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Geachte Raad, 

Hierbij teken ik als door de rechtbank benoemde bewindvoerder van dhr RB van Kampen, 
eigenaar van het pand aan de Terborgseweg 63 in Silvolde, bezwaar aan tegen de herziening 
in het ontwerpbestemmingsplan van Terborgseweg 65-67. Hierbij wordt het woonhuis aan nr 
65 veranderd in een bedrijfswoning met horecabestemming. 

Voorop wordt gesteld dat onderhavige locatie niet geschikt is voor het uitoefenen van horeca-
activiteiten gezien de ligging tussen woonbebouwing. De gemeente zou dus eerder moeten 
streven naar een beperking van dergelijke activiteiten dan naar uitbreiding hiervan. 

De toekomstige bewoners van Terborgseweg 63 zullen wonen naast een bedrijfspand. Toen 
mijn ouders 27 jaar geleden het huis kochten, had nummer 65 een woonfunctie met een diepe 
groene achtertuin. Mijn ouders hebben bij de toenmalige koop geen rekening kunnen houden 
met het weer moeten verkopen van een pand naast een bedrijfsterrein, grenzend aan terras en 
parkeerplaats met frequent verkeer op enkele meters afstand van: de voordeur, de ramen van 
de woonkamer, woonkeuken en slaapkamer, en verkeer langs de erfafscheiding van de diepe, 
smalle achtertuin. 

Er zijn geluidsmetingen gedaan met als conclusie dat een overkapping van de bestaande 
schutting de overlast door verkeer langs de erfafscheiding (van en naar de vergrootte 
parkeerplaats) voldoende zal ondervangen. De metingen zijn echter niet uitgevoerd langs het 
grootste deel van de erfafscheiding: in.de tuin. Het veranderen van de groene tuin van 
nummer 65 in een parkeerplaats met grind tot aan de erfafscheiding maakt de woning met 
diepe maar smalle achtertuin, die te koop staat, voor potentiële kopers veel minder 
aantrekkelijk. 

Voorts is geen rekening gehouden met geluid van mensen die nu, door de uitbreiding van de 
buitenruimte van het restaurant, op enkele meters afstand van de woning op het terras zitten, 
in de zomer wellicht tot laat in de avond. Het is aannemelijk dat hierbij alcohol geschonken 
zal worden, hetgeen de geluidsoverlast nog zal doen toenemen. 

Verder zou, volgens het bestemmingsplan, na 23 uur de parkeerplaats verlaten zijn. Voorop 
wordt gesteld dat deze openingstijden niet vastgelegd zijn in het bestemmingsplan en dat er 
dus planologische ruimte is om tot diep in de nacht activiteiten te doen plaatsvinden met de 
bijbehorende geluidsoverlast. Maar ook tot 23 uur zal drukte belastend zijn, bijvoorbeeld voor 
ouders met jonge kinderen, maar ook gebruik van onze tuin als terras / verblijfsruimte. De 
bezichtigingen van onze te koop staande woning leveren het beeld op dat de meest 
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waarschijnlijke koper een gezin met jonge kinderen is met een grote belangstelling voor de 
tuin. Door de herziening van de woonfunctie in een bedrijfsfunctie is de woning veel minder 
aantrekkelijk geworden voor juist deze potentiële kopers. 

Tenslotte vinden wij het vreemd dat de gemeente bij omgevingsvergunning afkan wijken van 
de gebruiksregels in dier voege dat alsdan nog zwaarder belastende functies (o.a. bar, 
bierhuis, biljartcentrum, café, zalenverhuur) toegestaan zouden kunnen worden. 

Het moge duidelijk zijn dat, indien uw Raad toch besluit tot vaststelling van dit 
bestemmingsplan, dit wij enerzijds verder zullen aanvechten, en dat anderzijds een forse 
planschadeclaim tegemoet kan worden gezien. 

Wij verzoeken u derhalve onderhavig bestemmingsplan niet vast te stellen. 

Met vriendelijke groeten, 
Mede namens dhr. R.B. van Kampen, 

Mw. dr.ir. Jenny T. van der Steen - van Kampen 
Anton Mauvestraat 8A1 
6717JA Ede 
Email i.vandersteen@vumc.nl 
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