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Bestemmingsplan Ursulineweg – locatie Boshuizen

1) Op de verbeelding van het ontwerp staat nu aangegeven dat de woningen een maximale 

goothoogte van 4,5 meter en een bouwhoogte van 10,5 meter mogen hebben. In de regels is 

(in artikel 4.2.2 onder h) vervolgens aangegeven, dat voor maximaal twee woningen de 

goothoogte maximaal 6 meter en de bouwhoogte maximaal 10,5 meter mag zijn, indien er 

drie of vier woningen worden gebouwd. 

De bedoeling is om die hogere goot- en bouwhoogte voor maximaal twee woningen toe te 

staan en de overige (één of twee) woningen te realiseren met een goothoogte van maximaal 

4,5 meter en een bouwhoogte van maximaal 8,5 meter. 

Dit laatste is nu niet geregeld in het bestemmingsplan, omdat de verbeelding aangeeft dat de 

bouwhoogte maximaal 10,5 meter mag zijn, geldt dit voor alle vier te bouwen woningen.   

Om dit te repareren wordt de verbeelding aangepast. Op de verbeelding wordt aangegeven 

dat de goothoogte maximaal 4,5 meter mag zijn en de bouwhoogte maximaal 8,5 meter (de 

basis hoogtes). De regels blijven onveranderd zodat voor maximaal twee woningen een 

uitzondering kan worden gemaakt voor een hogere goothoogte en bouwhoogte.

2) Op de volgende locaties in de tekst van de toelichting wordt het woord vrijstaande 

toegevoegd:

- Hoofdstuk 2.3 in de vierde alinea: “Het plan voor onderhavige locatie gaat uit van 4 

vrijstaande woningen die passen…”.

- Hoofdstuk 3.3 in de derde alinea: “…de beoogde herontwikkeling met 4 reguliere 

vrijstaande woningen mogelijk te maken.”.

- Hoofdstuk 8.5 in de derde alinea: “…kunnen maximaal 4 vrijstaande woningen worden 

opgericht.”.

3) In paragraaf 6.5 plantoelichting wordt de geluidszone van de rijksweg A28 (met een omvang 

van 600 meter) vermeld. De afstand tot de rijksweg is circa 500 meter. Aangezien op deze 

locatie nu al wonen is toegestaan als woonwerkkavel, heeft dit gegeven geen gevolgen voor 

het omzetten naar de bestemming ‘Wonen’.     

4) Het beeldkwaliteitsplan wordt taalkundig als volgt aangepast: het gedeelte “Indien 

schuurwoningen worden gerealiseerd in hout, glas en staal in een donkere kleur.” wordt 

gewijzigd naar “Indien schuurwoningen worden gerealiseerd, bestaat het materiaal uit hout, 

glas of staal in een donkere kleur.”. 

 


