
Memo

Van: college van B&W  

Aan: gemeenteraad  

Betreft: Achtergrondinformatie planontwikkeling De Fliert 25   

Datum: 7 september 2017  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Middels deze memo verstrekken wij u meer informatie over het proces dat we tot op heden 
hebben  doorlopen om te komen tot verkoop en ontwikkeling van de bedrijfskavel op De 
Fliert 25. De Fliert 25 grenst aan het bedrijf van de heer Dijkhof (zie beantwoording 
raadsvragen CDA). 

Aanleiding

Op De Fliert 24 is garagebedrijf De Vlugt gevestigd. Het bedrijf van de heer de Vlugt is hard 
gegroeid. Dat heeft ertoe geleid dat de parkeerruimte op zijn terrein onvoldoende is voor het 
stallen van de auto’s van zijn klanten en zijn verkoopvoorraad. Veel auto’s staan op straat 
(openbaar gebied). Dat geeft overlast voor omwonenden en bedrijven. 

Proces 

In 2014 kreeg de kavel De Fliert 25 een bedrijfsbestemming. De stallingsproblematiek was 
aanleiding voor gesprekken met de heer De Vlugt. De heer De Vlugt gaf aan zijn 
stallingsproblemen te willen oplossen door aankoop van De Fliert 25. Aangezien elke koper 
van een kavel op De Fliert een bouwplicht heeft, geldt dat ook voor dit perceel. 

De heer de Vlugt heeft vervolgens verschillende ideeën uitgewerkt, van een wasstraat tot 
een bedrijfsverzamelgebouw. De ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw met 
woonwerkunits, in combinatie met het oplossen van het stallingsprobleem, bleek voor de 
heer De Vlugt het meest kansrijk. Daarop hebben wij een lijst met geïnteresseerden gepeild, 
die grotendeels aangaven juist een bedrijfsunit te willen huren/kopen als daarbij gewoond 
kon worden. Dat maakte het voor hen aantrekkelijk. 

Voor ons is deze behoefte aanleiding geweest om hierover verder in gesprek te gaan met de 
heer De Vlugt. Uitgangspunt hierbij was dat we open staan voor woonwerkunits, mits dit 
geen belemmeringen oplevert voor de bedrijfsactiviteiten van andere bedrijven in de directe 
omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat de heer De Vlugt zijn stallingsprobleem oplost in 
de planontwikkeling voor de betreffende kavel. Het oorspronkelijke idee van de heer De 
Vlugt om 16 woonwerkunits realiseren deed geen recht aan de belangen van omringende 
bedrijven. De woningen komen dan op een te kleine afstand van omliggende bedrijven. 

Dit alles heeft geleid tot het meest recente concept plan van de heer De Vlugt: minder 
woonwerkunits (10) op een ruime afstand van omringende bedrijven (30 meter), aangevuld 
met 7 werkunits zonder woonfunctie, waarvoor  een kleinere afstand volstaat. Deze 
werkunits zijn aan de oostzijde van de kavel gepland naast de erfgrens van het pand van de 
heer Dijkhof.
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