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De raad van de gemeente Landsmeer 

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer 2018-020 

Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad van 8 maart 2018 

Besluit: 

1. in te stemmen met Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake het 
bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer; 

2. het bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer (NL.lMRO.0415.bp1117003008- 
VA01) overeenkomstig het gesteide onder punt 1 gewijzigd vast te stellen 

, 
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Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen  

Bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer 

  



Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 13 te Landsmeer’ heeft, overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

tezamen met de daarbij behorende stukken, met ingang van 1 november 2017 gedurende 6 weken 

ter inzage gelegen.  

Het ontwerpbestemmingsplan is tijdens openingsuren in te zien geweest bij de publieksbalie in het 

gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens was het bestemmingsplan digitaal 

raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.landsmeer.nl en op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft een ieder naar aanleiding van het 

ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren kunnen brengen bij de 

gemeenteraad. Er is één zienswijze ontvangen. Deze zienswijzen is binnen de daarvoor gestelde 

termijn ingediend en ontvangen en kan derhalve ontvankelijk worden verklaard. 

In deze nota is de zienswijzen weergegeven en voorzien van een reactie. Daarbij is aangegeven of de 

zienswijze tot aanpassing van het bestemmingsplan heeft geleid. Naast de wijzigingen die volgen uit 

de zienswijzen, is er nog een aantal ambtshalve wijzigingen die in deze nota worden behandeld.  



1. Beantwoording zienswijze 

 

1.1 Leefbaarheid omgeving 
De indiener stelt dat door een bed & breakfast en een kano- en bootverhuur toe te staan, het woon- 
en leefklimaat In de omgeving onevenredig zal worden aangetast. 
 
Reactie  
Het geldende bestemmingsplan staat een agrarisch bedrijf toe. Met het planvoornemen vindt 
functiewijziging van een voormalig agrarische bouwkavel naar een woonbestemming met toeristisch-
recreatieve nevenactiviteiten plaats. De milieuhinder en overlast van de beoogde woning en 
recreatieve functies is minder dan de overlast die wordt veroorzaakt door een agrarisch bedrijf. 
Bovendien is in de toelichting van het bestemmingsplan voldoende gemotiveerd dat de nieuwe 
ontwikkeling geen negatieve impact heeft op het woon- en leefklimaat.  
 
Het planvoornemen om op onderhavig voormalig agrarisch perceel een bed & breakfast toe te staan 
is wenselijk aangezien het recreanten de mogelijkheid geeft om in Landsmeer te overnachten en dit 
zodoende Landsmeer en het natuur- en recreatiegebied in de regio toegankelijker maakt. Daarnaast 
wordt in dit bestemmingsplan een nieuwe invulling gegeven aan een voormalig agrarisch bedrijf 
waarbij oude bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Hiermee verbetert de inrichting en ruimtelijke 
uitstraling van het plangebied. 
 
Het algemene belang om de ruimtelijke structuur te verbeteren en het recreatieve aanbod in 
Landsmeer te versterken, weegt in dit geval zwaarder dan de bezwaren van indiener. 
 
Conclusie  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

1.2  Sociale controle   
Door de bed & breakfast ontstaat veel onrust en drukte van bezoekers. Daarnaast doet dit afbreuk 
aan de sociale controle in de straat. 
 
Reactie 
Door het kleinschalige karakter van de bed & breakfast wordt onevenredig veel hinder van bezoekers 
niet verwacht. De bed & breakfast is een recreatieve voorziening behorende bij een woonfunctie 
waardoor de kans op problemen met betrekking tot sociale controle klein wordt geacht. 
 
Conclusie  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

1.3 Boot- en kanoverhuur 
Door de boot- en kanoverhuur ontstaat veel onrust en drukte. Ook wordt gesuggereerd dat er op de 
achterste gronden van het perceel een uitkijkpost voor vogelspotters zal komen. 
 
Reactie 
Door de kleinschaligheid van de boot- en kanoverhuur zal er een geringe toename van bezoekers 
plaatsvinden. De mogelijke overlast die zou ontstaan door bezoekers is kleiner dan de overlast 
(milieuhinder) die zou ontstaan bij een agrarische functie. Dat de initiatiefnemer een uitkijkpost voor 
vogelspotters zou willen realiseren is bij de gemeente niet bekend. 
 
  



Conclusie  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 

1.4 Verkeer/parkeren 
De toename van 25 extra verkeersbewegingen is aanzienlijk gelet op het feit dat Noordeinde geen 
drukke doorgaande weg is en zeker ook gelet op het feit dat er bij de agrarische bedrijfsvoering 
voorheen aanzienlijk minder verkeersbewegingen waren. Ook is er twijfel of het parkeren op eigen 
terrein kan worden opgelost.  
 
Reactie 
De toename van 25 verkeersbewegingen betreft een marginale toename aan verkeer aangezien de 
verkeersintensiteit van het Noordeinde gemiddeld 4.400 motorvoertuigen per dag bedraagt. 
Bovendien vinden de verkeersstromen naar en van het plangebied deels in het weekend en buiten de 
ochtend- en avondspits plaats. Er is dan ook geen sprake van onevenredige toename van verkeer. 
 
Conclusie  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
 

1.5 Toeristische voorziening 
Er is geen sprake van een binnen de woonbestemming passende bed & breakfast maar er is sprake 
van een zelfstandige toeristische voorziening. 
 
Reactie 
Het slopen van agrarische bedrijfsbebouwing en het verdwijnen van de agrarische functie zijn 
bijzondere omstandigheden om de reguliere planologische mogelijkheden voor bed & breakfast te 
verruimen. 
 
Conclusie  
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
  



2. Ambtshalve wijzigingen 

Er is een aantal ambtshalve wijzigingen. Deze wijzigingen betreffende volgende.  
 
TOELICHTING 
2.1  Pagina 6, 2e zin: de tekst wordt gewijzigd in “In het planvoornemen wordt gestreefd naar  

behoud van de bedrijfswoning in het lint en het botenhuis” omdat behoud van de voormalige 
bedrijfswoning in verband met de technische staat van het gebouw niet gegarandeerd kan 
worden. 

2.2  Pagina 6, 2e alinea, 2e zin: "De bed en breakfast zal bestaan uit maximaal vijf kamers wordt 

gewijzigd in ‘’suites’’. 

2.3  Pagina 7, 3e alinea, 2e zin: “De rest van de verharding wordt gesloopt”. Deze zinsnede wordt 

geschrapt omdat er in het kader van de saneringsmaatregel wellicht verharding behouden 
moet blijven. 

2.4 Pagina 8, 1.3 ‘Motivering planvoornemen', lid 5: Deze zinsnede is geschrapt. 

 
REGELS 
2.5 Aan de begrippenlijst in artikel 1 wordt het begrip ‘recreatie-eenheid’ onder nummer 34 

toegevoegd met als omschrijving:  
“een bed & breakfast in de vorm van een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht 
op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het 
serveren van ontbijt;” 
en de eerder opvolgende nummering onder 34 wordt doorgenummerd vanaf 35. 

 
2.6 artikel 6.1. betreffende het generatiewonen onder punt 5: “de ontsluiting van deze 

bijgebouwen plaatsvindt via de ontsluiting van het bijbehorende hoofdgebouw.” wordt 
gewijzigd in “de ontsluiting plaatsvindt via het hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding 
‘bed & breakfast’.” 

 
2.7 artikel 6.2.a, lid 2: de goothoogte voor de hoofdgebouwen wordt van 3,5 m naar 4,0 m 

gewijzigd. 
 
2.8 Toevoeging in artikel 6.2.a, lid 4: het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het 

aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal recreatie-eenheden’; 
en 4 wordt doorgenummerd naar 5. 

 
2.9 artikel 6.2.b, lid 1: de zinsnede “en ter plaatse van de aanduiding ‘bed & breakfast’” wordt 

verwijderd. 
 
2.10 artikel 6.4.b. toegevoegd: het gebruiken of laten gebruiken van het hoofdgebouw ter plaatse 

van de aanduiding ‘bed & breakfast’ voor zelfstandige bewoning; 
en b doorgenummerd naar c. 

 
2.11 artikel 6.5 “...het bepaalde in lid 6.4 onder a in die zin dat het bijgebouw ter plaatse van de 

aanduiding ‘bed & breakfast’...” wordt gewijzigd in “...het bepaalde in lid 6.4 onder b in die 
zin dat de hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘bed & breakfast’...” 

 
2.12 artikel In 6.5.c wordt de verwijzing naar lid 6.2, sub a, onder 4 gewijzigd naar lid 6.2, sub a, 

onder 5. 
 

 
 



VERBEELDING 
Aan de verbeelding wordt op het voorste bouwvlak van het hoofdgebouw ter plaatse van de 
aanduiding ‘bed & breakfast’ in het lint de aanduiding ‘maximum oppervlakte (m2)’ toegevoegd met 
als waarde 180 m2 alsmede de aanduiding ‘maximum aantal recreatie-eenheden’ met als waarde 5. 


