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Het geldende bestemmingsplan Seggelant (vastgesteld op 10 december 2013) maakt op
deelgebied Seggelant II geen perifere detailhandel mogelijk. Tevens moet minimaal 50% van
de voorgevel in de gevellijn worden gebouwd. Omdat de bouwplannen hiervan afwijken,
heeft de gemeente besloten om door middel van een uitgebreide WABO-procedure medewerking te verlenen aan he
De heer Herlaar (hierna te noemen: cliënt) maakt zich grote zorgen over het toestaan van
perifere detailhandel in het deelgebied Seggelant II vanwege de verkeersaantrekkende
werking en de gevolgen hiervan voor de verkeersveiligheid en de verder overbelasting van
is cliënt van mening dat het toestaan van perifere detailhandel
de ontsluitingswegen.
gespannen voet staat

In paragraaf 5.3.2 van de toelichting van het vigerende bestemmingsplan Is aangeven dat
perifere detailhandel op de uitbreiding (Seggelant II) volledig is uit
volledige invulling van de uitbreiding met perifere detailhandel zou lei

emen in

de verkeersafwikkeling. Nieuwe perifere detailhandel zal dus op het
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Seggelant gevestigd moeten worden. Bij de vaststelling van het vigeren
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cliënt ten zeerste dat in de rui
afwijkingsbesiüit nu tot de conclusie wordt gekomen dat de wegen en de rotonde wél vol
doende capaciteit hebben om het extra verkeer te verwerken.
In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat bij het beoordelen van de kwaliteit van d
verkeersafwikkeling de rotonde met de N21S maatgevend is. Cliënt is van mening dat ten
aanzien van de ontsluiting niet alleen de capaciteit van de rotonde van belang is, maar ook
de toenemende verkeersintensiteit en ontsluiting op de Seggeweg en de aantakking van
De Nolle opdeSes
De Seggeweg doet dienst als ontsluitingsweg voor zowel het Seggelant als voor onder ande
re de volgende functies / verkeersstromen:
camping;
kinders pee (paradijs;
toeristen;

Cliënt constateert dat de Seggeweg in de huidige situatie als ontsiuitingsweg al overbelast is.
De Seggeweg wordt zowel gebruikt door gemotoriseerd verkeer als door fietsverkeer en ■
wandelaars. Door de hoge verkeersintensiteit en de verschillende verkeersstromen (snelver
keer i.c.m. langzaam verkeer) zorgt voor een verkeersonveilige situatie. Ook de aansluiting
van De Nolie op de Seggeweg is zeer problematisch. Door een toenemende verkeersstroom
op De Nolle als gevolg van onder andere de ruimtevoorruimte woningen is het nu al bijna
onmogelijk om vanaf De Nolle op de Seggeweg te komen, In de toekomstige situatie wordt
deze aansluiting dus nog problematischer.
Cliënt is van mening dat het toevoegen van perifere detailhandel de onveilige situatie op de
ontsluitingsweg de Seggeweg verder doet verslechteren. Cliënt vindt dat bij de beoordeling
moet worden uitgegaan van het 'worst case scenario'. Bij de vaststelling van het vigerend
bestemmingsplan is de gemeente op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat perifere
detailhandel op Seggelant II uitgesloten moest worden vanwege de ontsluiting.
Door middel van deze zienswijze pleit cliënt ervoor om vast te houden aan de lijn die de
gemeente heeft ingezet bij de vaststelling van het huidige bestemmingsplan en perifere
detailhandel in Seggelant IS uit te sluiten.
in de agenda van de commissie _
menteel iaat het bestemmingsplan Seggelant lï géén ruimte over voor perifere detailhandel.
Gelet op de realisatie van perifere detailhandel is het momenteel uitgesloten om auto's, tuin
en parkmachines te verkopen op Seggelant II. Het is destijds met het vaststellen van het
huidige bestemmingsplan Seggelant il niet de bedoeling geweest om deze verkoop mogelijk
heden uit te sluiten. Om deze belemmering zo spoedig mogelijk op te lossen is er de wens
om via een buitenplanse afwijking de activiteiten', mogelijk te maken.
Cliënt constateert dat het bovenstaande niet klopt Het is juist wél de bedoeling geweest om
perifere detailhandel uit te sluiten op Seggelant 11. Cliënt vindt het kwalijk dat de Commissie
onjuist is seïr

De provincie heeft een reactieve aanwijzing gegeven op het 'm 2013 vastgestelde bestemmingsplan Seggelant ten aanzien van onder andere de perifere detailhandel De provincie
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