
Wijzigingen bestemmingsplan Rozenprieel 

1. Wijzigingen verbeelding Edelweiss Zuider Buiten Spaarne 30 
- Om een kap op het achterste deel van dit perceel dat onderdeel uitmaakt van het 

Edelweisscomplex expliciet onmogelijk te maken is voorgesteld hiervoor een maximale 
bouwhoogte van 10 m op te nemen op de verbeelding in plaats van een minimum 
goothoogte van 8 m en een maximum goothoogte van 10 m.  

- Voor het voorste deel (poortgebouw) wordt voorgesteld de bestaande bouwhoogte vast te 
leggen. Dit kan worden bewerkstelligd door voor het poortgebouw alleen nog een orde -2 
aanduiding op te nemen op de verbeelding. Daarmee vervalt de mogelijkheid om op het 
poortgebouw bebouwing te realiseren met een minimum goothoogte van 8 m en een 
maximum bouwhoogte van 13 m.   

- Als gevolg van het vastleggen van een maximale bouwhoogte voor het  achterste deel ZBS 30 
van 10 meter en de bestaande hoogte op het voorste deel dient de begrenzing tussen deze 
gebouwdelen te worden ingetekend. Deze begrenzing wordt ingetekend conform de 
verrichte bouwstudies en het voorstel van de wijkraad. 

 

Voor het perceel Zuider Buiten Spaarne 30 wordt gelet op het voorgaande voorgesteld de 

verbeelding als volgt aan te passen: 

 

Situatie ZBS- 30 op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 



 

Voorgestelde wijziging verbeelding ZBS-30 

2. Groenbestemming Voortingplantsoen, Merensplein, Palmpleintje 
Ik heb u toegezegd voor het Voortingplantsoen de bestemming ‘Groen’ op te nemen. Om een 

eenduidige wijze van bestemmen te behouden heb ik voorgesteld om ook het Merensplein en het 

pleintje tussen de Barendsestraat en de Van Marumstraat (‘het Palmpleintje’) als ‘Groen’ te 

bestemmen, waardoor voor deze pleinen de regels van artikel 9 behorende bij de bestemming 

‘Groen’ gaan gelden. Voorgesteld wordt de verbeelding overeenkomstig de hieronder opgenomen 

afbeeldingen aan te passen. Het voorstel om de pleintjes een groenbestemming te geven leidt er toe 

dat de aanduiding ‘parkeren uitgesloten’ voor deze pleinen kan worden verwijderd. 

Parkeervoorzieningen zijn namelijk binnen de regels van artikel 9 niet toegestaan. Relevante 

tekstpassages in de toelichting zullen hier ook op worden aangepast. 

 

 

Situatie Voortingplantsoen op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 



 

Voorgestelde wijziging verbeelding Voortingplantsoen 

 

 

 

 

Situatie Merensplein op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 



 

Voorgestelde wijziging verbeelding Merensplein 

 

 

 

 

Situatie Palmpleintje op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 



 

 

 

Voorgestelde wijziging verbeelding Palmpleintje 

 

3. Aanpassing Linschotenstraat 57b 
Tijdens de commissievergadering is aan u medegedeeld dat de aanduiding ‘kinderdagverblijf’ voor dit 

perceel ook zal worden toegevoegd aan de buitenruimte van het huidige kinderdagverblijf in het vast 

te stellen bestemmingsplan op de verbeelding. Dit betreft de huidige buitenruimte van het 

bestaande kinderdagverblijf en is overeenkomstig de bestaande bouw- en gebruiksregels van het 

geldende bestemmingsplan. 

 



 

Situatie Linschotenstraat 57b op bij voorliggende raadsstuk behorende verbeelding 

 

 

Voorgestelde wijziging verbeelding Linschotenstraat 57b 

 

4. Bescherming van de oude boom op het Koningsteinterrein 
Gebleken is dat de betreffende boom in de illustratie op blz. 21 van het beeldkwaliteitsplan niet goed 

is opgenomen. Voorgesteld wordt het beeldkwaliteitsplan aan te passen zodanig dat alle bestaande 

bomen in de Koningsteinstraat binnen de zone “Buitenruimte C Koningsteinstraat - openbaar” vallen.  



 

Opgenomen afbeelding op blz. 21 bij voorliggende raadsstuk behorende beeldkwaliteitsplan  

 

 

 

Voorgestelde wijziging van afbeelding blz. 21 beeldkwaliteitsplan  

 

5. Diepte parkeergarage in beeldkwaliteitsplan 
Het beeldkwaliteitsplan geeft op blz. 17 een maximale diepte aan van 1,5 m voor de parkeergarage 

voor Koningstein. Hoewel het bestemmingsplan leidend is v.w.b. de bouwmogelijkheden van de 

parkeergarage en derhalve aan deze maatvoering geen betekenis kan toekomen, kan deze wel 

verwarring oproepen. Voorgesteld wordt het beeldkwaliteitsplan op blz.17 aan te passen en de 

maatvoering van 1,5 m voor de parkeergarage te verwijderen.  

 

 

 

 

 

 



 

Opgenomen afbeelding op blz. 17 bij voorliggende raadsstuk behorende beeldkwaliteitsplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorgestelde wijziging van afbeelding blz. 17 beeldkwaliteitsplan  

 

6. Aanpassen bedrijvenlijst 
Voorgesteld wordt de bij de regels behorende bedrijvenlijst aan te passen in die zin dat de 

mogelijkheid van detailhandel van vuurwerk tot 10 ton verpakt (SBI- code 5249), supermarkten (SBI- 

code 2511), hotels (SBI- code 5511, 5512), cafés, bars en discotheken (SBI- code 554) uit de lijst 

worden geschrapt. 

 


