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Publicatie op https://www.overheid.nl (in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen 
en de Staatscourant)  
Ontwerp wijzigingsplan Landschapszone – 7 (drijvende woningen Lentse Plas) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van 
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp wijzigingsplan Landschapszone – 7 (drijvende 
woningen Lentse Plas) vast te stellen. 
 
In december 2009 is het bestemmingsplan Landschapszone door de raad vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de toekomstige 
ontwikkeling van drijvende woningen in de Lentse en Oosterhoutse Plas. Met dit wijzigingsplan wordt 
invulling gegeven aan het realiseren van maximaal 25 drijvende woningen in het zuidwestelijk deel 
van de Lentse Plas. Het wijzigingsplan is globaal gelegen ten noorden van de woonwijk Laauwik, ten 
oosten van de snelfietsroute RijnWaalpad, ten zuiden van de bioscoop en ten westen van de Zandse 
Plas. 
 
Inzage 
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 4 
oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018) ter inzage bij de Informatiebalie in de 
Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 
17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. Tevens liggen de stukken ter inzage bij het 
wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent. De openingstijden zijn: dinsdag, 
woensdag, donderdag tussen 13:00 - 17:00 uur, vrijdag tussen 10:00 - 17:00 uur en zaterdag tussen 
10:00-13:00 uur. 
 
Het digitale wijzigingsplan is te raadplegen op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24007-ON01 
De bronbestanden zijn beschikbaar via: 
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP24007-/NL.IMRO.0268.BP24007-
ON01 
 
Zienswijze 
In de periode van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 kan eenieder 
conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en 
Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. 
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op 
‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met E-herkenning - is hierbij verplicht. 
 
 
Ontwerp bestemmingsplan Landschapszone – 8 (drijvende woningen Oosterhoutse Plas en 
noordelijk deel Lentse Plas) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van 
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp bestemmingsplan Landschapszone – 8 
(drijvende woningen Oosterhoutse Plas en noordelijk deel Lentse Plas) aan de gemeenteraad ter 
vaststelling voor te leggen. 
 
Dit bestemmingsplan maakt maximaal 30 drijvende woningen mogelijk in de Oosterhoutse Plas. 
Tevens wordt voorzien in een uitbreiding van de drijvende woningen in de Lentse Plas. Hierdoor wordt 
het mogelijk ten noorden van het wijzigingsplan, dat tegelijkertijd voor de Lentse Plas wordt opgesteld, 
nog 6 extra drijvende woningen te realiseren.  
 
Een deel van het bestemmingsplan heeft betrekking op het oostelijk deel van de Oosterhoutse Plas. 
Dit gedeelte van het bestemmingsplan is globaal gelegen ten zuiden van de woonwijk Groot 
Oosterhout (Grote Boel), ten westen van de Prins Mauritssingel/Margaretha van Mechelenweg en ten 
oosten van de Griftdijk Noord. Ten zuiden van het plangebied worden de wijken 
Woenderskamp/Broodkorf gerealiseerd.  
Tevens wordt voorzien in een uitbreiding van de drijvende woningen in het noordwestelijk deel van de 
Lentse Plas. Dit gedeelte van het bestemmingsplan is globaal gelegen ten noorden van de woonwijk 
Laauwik, ten oosten van de snelfietsroute RijnWaalpad, ten zuiden van de bioscoop en ten westen 
van de Zandse Plas. 
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Inzage 
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 4 
oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018) ter inzage bij de Informatiebalie in de 
Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 
17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. Tevens liggen de stukken ter inzage bij het 
wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent. De openingstijden zijn: dinsdag, 
woensdag, donderdag tussen 13:00 - 17:00 uur, vrijdag tussen 10:00 - 17:00 uur en zaterdag tussen 
10:00-13:00 uur. 
 
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24008-ON01 
De bronbestanden zijn beschikbaar via: 
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP24008-/NL.IMRO.0268.BP24008-
ON01 
 
Zienswijze 
In de periode van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 kan eenieder 
conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan 
indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau 
PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. 
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op 
‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met E-herkenning - is hierbij verplicht. 
 
 
Publicatie op https://www.overheid.nl (in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen)  
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Nijmegen Landschapszone - 7 
In het kader van het ontwerp wijzigingsplan Landschapszone – 7 (drijvende woningen Lentse Plas) 
hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit 
hogere waarden vastgesteld. 
Hierin is voor 6 (drijvende) woningen een maximale geluidsbelasting door weg- en railverkeer 
vastgelegd. In het ontwerpbesluit is aangegeven onder welke voorwaarden deze woningen in de 
Lentse Plas kunnen worden gerealiseerd. 
 
Inzage 
Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 
4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018) ter inzage bij de Informatiebalie in de 
Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 
17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. Tevens liggen de stukken ter inzage bij het 
wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent. De openingstijden zijn: dinsdag, 
woensdag, donderdag tussen 13:00 - 17:00 uur, vrijdag tussen 10:00 - 17:00 uur en zaterdag tussen 
10:00-13:00 uur. 
 
Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Dit is te vinden via 
overheid.nl/gemeenteblad. Vul in bij het veld Zoek in: ‘hogere waarden’, selecteer de datum of periode 
en selecteer bij Publicerende organisaties: ‘Nijmegen’. 
 
Zienswijze 
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 4 
oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018, een zienswijze indienen.  
Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het College 
van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 
6500 HG Nijmegen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak 
worden gemaakt met de heer W. Wigerink, telefoonnummer 024-3299297. Van uw mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.  
 
Definitief Hogere Waarde-besluit 
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke 
zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve 
besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op 
prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt. 
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Publicatie op https://www.overheid.nl (in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen)  
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Nijmegen Landschapszone - 8 
In het kader van het ontwerp bestemmingsplan Landschapszone – 8 (drijvende woningen 
Oosterhoutse Plas en noordelijk deel Lentse Plas) hebben Burgemeester en Wethouders van 
Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit hogere waarden vastgesteld. 
Hierin is voor 9 (drijvende) woningen een maximale geluidsbelasting door weg- en railverkeer 
vastgelegd. In het ontwerpbesluit is aangegeven onder welke voorwaarden deze woningen in de 
Oosterhoutse- en Lentse Plas kunnen worden gerealiseerd. 
 
Inzage 
Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 
4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018) ter inzage bij de Informatiebalie in de 
Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 
17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. Tevens liggen de stukken ter inzage bij het 
wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent. De openingstijden zijn: dinsdag, 
woensdag, donderdag tussen 13:00 - 17:00 uur, vrijdag tussen 10:00 - 17:00 uur en zaterdag tussen 
10:00-13:00 uur. 
 
Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Dit is te vinden via 
overheid.nl/gemeenteblad. Vul in bij het veld Zoek in: ‘hogere waarden’, selecteer de datum of periode 
en selecteer bij Publicerende organisaties: ‘Nijmegen’. 
 
Zienswijze 
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 4 
oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018, een zienswijze indienen. Dit kan niet per e-
mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het College van 
Burgemeester en Wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 
HG Nijmegen. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met 
de heer W. Wigerink, telefoonnummer 024-3299297. Van uw mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt.  
 
Definitief Hogere Waarde-besluit 
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke 
zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve 
besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op 
prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt. 
 
 
Publicatie op https://www.overheid.nl (in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen)  
Beeldkwaliteitplan Drijvende woningen Lentse- en Oosterhoutse plas 
Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2018 besloten om het beeldkwaliteitplan 
Drijvende woningen Lentse- en Oosterhoutse plas voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode 
zal het beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Het beeldkwaliteitplan vormt de basis voor de verdere planuitwerking voor drijvende woningen in de 
Lentse- en Oosterhoutse plas. Het beeldkwaliteitplan beschrijft en verbeeldt de criteria voor het 
creëren van een uniek en bijzonder woongebied waarbij de belangrijkste karakteristieken van het 
gebied overeind blijven. 
 
Met ingang van 4 oktober 2018 ligt het beeldkwaliteitplan Drijvende woningen Lentse- en 
Oosterhoutse plas gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de 
Stadswinkel, Mariënburg 30 in Nijmegen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 
17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. Tevens liggen de stukken ter inzage bij het 
wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent. De openingstijden zijn: dinsdag, 
woensdag, donderdag tussen 13:00 - 17:00 uur, vrijdag tussen 10:00 - 17:00 uur en zaterdag tussen 
10:00-13:00 uur. 
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In de periode van donderdag 4 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 kan eenieder 
een inspraakreactie over het beeldkwaliteitplan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en 
Wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 
9105, 6500 HG Nijmegen. 
 


