
Aan de gemeenteraad ~atwijk
Zaaknummer

Programma

Onderwerp

: Wonen en ruimte
: Bestemmingsplan Trappenberg -
Kloosterschuur

Katwijk, 16 augustus 2011,

Inleiding

In de Integrale Structuurvisie Greenport is voor het glastuinbouwconcentratiegebied Trappenberg - Kloosterschuur
een reconstructie en nieuw vestiging van duurzame glastuinbouw voorzien. Het verouderde glastuinbouwgebied
rond de Voorhouterweg betreft het reconstructiegebied. Nieuw vestiging van duurzame glastuinbouw vindt
aansluitend plaats op het bestaande en te reconstrueren glastuinbouwgebied. De voorgenomen ontwikkeling is
voorzien op zowel gronden van de gemeente Katwijk (reconstructiegebiedl als op gronden van de naastgelegen
gemeente Teylingen (nieuw vestiging glastuinbouw).

Het doel van dit bestemmingsplan is de realisatie van het duurzaam glastuinbouwgebied "Trappenberg -
Kloosterschuur" mogelijk te maken voor zover deze ontwikkeling is voorzien op de Katwijkse gronden. Dat wil
zeggen dat met het voorliggende plan het noodzakelijke juridisch-planologische kader wordt geboden voor:

• het bestaande te handbaven glastuinbouwgebied rond de Trappenberglaan;
• de reconstructie van het verouderde glastuinbouwgebied rond de Voorhouterweg;
• Greenportwoningen aan het lint langs de Voorhouterweg en gedeeltelijk de Vinkenweg.

Voor de gronden met een glastuinbouwbestemming worden de bouwhoogtes verruimd. Dit in het kader van
duurzaamheid.

Beoogd resultaat

De reconstructie van het glastuinbouwgebied en actualisatie van het bestemmingsplan.

Argumenten

1.1 De ingediende zienswijzen zijn ontvankelijk en zijn beantwoord
Het ontwerpbesterruningsplan en het exploitatieplan hebben ter inzage gelegen van 3 juni tot en met '4 juli 2011.

Zienswijzen nrs. 1t/m 53, 55 t/rn 57 zijn binnen de gestelde termijn ingediend en zijn daarmee ontvankelijk. Deze
zienswijzen worden behandeld in de als bijlage 1opgenomen zienswijzennota.

2.1 De voorgestelde wijzigingen zijnjuridisch noodzakelijk.
De ambtshalve wijzigingen opgenomen in de "Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitatieplan
Trappenherg - Kloosterschuur" hebben betrekking op de verbeelding, regels en toelichting (zie bijlage 1).
Dezewijzigingen zijn doorgevoerd in het ter vaststelling voorliggende bestemmingsplan en exploitatieplan.

2.2 Er is sprake van een aangewezen bouwplan.
Sinds het van kracht worden van de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening dient de raad bij de vaststelling van een
bestemmingsplan ook te besluiten omtrent het wel of niet vaststellen van een exploitatieplan. Een exploitatieplan
kan achterwege blijven indien 'er geen sprake is van een aangewezen bouwplan of het verhaal van de kosten van de
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd'. In onderhavig geval is er sprake van
een aangewezen bouwplan. Zodoende wordt aan de raad voorgesteld te besluiten om een exploitatieplan vast te
stellen.
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~átwijl{
3.1 De ingediende zienswijzen nrs. lt/m53,55t/m57 zijn binnen de gestelde termijn ingediend, zienswijze nr. 54 ook
maar deze betreft de hogere grenswaarden-procedure
Het ontwerpbestemmingsplan en het exploitatieplan Trappenberg - Kloosterschuur heeft vanaf 3 juni 2011 zes
weken ter inzage gelegen. Zienswijzen nrs. 1t/rn 53, 55 t/rn 57 zijn binnen de gestelde termijn ingediend en zijn
daarmee ontvankelijk. Zienswijze nr. 54 is ook binnen de gestelde termijn ingediend maar betreft de hogere
grenswaarde-procedure waardoor deze zienswijze niet ontvankelijk is verklaard. Deze zienswijze is niet behandeld in
de als bijlage 1opgenomen zienswijzennota.

4.1 Het plan is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening en de betrokken belangen zijn op voldoende
enjuiste wijze afgewogen.
Uit de ingediende zienswijzen is niet gebleken dat er sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening noch
met het recht. In bijlage 1: "Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitatieplan Trappenberg -
Kloosterschuur" wordt uitvoerig ingegaan op de ingediende zienswijzen en uitgelegd waarom welke van de
ingediende zienswijzen ongegrond, gegrond of gedeeltelijk gegrond dienen te worden verklaard.

5.1 De wijzigingen raken geen nationaal of provinciaal belang
DeWet ruimtelijke ordening geeft in artikel 3.8 lid 4 aan dat het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan zes
weken na vaststelling bekend wordt gemaakt indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan
daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzicht van het ontwerp, anders dan op grond van zienswijze van
Gedeputeerde Staten of de inspecteur. Er is ook een zienswijze ingediend door Gedeputeerde Staten, maar deze is
geheel overgenomen.
De wijzigingen in dit bestemmingsplan zijn van lokale aard en treffen geen provinciale of nationale belangen zoals
verwoord in de Provinciale Structuurvisie of Nationaal Ruimtelijk Beleid. DeVROM-inspectie heeft aangegeven dat
de gemeenteraad kan besluiten een verzoek tot instemming met eerdere bekendmaking in te dienen. De provincie
heeft aangegeven dat ook zij een dergelijk verzoek willen ontvangen voordat zij akkoord gaan met de vervroegde ter
inzage legging.

5.2 Eerder ter inzage legging bevordert de snelheid van de procedure
Zoals aangegeven is onder 5.1, moet een gemeente bij een gewijzigde vaststelling een termijn van zes weken in acht
houden voordat het plan ter inzage kan worden gelegd. Een positieve reactie van de provincie en de VROM-inspectie
verkort deze termijn. Dit komt de snelheid van de procedure ten goede, zonder dat de zorgvuldigheid wordt
aangetast of belangen worden geschaad.

Kanttekeningen

Geen.

Middelen

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn bekostigd uit de grondexploitatie van Trappenberg -
Kloosterschuur.

Uitvoering

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan (en exploitatieplan) gepubliceerd in de Staatscourant en in de lokale
kranten en voor 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Commissie
In de commissievergadering zijn een aantal vragen gesteld die schriftelijk beantwoord zouden worden. De
beantwoording van deze vragen zijn terug te vinden in bijlage '4·
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~atwijl{
Naar aanleiding van de commissievergadering van 20 september 2011 zijn er ook nog een aantal zaken ambtshalve
aangepast. Deze zaken zijn:

• Bouwvlak Voorhouterweg 80 is aangepast (het bouwvlak conflicteerde met reeds vergunde herbouw van de
woning).

• Het begrip sierteelt in artikel 1 is aangepast, zodat ook o.a. (snij)bloemen er onder vallen.
• Artikel 3, 4 en 6 zijn aangepast zodat er een maximum gesteld wordt aan het gezamenlijk

grondoppervlak van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen op het bijbehorende erf.

Ook is de nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitatieplan "Trappenberg - Kloosterschuur"
aangepast op de volgende onderdelen:

• De beantwoording van zienswijze nummer 2 is aangepast (in de beantwoording was de zienswijze m.b.t. het
omleggen van de weg gegrond verklaard, terwijl dit ongegrond moet zijn).

• De beantwoording van zienswijze nummer 28 is aangepast (de zienswijze m.b.t. het hoveniersbedrijf was
niet beantwoord).

• De beantwoording van zienswijze nummer 10 1/11, 14, 17 t/rn 21, 25 t/rn 29, 31, 33, 36 tlm 38, 40, 42 t/rn 45
en 55 zijn aangepast m.b.t. de beantwoording over de bestemming Waarde - Archeologisch
verwachtingsgebied (in de beantwoording was opgenomen dat de gemeente de onderzoekskosten voor zijn
rekening neemt, maar dat was een omissie).

Bijlage(n)

1. bestemmingsplan Trappenberg - Kloosterschuur (toelichting en regels)
2. Plankaart (verbeelding)
3· Bijlage l:"Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitatieplan Trappenberg -

Kloosterschuur"
4. Bijlage 2:Vertrouwelijke bijlage gegevens reclamanten (op geel papier vanwege anonimiseren reclamanten).
5. Bijlage 3:Zienswijzen 1t/rn 57.
6. Landschappelijke onderbouwing inpassing glastuinbouwgebied Trappenberg - Kloosterschuur (d.d. 25 mei

2010)
7· Archeologisch onderzoek (d.d. 9 november 2010)
8. Verkeersonderzoek (d.d. 15juli 2010)
9. Natuurtoets Elsgeesterpolder (d.d. 2 september 2010)
10. Milieuonderzoek (d.d. 13 april 2011)
11. Externe veiligheid
12. Door de gemeenteraad vastgesteld m.e.r.-beoordelingsbesluit d.d. 30-09-2010
13. Exploitatieplan
14. Beantwoording vragen commissie-leden

Burgemeester en wethouders van Katwijk,
De secretaris De burgemeester
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Raadsbesluit

Zaaknurnmer

Programma

Qndenverp

: 'vVonen en ruimte
: Be::,i.emmingsplan Trappenberg 
Kloostel'scbuur

De raad van de gemeente Katwijk
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katv'iijk van 16 HllgllStUS 20 11:

gelet op artikel :3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

l. In Ie stemmen mei de Nota ziens"ijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitatie plan Tnlppenberg - Kloostersehuur

(b.ijlngt?1 ).

2. Het bestemmingsplan Trappenber;.:; - Kloosterschuur en het bijbehorende exploitatieplan, als btldodd in artikel 6.12 van

de W,:t ruimtelijke ordening. gewijzigd vast te stellen conform de ambtshalve wijzigingen en \\ijzigingen die voortvloeien

uit de ingediende zienswijzen, opgenomen in de Nota äenswijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitaticplnn

Trappenberg - KJüüstersehuur (bijlage I).

:3· De ingediende ziens1>ijzen nrs, Itjtn53,5st/m57, gl)l]{lèmd in bijlage J en 2, ontvankelijk Ie yerklaren en nr. 54, OQk

genoemd in bijlage [ en 2, niet ontvankelijk W verklaren.

4. Co!lÎDnn de Not'l van ziensl,ijzen en wijzi6'Ïngen bestemmingsplan en exploitatieplan Trappenberg " Killostcrschuur de

zienswijzen nrs. 1,3"j,7t!m9,11t!mI3,16,19,24,JO,32.:34.3,5,3S,41,43A4A6t!m48,5ot/m5:3,55 ongegrond te verklaren, de

zienswijzen nrs, 2, 5,6. lOlenlI, 1..l,15,17,18,2ot!m23,25t!m29,31,33,36,37A0,42A5,,19,57 gedeeltelijk gegrond en ongegrond

te verklaren en de ziens\'rijzcn ms. 39,.'j6 gegrond te verklaren.

5. De VROM-irLspcctie en de prmincie Zuid-Holland verweken in te stemlll..m met eerdere bekendmaking van het besluit tot

gewijzigd 'Inststellen van het bestemmingsplan Trappcnbcrg - KJoostersdlUur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 29 september 2011.

De griffier De voorzitter



Bijlagen bij raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan “Trappenberg – 

Kloosterschuur” d.d. 29 september 2011 

Cursief is aangegeven waar deze bijlagen in de digitale versie van het plan zijn terug te vinden/opgenomen. 

1. bestemmingsplan Trappenberg ‐ Kloosterschuur (toelichting en regels):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien het bestemmingsplan zelf ook digitaal 

raadpleegbaar is. 

2. Plankaart (verbeelding):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien het bestemmingsplan zelf ook digitaal 

raadpleegbaar is. 

3. Bijlage 1:"Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan en exploitatieplan Trappenberg ‐

Kloosterschuur":   

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien deze Nota van zienswijzen en wijzigingen 

reeds als separate bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. 

4. Bijlage 2: Vertrouwelijke bijlage gegevens reclamanten (op geel papier vanwege anonimiseren 

reclamanten):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit  opgenomen aangezien de persoonsgegevens van de reclamanten 

ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens niet digitaal gepubliceerd mogen worden.  

5. Bijlage 3: Zienswijzen 1 t/m 57:  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien deze zienswijzen reeds als bijlage bij de Nota 

van zienswijzen en wijzigingen is opgenomen, die weer is opgenomen als bijlage bij het 

bestemmingsplan.  

6. Landschappelijke onderbouwing inpassing glastuinbouwgebied Trappenberg ‐ Kloosterschuur (d.d. 

25 mei 2010):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien dit stuk reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen.  

7. Archeologisch onderzoek (d.d. 9 november 2010):   

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien dit stuk reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen. 

8. Verkeersonderzoek (d.d. 15juli 2010):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien dit stuk reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen. 

9. Natuurtoets Elsgeesterpolder (d.d. 2 september 2010):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien dit stuk reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen. 

10. Milieuonderzoek (d.d. 13 april 2011):  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien dit stuk reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen. 

11. Externe veiligheid:  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien dit stuk reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen. 

12. Door de gemeenteraad vastgesteld m.e.r.‐beoordelingsbesluit d.d. 30‐09‐2010:  

wel als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen; zie hierna.  

13. Exploitatieplan:  

niet als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen aangezien het exploitatieplan reeds als bijlage bij het 

bestemmingsplan is opgenomen.  

14. Beantwoording vragen commissie‐leden:  

wel als bijlage bij het raadsbesluit opgenomen; zie hierna. 



 



Aan de gemeenteraad

laaknummer

Programma

Onderwerp

I I

: Wonen en ruiriÎte

: MER(beoordeling) Trappenberg 
Kloosterschuur

Katwijk, 17 augustus 2010

Inleiding

Volgens het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) bijlage D, categorie 11.4 geldt voor de aanleg, wijziging of
uîthrt',jdJnj;van een in gevallen waarin op een van

h,,«'h,,·,~ of meet, een dient aan

vm,tsteJlilng van in 3,1.van de Wet De
voorgenomen reconstructie en uitbreiding van het glastuinbouwgebied, welke een omvang heeft van ruim zestig
neetare. ia het De van de Katwijk en

in geval de initiatiefnemers en het bevoegd tot het van een nU~J"-

beoordelingsprocedure. Uit m.e.r-beoordellngsprocedura kan volgen dat de effecten van de ontwikkeling Van
invloed zijn (milieu) omgevtng dat een m.e.r.•pr{)Cedmü moet worden opgestart. Het besluit tot

het al van een dient voor de eerste formele van het
(voorjontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk maakt door de raden te worden genomen, Dit
betekent voor de gemeente Katwijk dat dit besluit voor 1 ok-tober 2010 genomen moet zijn,
De m.e.r-beoordeling is uitgevoerd door Kuiper Compagnons, omdat zij deskundig zijn op het gebied van een
milieueffectrapportage,

Beoogd resultaat

De reconstructie en uitbreiding van het glastuinbouwgebied alsmede de actualisatie van het bestemmingsplan,

Argumenten

1.1 Uitde m.e.r-beoordelinq blijktdat het opstellen van eenmilieueffectrapportage niet nodig is.

m.e.r.-beoordelîng zijn de milieueffeden van de ontwikkeling glastuinbouw Trappenberg ~ Kloosterachuur in
gebracht. Deze milieueffecten geven geen aaeleidlng tot een m.e.r--prccedure, omdat de ontwikkeling,

h{>,jpsh'u(~h1J'eriimt en uitbreiding van het plangebied Treppenberg-Kloosterschuur geen belangrijke ne!~atil'\I'1'

veroorzaken. De betreffen geen onevenredige knelpunten of
dermate belangrijke negatieve milieueffecten die noodzaken tot het doorlopen van een volledige m.e.r.cprocedure en
het opstellen van een milieueffectrapportage (ziebijlage),

Kanttekeningen

Nv.t,

Middelen

De kosten voor het opstellen de m.e.r.ebeoordelingsnotitie zijn bekostigd uit de grondexploitatie van Trappenberg 
Kloostersehuur,

Uitvoering



m.e.r-beoordelingsbeeluit is bekendgemaakt in lokale kranten en de
Staatseourant, Belanghebbenden die veör te bereiden hesluit (dus het

het worden getroffen kunnen bl~zw:aar

""C"\,U,\,. Nu en initiatiefnemers kan er feitelijk door niemand bezwaar
worden ingediend. Wel kan straks indirect bezwaar worden gemaakt via de bestemmingsplanprocedure door middel

van een zienswijze of in een later stadium beroep.

Het ontwerpbestemmmgsplan wordt ~.~UHU;'U met
Staatscourant en in de lokiller kranten alsmede

ezploitatieplan) gepubliceerd op 30 september 2010 in de
gel:neenlteUjkf~' website en vanaf 1 oktober 2010 voor 6 weken ter

digitaal beschikbaar gesteld www.ruimtelijkeplannen.nl. Een kan of baar zienswiize
Daarna wordt het ontwerpbesteanningsplan exploitatieplan) voorvaststeil ing

ev(mttl(H~l met de beantwoording van de vaJ~tsteHilng ..vordt het
bestemmingsplan (en e::.q:,lo!ltatiepl;an)geIJuhUCt;rerd in de kranten aïsmede op
gerl1eente:1ij1m website en voor 6 ter gelegd en digitaal gesteld op
:wvvw.ruimteHjkeplannen.nL In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlage(n)

m.e.t.-beoordellng "Trappenberg - Kloostersehuur" van Kuiper Compagnons d.d. 9 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van Katwijk,
De secretaris De burgemeester
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De raad van de gemeente Katwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 17 augustus 2010;

gelet op artikel 7.2 en 7.19 Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Geen milieueffectrapportage op te stellen voor de reconstructie en uitbreiding van glastuinbouwgebied

Trappenberg-Kloosterschuur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 30 september 2010.

IJ

De griffier De voorzitter



 



Bijlage 14 

 

Beantwoording vragen commissie Ruimte d.d. 20 september 2011 
 
Het college heeft toegezegd om de volgende openstaande vragen uit de commissie schriftelijk te 
beantwoorden: 
 

1. Waarom kan er voor het glastuinbouwbedrijf aan de Voorhouterweg 97 geen aanduiding 
worden opgenomen voor zijn nevenactiviteit “hoveniersbedrijf”? 

2. Kan de watergang niet omgelegd worden op de plekken waar deze door de kassen of andere 
bebouwing heen is geprojecteerd? 

3. Waarom zijn er aan het lint wel een aantal burgerwoningen, terwijl er bedrijfswoningen 
naast liggen die niet mogen worden omgezet naar burgerwoningen? 

 
Ad 1. 
Het hoveniersbedrijf is een activiteit die strijdig is met het vigerende bestemmingsplan en het 
toekomstige bestemmingsplan. De bedrijven die wel een aanduiding hebben gekregen die afwijkt 
van de bestemming glastuinbouw sierteelt zijn daar, in tegenstelling tot onderwerpelijk bedrijf,  
rechtmatig gevestigd.   
 
Ad 2. 
Het reconstructiegebied wordt opnieuw ingericht. Deze nieuwe inrichting betreft het opnieuw 
verkavelen van kassen, aanleg van water, wegen, etc. Dit kan betekenen dat de nieuwe inrichting 
conflicteert met de huidige bebouwing (bijvoorbeeld water door kassen of andere bebouwing). Het 
uitgangspunt is dat  gronden die benodigd zijn voor de nieuwe inrichting worden aangekocht via 
minnelijke weg. De gronden die uiteindelijk niet nodig zijn en daarom niet aangekocht zullen worden 
vallen onder het overgangsrecht. Dit betekent dat het huidige gebruik mag worden voortgezet en dat 
de nieuwe bestemming (bijvoorbeeld water) niet (op het betreffende perceel) uitgevoerd gaat 
worden. Dit zal later met een herziening van het bestemmingsplan weer rechtgetrokken worden. 
 
Ad 3. 
Er is  een aantal burgerwoningen (zie tekening) die reeds burgerwoning waren in het vigerende 
bestemmingsplan. Het gaat hier dus alleen om bestaande burgerwoningen die als zodanig opnieuw 
als burgerwoning zijn bestemd. De bedrijfswoningen die hier tussen liggen zijn bestaande 
bedrijfswoningen die volgens de Verordening Ruimte van de provincie alleen omgezet mogen 
worden naar een burgerwoning als ze vanuit milieu hygiënisch oogpunt geen belemmeringen 
vormen voor de bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven. De woningen zijn omringt met 
agrarische bedrijven of liggen aan de rand met de bestemming glastuinbouw  waardoor ze een 
belemmering kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van de aangelegen (nieuwe)  agrarische 
bedrijven. Overigens is bij de woningen waarvan uitsluitend het bedrijfsperceel is verworven en een 
inspanningsverplichting is overeengekomen m.b.t. tot de omzetting naar burgerwoning uitdrukkelijk 
voorzien in bovenstaande belemmeringen. De volgende tekst is hiervoor opgenomen: 
De gemeente Katwijk neemt een inspanningsverplichting op zich de bestemming van de woning 
plaatselijk bekend…………………..te Rijnsburg te wijzigen van ‘agrarische doeleinden’ in 
‘woondoeleinden’ indien blijkt dat: 

• Ten behoeve van het glastuinbouwproject Trappenberg – Kloosterschuur het niet noodzakelijk 
is de woning te handhaven als agrarische bedrijfswoning, en; 

• Tegen het bestemmen als burgerwoning geen planologische bezwaren bestaan en er geen 
nadelige effecten optreden voor de glastuinbouwbestemming als zodanig en het functioneren 
daarvan. 



 
 
Ook heeft het college de volgende toezeggingen gedaan: 
 

1. Een kaart te verstrekken voor de raadsvergadering waarop de bedrijfswoningen op zijn 
aangegeven waarvoor een verzoek is gedaan om deze om te zetten naar burgerwoningen. 

2. Inzicht te geven in een in het verleden uitgevoerde verwerving waarbij de bedrijfswoningen 
niet zou zijn aangekocht. 

 
 
Ad 1. 
De bedrijfswoningen die op de kaart zijn aangegeven zijn bestaande bedrijfswoningen die volgens de 
Verordening Ruimte van de provincie alleen omgezet mogen worden naar een burgerwoning als ze 
vanuit milieu hygiënisch oogpunt geen belemmeringen vormen voor de bedrijfsvoering van 
omliggende agrarische bedrijven. De woningen zijn omringt door agrarische bedrijven (en een 
bestemmings glastuinbouw), waardoor ze een belemmering kunnen vormen voor de bedrijfsvoering 
van die agrarische bedrijven.  
 
 
Ad 2. 
Het uitgangspunt bij het verwerven is steeds het aankopen van het gehele bedrijf dus inclusief de 
bedrijfswoning. De bereidheid daartoe is steeds nadrukkelijk aangegeven. Deze kan immers dan 
opnieuw worden ingezet als bedrijfswoning of schuifruimte voor bedrijfswoningen die mogelijk een 
efficiënte verkaveling in de weg staan. In voorkomende gevallen en dus ook in het genoemde geval 
wilde de eigenaar van het bedrijf alleen zijn bedrijf verkopen zonder z’n bedrijfswoning en daarbij de 
eerder genoemde inspanningsclausule bedongen voor het omzetten naar burgerwoning. 
 
 
 

 
 

 




