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WIjzigingsbevoegdheid 1 

Deze wijzigingsbevoegdheid ziet toe op de maximale bouwhoogte van de bestemming 
'Maatschappelijk' (artikel 4). Navolgende afbeelding geeft het desbetreffende deel van de bestemming 
weer. Voor een deel van deze bestemming geldt, blijkens de bouwaanduiding, op dit moment een 
maximale bouwhoogte van 10 meter. 
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Vooralsnog is door de ontwikkelaar gedeeltelijk voorzien in een gebouw met een bouwhoogte van 7,5 
meter. Een hogere bouwhoogte voor dat deel (aangegeven op de plankaart) is daarom nu misschien 
niet noodzakelijk, maar wellicht in de toekomst wel. Met behulp van een wijzigingsbevoegdheid kan de 
hogere bouwhoogte op een later tijdstip, onder voorwaarden, alsnog gerealiseerd worden. In het 
navolgende wordt de wijzigingsbevoegdheid kort toegelicht. 

Op de verbeelding wordt de maximale bouwhoogte voor een deel van bestemming 'Maatschappelijk' 
verlaagd tot 7,5 meter. Dit dient duidelijk aangegeven te worden op de verbeelding. Tevens wordt een 
wijzigingsbevoegdheid (ex art. 3.6 Wro) opgenomen, zodat burgemeester en wethouders in de 
toekomst de maximale bouwhoogte alsnog kunnen verhogen naar 10 meter. Deze 
wijzigingsbevoegdheid ziet er als volgt uit. 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding 'maximale bouwhoogte (7,5 ml' te wijzigen, 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. de aanduiding 'maximale bouwhoogte (7,5 ml', te wijzigen in de aanduiding 'maximale bouwhoogte 
(10 m)', ten behoeve van de bouw van psychogeriatrische woningen; 

Met dien verstande dat: 

1. uit onderzoek is gebleken dat de bouw van extra psychogeriatrische woningen ter plaatse 
noodzakelijk is; 

2. binnen het plangebied voldaan kan worden aan de geldende parkeernormen. 
3. de invulling en vormgeving voldoen aan de beeldkwaliteitparagraaf en de in het bestemmingsplan 

opgenomen Welstandseisen. 
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Wijzigingsbevoegdheid 2 

De tweede wijzigingsbevoegdheid ziet toe op de bestemming 'Gemengd' (artikel 3). Deze bestemming 
is bestemd voor 'Maatschappelijk' en 'Wonen'. Minstens 800 m' van de bestemming 'Gemengd' moet 
bestaan uit aanvullende zorg. Op dit moment is het gedeelte van het plangebied, dat bestemd is als 
'Gemengd', door de projectontwikkelaar volledig gereserveerd voor maatschappelijke doeleinden. Het 
plangebied kan daarom bestemd worden als 'Maatschappelijk', omdat deze functie goed aansluit bij het 
feitelijke gebruik. Het is wenselijk dat in de toekomst het mogelijk moet blijven om woonruimte te 
realiseren. De wijzigingsbevoegdheid zal dit mogelijk maken. In het navolgende wordt deze 
wijzigingsbevoegdheid kort toegelicht. 

Burgmeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Maatschappelijk' ter plaatse van de 
aanduiding 'Wijzigingsgebied l ' op de verbeelding te wijzigen, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a. de bestemming 'Maatschappelijk' te wijzigen in de bestemming 'Gemengd'; 

Met dien verstande dat: 
1. binnen de bestemming 'Gemengd' slechts de functies 'Maatschappelijk' en 'Wonen ' zijn 

toegestaan; 
2. de maximaal toegestane bouw- en goothoogtes uit het bestemmingsplan 'De Vijzeltuin' als 

vastgesteld op XXX door de gemeenteraad van Enkhuizen worden opgenomen in de bouwregels 
van het wijzigingsplan; 

3. voorzien blijft in minimaal 800 m' aanvullende zorgfuncties; 
4. van de wijzigingsbevoegdheid slechts gebruik wordt gemaakt indien er sprake is van leegstand 

gedurende een periode van minimaal een half jaar, en er geen redenen zijn om aan te nemen dat 
de leegstand op korte termijn beêindigt zal worden; 

5. de monumentale status van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'WIjzigingsgebied l' 
voldoende zal worden beschermd; 

6. binnen het plangebied voldaan wordt aan de geldende parkeemormen. 
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