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In de B&W Openbare besluitenlijst d.d. 13-7-2021 onder 5.6 is te lezen dat het college geen 
medewerking verleent aan het verzoek om 34 appartementen te realiseren aan de Van der 
Marckstraat 17-18 met als redenen dat het plan in strijd is met zowel met het gemeentelijke 
beleid (gebiedsvisie Baanderij, regionale bedrijventerreinenstrategie) als met de provinciale 
Omgevingsverordening.

Vraag.
Waarom is bij de afwijzing van genoemd verzoek aan de gebiedsvisie Baanderij, regionale 
bedrijventerreinenstrategie en de provinciale Omgevingsverordening een zwaardere weging 
toegekend dan aan het belang en behoefte om ruimte te bieden aan de bouw van 34 
appartementen? 

Antwoord
In de gebiedsvisie Baanderij hebben we opgenomen dat in het gebied op termijn circa 1200-
2000 woningen gerealiseerd kunnen worden. In combinatie met de woningen die in de afgelopen 
jaren zijn gerealiseerd, realiseren we voldoende woningen. Tegelijkertijd is het economische 
belang van de Baanderij onderkend. Bij het opstellen van de gebiedsvisie zijn er in overleg met 
ondernemers, eigenaren en inwoners een drietal scenario’s ontwikkeld waarin is onderzocht hoe 
wonen en werken zich tot elkaar kunnen verhouden. Het scenario Stadskade en Werkbaan is 
vervolgens unaniem door de raad aangewezen als voorkeurscenario en dit is vervolgens 
uitgewerkt en ook vastgesteld door de raad in de gebiedsvisie. De gebiedsvisie werken we 
momenteel uit in een uitvoeringsstrategie en uitvoeringskaders om daadwerkelijk tot realisatie 
over te kunnen te gaan. In het gebied van de Werkbaan waarin het adres Van der Marckstraat 
17-18 ligt, willen we de bedrijvigheid juist versterken en/of intensiveren maar willen we geen 
woningen bouwen. 

De locatie Van der Marckstraat 17-18 is bestemd voor bedrijvigheid in milieucategorie 3.1. In de 
directe nabijheid voor milieucategorie 3.2. Het toevoegen van woningbouw op deze locatie gaat 
ten koste van in de regio schaarse ruimte bestemd voor milieucategorie 3 of hoger, terwijl daar 
volgens diverse onderzoeken juist behoefte naar bestaat. Woningbouw op deze locatie staat 
daarmee haaks op de noodzaak om ruimte te behouden voor de bedrijvigheid. 

Ook op de locaties waar we wel woningen willen toevoegen onderzoeken we in hoeverre het 
wonen goed gecombineerd worden met het werken, zodat het areaal aan bedrijvigheid dat 
gecompenseerd dient te worden, beperkt blijft. Onderhavig plan gaat uit van een ‘harde’ 
transformatie naar woningen en past daarmee niet binnen de ambitie om bij voorkeur woon-
werkcombinaties te realiseren.

Tot slot geldt dat de gemeente de provinciale omgevingsverordening niet kan ‘meewegen’ als 
onderdeel van een belangenafweging. De provinciale omgevingsverordening bevat regels die 
direct bindend zijn voor besluiten van de gemeente. In de omgevingsverordening ligt vast dat het  
transformeren van bedrijventerrein in milieucategorie 3.1 of hoger niet is toegestaan zonder dat 
de compensatie hiervoor planologisch is geregeld. De gemeente kan daar zelf dus niet van 
afwijken bij het nemen van een besluit.


