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1 INLEIDING 

Zienswijzen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2011 besloten het 
ontwerpbestemmingsplan Hoornwerk 2009 als ontwerp ter inzage te leggen. Dit plan heeft van 17 

maart 2011 tot en met 27 april 2011 ter inzage gelegen, conform artikel 3.8 en artikel 6.14 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4. van de Algemene wet Bestuursrecht. Tegen het plan is één 
zienswijze ingediend. 
 
Deze reactienota bevat de samenvatting en beantwoording van de zienswijze ten aanzien van 
bovengenoemd plan.  
 
Naar aanleiding van de zienswijze is het bestemmingsplan gewijzigd.  
 
 

Leeswijzer 

Deze reactienota betreft de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Hoornwerk 2009. In het 
volgende hoofdstuk is de zienswijze samengevat en beantwoord (cursief weergegeven). 
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2 Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan 

Ingediende zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan Hoornwerk 2009 heeft ter inzage gelegen van 17 maart 2011 tot en met 

27 april 2011. Binnen deze termijn is één zienswijze binnen gekomen: 
 

1. Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Parkweg 3 7411 SG Deventer 
 
De zienswijze is binnen de termijn ingediend en voorzien van alle benodigde gegevens en is derhalve 
ontvankelijk. 
 
Hierna is de zienswijze samengevat weergegeven en voorzien van beantwoording. 
 

1. Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Parkweg 3 7411 SG Deventer 
 
Reclamant onderschrijft de gemeentelijke ambitie om het Monutagebouw op termijn te verwijderen en 
het water van de Hunneperkade door te trekken. Reclamant geeft aan dat daarmee de historische 
scheepvaartverbinding van de Buitengracht met het Overijssels Kanaal afleesbaar wordt. Reclamant 
verzoekt om in te spelen op deze toekomstige ontwikkeling door in het bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarbij de bestemming ‘Maatschappelijk-Uitvaartcentrum’ kan 
worden gewijzigd naar ‘Water’. 
 
 
Beantwoording: 
Het klopt dat de gemeentelijke ambitie is om op termijn, wanneer er middelen zijn om tot aankoop van 
de gronden over te gaan, het Overijssels Kanaal door te laten lopen richting de Mr. De Boerlaan. Op 
de verbeelding bij het bestemmingsplan is de aanduiding ‘wro-zone wijzigingsgebied’ opgenomen. 
Binnen dit gebied kan de bestemming ‘Maatschappelijk-Uitvaartcentrum’ kan worden gewijzigd naar 
‘Water’. In de regels is de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4.5. Een en ander wordt in 
hoofdstuk 6 van de toelichting, bij de toelichting op de bestemming ‘Maatschappelijk-Uitvaartcentrum’ 
uitgelegd. 
 
 
Conclusie:  
De zienswijze heeft aanleiding gegeven tot het wijzigen van het bestemmingsplan. De 
wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen in het bestemmingsplan.  


