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1. ZIENSWIJZEN

1.1 Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan "Langeraar en Papenveer" heeft van 11 oktober 2012 tot en met 21
november 2012 ter visie gelegen. Tijdens die periode hebben wij 44 zienswijzen ontvangen. In deze
zienswijzennota geven wij een samenvatting van die zienswijzen en een reactie daarop van de
gemeente.

1.2 Overzicht indieners van zienswijzen

De volgende personen en organisaties hebben een zienswijze ingediend:
1. De heer R. Schmull namens de heer Steenwinkel, Langeraarseweg 21, 2461 CD Ter Aar
2. De heer T. Lek en mevrouw C. Lek, Langeraarseweg 19, 2461 CD Ter Aar
3. Mevrouw Fransen en de heer Ruiter, Langeraarseweg 21 en Marskamperf 26, 2461 PW Ter

Aar
4. Fa. Th. Hijdra & Zonen, Langeraarseweg 61-61a, 2461 CE Ter Aar
5. De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn, Langeraarseweg 61-61a, Ter Aar
6. De heer Wassenburg, Langeraarseweg 111, 2461 CG Ter Aar
7. De heer T.N.J. van der Salm, Langeraarseweg 115, 2461 CH Ter Aar
8. Krijger Advies namens de heer Van Klink, Langeraarseweg 160a, Ter Aar
9. Stichting Kinderopvang Liemeer, p/a Viergang 1, 2441 DT Nieuwveen
10. De heer A. van Wieringen, Langeraarseweg 179, Ter Aar
11. De heer A.J. Versluis, Langeraarseweg 179a, 2461 GX Ter Aar
12. De heer D.A.L.M. Versluis, Langeraarseweg 179a, Ter Aar
13. De heer Noordanus, Kerkpad 16, 2461 CT Ter Aar
14. Nyctea Adviesbureau namens Familie Witteveen-Muller, Langeraarseweg 1, Ter Aar
15. De heer A.A. van der Jagt, Langeraarseweg 126, 2461 CM Ter Aar
16. De heer A.J.M. Bontje, Langeraarseweg 106, 2461 CL Ter Aar
17. De heer Wildenburg, Langeraarseweg 121, 2461 CH Ter Aar
18. Omnia Bouw BV namens familie Koeleman, Langeraarseweg 218, Ter Aar
19. Dhr. E. Van der Hoorn namens Mevrouw S.J. van der Hoorn, Langeraarseweg 13, Ter Aar
20. De heer Hoogendoorn, Woudsedijk 18, 2461 CR Ter Aar
21. De heer R. Vonk, Langeraarseweg 83, 2461 CG Ter Aar, mede namens de heer Th.

Volgering, Langeraarseweg 81, 2461 CG Ter Aar
22. De heer W.J.M. Doove en mevrouw C.N.H. Doove-Van Tol, Langeraarseweg 25b, 2461 CD

Ter Aar
23. De heer Koops en mevrouw Koops-Groot, Langeraarseweg 27, 2461 CD Ter Aar
24. C.J. Versluis, Langeraarseweg 63, 2461 CE Ter Aar
25. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
26. Veiligheidsregio Hollands Midden, Postbus 1123, 2302 BC Leiden
27. Van Westreenen namens de heer A.M. Hoogeveen, Langeraarseweg 194, Ter Aar
28. De heer Pieterse, Langeraarseweg 54, 2461 CL Ter Aar
29. Hoogheemraadschap Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden
30. De heer M.W. van Rijn, Langeraarseweg 87, 2461 CG Langeraar
31. De heer C.B.M. Keltjens, Westkanaalweg 22, 2461 ED Ter Aar
32. Fa. Th. Hijdra & Zonen, Westkanaalweg 26a, Ter Aar
33. De heer R. Sanders, Bloemenstraat 31a, 2461 TA Ter Aar
34. De heer Cattel, Anjerstraat 57, Ter Aar
35. De heer Dhr. F. Houwer en mevrouw M.F. Houwer-Van Vliet, Anjerstraat 59-61, Ter Aar
36. De heer Vaneman, Oude Kerkpad 1a, 2461EW Ter Aar
37. Endenprise namens Wilja Beheer B.V., Gebr. Blom en de familie W. Blom, Oude Kerkpad 2,

Ter Aar
38. Mevrouw J. Blokland namens Blokland BV, Oude Kerkpad 2a, 2461 EW Ter Aar
39. Kwekerij Hoogendoorn Stephanotis vof, Oude Kerkpad 4a, 2461 EW Ter Aar
40. De heer A.P. Degenaars en mevrouw B. Degenaars, Geerweg 8, 2461 EA Ter Aar
41. Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heer en mevrouw De Vries, Geerweg 31, Ter

Aar
42. Mevrouw mr. J . van den Burg namens de heer W.C.M. van Tol, Geerweg 6, Ter Aar
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43. De heer A.E.A. Jillissen en mevrouw C.M. Bakker, Geerweg 2, 2461 EA Langeraar
44. De heer T.J.M. van der Salm, Langeraarseweg 4a, 2461 CK Ter Aar

Diverse mensen hebben hun zienswijze gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders,
terwijl zij de zienswijze hadden moeten sturen aan de raad. Het college heeft deze zienswijzen echter
opgevat als zienswijzen die aan de raad zijn gericht. Zij zijn dan ook allemaal hieronder genoemd en
van een reactie voorzien.

1.3 Hoorzitting

De raad heeft de indieners van een zienswijze op 27 november 2012 in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze nader toe te lichten. Van die gelegenheid hebben 18 mensen gebruik gemaakt.
De raad heeft na afloop van de hoorzitting aandachtspunten meegegeven aan burgemeester en
wethouders. Deze hadden onder meer betrekking op de omzetting van recreatiewoningen naar
burgerwoningen, het bouwen van extra woningen, de percelen Langeraarseweg 21, 61/61a, 113 en
179 en Geerweg tussen 6 en 8. Ook heeft de raad diverse andere percelen van particulieren
genoemd. Wij hebben de aandachtspunten van de raad hieronder meegenomen bij de gemeentelijke
reactie op de zienswijzen.

1.4 Samenvatting van de schriftelijke zienswijzen met reactie

Van de ontvangen zienswijzen gaan er 30 over de kern Langeraar, 9 over de kern Papenveer en 5
over de Geerweg. De zienswijzen gaan over de volgende onderwerpen:

Langeraar
- 3 over Langeraarseweg 21 (perceel Steenwinkel)
- 2 over Langeraarseweg 61/61a (Hijdra)
- 2 over Langeraarseweg 111 en 115 (Wassenburg)
- 2 over Langeraarseweg 160 A (Vosseburch)
- 3 over Langeraarseweg 179 (Landpustpad)
- 2 over een woonbestemming voor een recreatiewoning
- 6 over het bouwen van een extra woning
- 3 over het omzetten van een agrarische bestemming naar wonen (zonder bouwvlak)
- 7 overig

Papenveer
- 5 over Papenveer-dorp
- 4 over het Oude Kerkpad

Geerweg
- 3 over nieuwbouw woning Geerweg tussen 6 en 8
- 2 overig

De zienswijzen zullen in bovenstaande volgorde behandeld worden.

Diverse mensen vragen in hun zienswijze om een woonbestemming toe te kennen aan hun perceel.
Zij hebben nu veelal een agrarische of recreatiebestemming. Voor de leesbaarheid van onze
beantwoording hebben wij besloten onze visie hierop hieronder toe te lichten. In de desbetreffende
zienswijzen wordt dan naar dit antwoord verwezen.

Er zijn verschillende verzoeken voor het realiseren van nieuwe woningen binnen het
bestemmingsplangebied. Recent hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de provinciale
woonvisie vastgesteld. De woonvisie is doorvertaald in een verordening waaruit de verplichting
voortvloeit voor het hebben van een actuele regionale woonvisie. Deze actuele woonvisie vormt één
van de provinciale toetsingscriteria bij het beoordelen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Als
een bestemmingsplan niet past binnen de regionale woonvisie, kan de provincie een zienswijze
hierover gaan indienen. De provincie kijkt daarbij naar aantallen, percentage woningbouw,
woonmilieus en de toepassing van de SER-ladder. De regio Holland Rijnland beschikt niet over een
actuele woonvisie. Deze visie zal dus nog moeten worden opgesteld. Het is de verwachting dat deze
visie pas in de loop van 2013 zal kunnen worden vastgesteld. Tot die tijd zal de gemeente zeer
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zorgvuldig omgaan met het toestaan van woningbouw. Bestemmingsplannen en plannen voor
woningbouw worden gedurende deze periode afgestemd met de buurgemeenten (regio).

Langeraar

1. De heer R. Schmull namens de heer Steenwinkel, Langeraarseweg 21, 2461 CD Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Schmull heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Steenwinkel is eigenaar van het perceel Langeraarseweg 21. Daarop staat een
recreatiewoning. Hij heeft in 2004 met de voormalige gemeente Ter Aar een overeenkomst gesloten
over bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden op dit perceel. Deze komen kort gezegd op het volgende
neer:

- de gemeente verandert de bestemming van het perceel Langeraarseweg 21 van Recreatie in
Wonen;

- de heer Steenwinkel mag het volgende bouwen op dat perceel:
o een zwembad van maximaal 60 m²;
o een guesthouse van maximaal 40 m²;
o een dubbele garage van maximaal 50 m².

- de gemeente neemt in het nieuwe bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op voor de
bouw van maximaal zes woningen; dit is inclusief de huidige woning.

De heer Schmull vindt dat de gemeente een aantal elementen uit de overeenkomst niet bij recht
mogelijk maakt. Hij stelt dat het plan de realisatie van de drie hierboven genoemde bouwwerken
(zwembad, guesthouse en dubbele garage) niet toelaat.
Hij is het er verder niet mee eens dat de gemeente in de wijzigingsbevoegdheid een voorwaarde heeft
opgenomen zonder daarvoor toestemming te vragen aan de heer Steenwinkel. Het gaat om de
voorwaarde die is opgenomen in artikel 16, lid 7, sub 1, onder a.
De heer Schmull kan verder niet instemmen met de definitie van het begrip "bouwperceel". Het is hem
niet duidelijk wat hij daaronder moet verstaan.
Hij vindt daarnaast dat de gemeente in artikel 1.22 van de planregels bij de definitie van het begrip
"bouwvlak" ten onrechte heeft aangegeven dat binnen een bouwvlak geen gebouwen zijn toegelaten.
Ook heeft hij opmerkingen over de definitie van het begrip "erfgebied" in artikel 1.29. Hij stelt dat door
de gekozen definitie de gronden aan de zijkant van een hoofdgebouw niet onder het erfgebied vallen.
Hij stelt dat de heer Steenwinkel nu geen bijbehorende bouwwerken kan oprichten aan de zijkant van
zijn woning.
De heer Schmull wijst verder op de plantoelichting waarin de gemeente het perceel Langeraarseweg
21 diverse keren noemt. Hij wil graag dat de tekst in de toelichting overeenkomt met de tekst van de
ruimtelijke onderbouwing.
Hij vindt verder dat de gemeente in paragraaf 6.3.2 van de toelichting het perceel Langeraarseweg 21
ten onrechte typeert als "rustige woonomgeving". Hij vindt dat het perceel in "gemengd gebied" ligt.
De heer Schmull heeft ten slotte een opmerking over paragraaf 6.4.2 van de plantoelichting (flora en
fauna). In die paragraaf heeft de gemeente niet alleen de natuurwaarden van het perceel
Langeraarseweg 21 weergegeven, maar ook van een aantal andere percelen in het plangebied. De
heer Schmull stelt dat de gemeente daarmee de indruk wekt dat er meer en andere beschermde
soorten bij het perceel Langeraarseweg 21 zijn waargenomen of worden verwacht.
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Reactie van de gemeente
Voor wij ingaan op de zienswijze van de heer Schmull, willen wij eerst een algemene opmerking
maken. Wij hebben geprobeerd de overeenkomst tussen de voormalige gemeente Ter Aar en de heer
Steenwinkel zo goed mogelijk te vertalen naar het bestemmingsplan. Medewerkers van de gemeente
en het stedenbouwkundig bureau dat het bestemmingsplan heeft opgesteld, hebben daarover
intensief telefonisch en mailcontact gehad met de heer Schmull. Op basis van die contacten is het
bestemmingsplan op diverse onderdelen aangepast naar aanleiding van wensen en opmerkingen van
de heer Schmull. Het verbaast ons dan ook dat de heer Schmull in zijn zienswijze de indruk wekt dat
wij geen rekening hebben gehouden met de afspraken uit 2004.

1. De realisatie van het zwembad, guesthouse en dubbele garage
Wij gaan ervan uit dat de heer Steenwinkel een zwembad zonder overkapping wil aanleggen (ons is
namelijk uit alle contacten niet gebleken dat hij een zwembad met overkapping wil aanleggen). Wij
zien een dergelijk zwembad zonder overkapping als een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Hierop zijn
de normale regels uit het bestemmingsplan van toepassing. Het zwembad valt niet onder de 80 m²
bijgebouwen die zijn toegestaan op Langeraarseweg 21. De heer Steenwinkel kan het zwembad
aanleggen op basis van de regels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde. Zijn huis is gericht op de
Langeraarse plassen, dus dat deel van zijn huis is de voorgevel. Er is voldoende ruimte achter de
achtergevel om het zwembad aan te leggen.
Als het een extra woning wordt of een ruimte die commercieel (tegen enige vergoeding) verhuurd
wordt als een soort bed & breakfast, dan zal dat niet passen binnen de bestemming. We hebben een
dergelijk guesthouse niet mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan.
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De dubbele garage valt – net als het guesthouse - onder de normale erfbebouwingsregeling. Wij zien
een (dubbele) garage als een bijbehorend bouwwerk. Hierop zijn de normale regels uit het
bestemmingsplan van toepassing. Het bestemmingsplan laat als gezegd maximaal 80 m²
erfbebouwing toe op Langeraarseweg 21. Het maximaal te bebouwen oppervlak van het guesthouse
en de dubbele garage is samen 90 m². Wij zijn het met de heer Schmull eens dat het
bestemmingsplan op dit onderdeel aangepast moet worden om maximaal uitvoering te kunnen geven
aan de overeenkomst die hij met de voormalige gemeente Ter Aar heeft gesloten. Er komt een
aanduiding guesthouse ter plaatse van het gebouw en aanvullend komt er een bepaling dat de
oppervlakte van het guesthouse plus de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen niet groter mag zijn
dan 90 m². In de begripsbepalingen wordt het guesthouse nader gedefinieerd waarbij kenbaar wordt
gemaakt dat het guesthouse feitelijk onderdeel uitmaakt van de woning.
Het is overigens aan de heer Steenwinkel om zijn plannen concreet te maken binnen de
randvoorwaarden van hoogte, oppervlak en bebouwingsdichtheid. Zolang daar geen expliciete
afspraken over gemaakt zijn tussen de gemeente en de heer Steenwinkel zouden voor zijn perceel
geen andere maten van toepassing moeten zijn dan in de rest van de kern.

2. De wijzigingsbevoegdheid voor zes woningen
De heer Schmull is het niet eens met de volgende voorwaarde die wij hebben opgenomen bij de
wijzigingsbevoegdheid voor zes woningen: "binnen het aangegeven gebied mogen maximaal zes
woningen worden gerealiseerd als aaneengebouwde, twee onder één kap, vrijstaande of gestapelde
woningen danwel een combinatie hiervan”. Wij zien niet in op welke wijze de heer Steenwinkel
hierdoor benadeeld wordt. Hij heeft met deze bepaling alle vrijheid te kiezen voor vrijstaande
woningen, gestapelde woningbouw, twee-onder-één-kapwoningen of een combinatie hiervan. Wij
vinden dat wij dit onderdeel van de afspraak uit 2004 op een juiste wijze hebben overgenomen in het
bestemmingsplan. Uit ruimtelijk oogpunt hadden wij ook kunnen zeggen: gelet op de ligging van het
perceel direct aan het water, is uitsluitend lagere, grondgebonden woningbouw toegestaan. Wij
hebben dat echter niet gedaan, om de overeenkomst uit 2004 zoveel mogelijk te respecteren. Wij
hoeven vooraf geen toestemming te vragen aan de heer Steenwinkel om een voorwaarde in de
wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Wij vinden dat wij voldoende contact hebben gehad met de
vertegenwoordiger van de heer Steenwinkel over de ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel
Langeraarseweg 21.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat gelet op het advies van de Veiligheidsregio/brandweer het
noodzakelijk is gebleken een extra voorwaarde aan de wijzigingsbevoegdheid toe te voegen. Wij
verwijzen hier naar het gestelde in de beantwoording van zienswijze 2 onder reactie 1.

3. De definitie van het begrip "bouwperceel"
Volgens artikel 1.20 is een bouwperceel “een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de
regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten”. Wij kunnen de heer Schmull bevestigen dat op
het perceelsgedeelte waar de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, conform de overeenkomst die
hiervoor is gesloten, als bouwperceel kan zien. Dit houdt in dat een kleine zone aan de zijde van de
Langeraarse plassen geen onderdeel vormt van het bouwperceel.

4. De definitie van het begrip "bouwvlak"
Volgens artikel 1.22 is een bouwvlak “een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn
aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
zijn toegelaten”. Wij zien niet in waarom volgens deze definitie gebouwen niet zijn toegelaten in
bouwvlakken. Wij hebben letterlijk vermeld in artikel 1.22 dat gebouwen zijn toegelaten. Wij vinden dat
wij het niet duidelijker kunnen omschrijven dan op deze wijze dat gebouwen zijn toegelaten binnen het
bouwvlak.

5. De definitie van het begrip "erfgebied”
Volgens artikel 1.29 is een erfgebied “het erf aan de achterkant van het hoofdgebouw, en op meer dan
1,5 meter van de voorkant van het hoofdgebouw”. Het begrip erf hebben wij in artikel 1.28
omschreven als: “al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een
gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het gebouw”. Anders dan
de heer Schmull, lezen wij in onze definitie van erfgebied dat wel bebouwing is toegelaten aan de
zijkanten van het hoofdgebouw (weliswaar niet overal, maar gedeeltelijk, namelijk op 1,5 meter van de
voorkant van het hoofdgebouw). Als gezegd zien wij de zijde van het huis dat op de plas uitkijkt als
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voorzijde van het hoofdgebouw. Daarvan uitgaande kan de heer Steenwinkel een groot deel van zijn
perceel zien als erfgebied en kan hij dus op een groot deel van zijn perceel erfbebouwing oprichten.

6. De toelichting op het bestemmingsplan
De heer Schmull heeft als gezegd een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd voor de ontwikkeling van
het perceel Langeraarseweg 21. Wij hebben die ruimtelijke onderbouwing beoordeeld, opmerkingen
daarover gemaakt en hebben de aangepaste ruimtelijke onderbouwing uiteindelijk als voldoende
beoordeeld en als bijlage bij het plan gevoegd. Vervolgens hebben wij de toelichting opgesteld van het
bestemmingsplan. Daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van de diverse ruimtelijke onderbouwingen
die voor percelen in het plangebied zijn opgesteld. Wij zijn niet verplicht de letterlijke tekst van de
ruimtelijke onderbouwing van Langeraarseweg 21 over te nemen.

7. De typering van de omgeving
De heer Steenwinkel ziet de omgeving van Langeraarseweg 21 als “gemengd gebied”. Wij zien deze
omgeving meer als “rustige woonomgeving”. Rondom Langeraarseweg 21 staan vooral en met name
woningen, zowel vrijstaand, in rijtjes als gestapeld. Het perceel Langeraarseweg 17 is niet meer in
agrarisch gebruik, maar hebben wij bestemd als Agrarisch omdat dit de huidige bestemming is. Het
daarnaast gelegen perceel Langeraarseweg 15 is wel in agrarisch gebruik (het is een klein
glastuinbouwbedrijf). De exploitant van dit bedrijf heeft ons echter aangegeven binnen de planperiode
te willen stoppen met zijn bedrijf, zijn kassen daarna af te breken en een huis daarvoor terug te
bouwen. Wij hebben daarvoor ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het plan. De agrarische
bestemming achter de woningen Langeraarseweg 27 en 27c is niet meer actueel. De eigenaren van
die gronden hebben ons in een zienswijze gevraagd de bestemming te veranderen van Agrarisch in
Wonen. Wij stemmen in met die zienswijze. Wij zien dan ook niet in waarom wij de omgeving van
Langeraarseweg 21 zouden moeten zien als “gemengd gebied”.

8. Flora en fauna
Wij verwijzen naar het hierboven genoemde onder punt 6.

Conclusie
We zijn het voor het grootste deel niet eens met de zienswijze van de heer Steenwinkel. Wij zijn het
uitsluitend eens met zijn opmerking over de erfbebouwing. Wij gaan 10 m² meer erfbebouwing
toelaten op het perceel Langeraarseweg 21.

2. De heer T. Lek en mevrouw C. Lek, Langeraarseweg 19, 2461 CD Ter Aar

Ontvankelijkheid
De familie Lek heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De familie Lek woont aan de Langeraarseweg 19. Zij maken bezwaar tegen de omzetting in
permanente bewoning van de recreatiewoning aan de Langeraarseweg 21 en de
wijzigingsbevoegdheid voor het oprichten van 6 woningen op dit perceel in het ontwerp-
bestemmingsplan. Deze wijzigingen vloeien voort uit de intentieovereenkomst tussen dhr. Steenwinkel
en de voormalige gemeente Ter Aar. Het perceel van de familie Lek grenst direct aan de
Langeraarseweg 21 en de eigenaar van het perceel heeft recht van overpad over de grond van de
familie Lek middels een erfdienstbaarheid die vastgelegd is in de eigendomsakte van hun woning.

De familie Lek heeft de volgende bezwaren tegen het ontwerpbestemmingsplan wat betreft de
ontwikkelingen aan de Langeraarseweg 21:

De slechte bereikbaarheid van de toekomstige woningen op het perceel aan de Langeraarseweg 21.
Volgens de familie Lek is in het Bouwbesluit 2012 welke van toepassing is op de gemeente
Nieuwkoop in artikel 6.37 de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten vastgelegd. In artikel 3a is
vastgelegd dat een verbindingsweg een minimale breedte dient te hebben van 4,5 meter. Het overpad
voldoet niet aan deze eis. Het mogelijk maken van permanente bewoning plus de
wijzigingsbevoegdheid voor 6 woningen is dus in strijd met het bouwbesluit. Volgens de familie Lek is
de geplande ontsluiting van de Langeraarseweg 21 zo smal dat twee auto's elkaar niet kunnen
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passeren. Dit heeft congestie en gevaarlijke situaties tot gevolg. Het bestemmingsverkeer moet vanaf
het perceel naar de Langeraarseweg over het trottoir. Omdat de uitweg slechts 3 meter breed is en
bovendien aan weerszijde (hoge) hagen staan is het zicht op het trottoir beperkt. Gevaarlijke situaties
zijn onvermijdelijk bij het verlaten van het overpad. Overigens staan de hagen op grond dat in
eigendom is van de bewoners van Langeraarseweg 17 en 19.

De bestemmingsplanwijziging resulteert in een aanzienlijke verzwaring van erfdienstbaarheid (recht
van overpad) en daarmee in een aantasting van het woongenot van de familie Lek.
Het autoverkeer neemt aanzienlijk toe ten opzichte van de huidige situatie. Momenteel maakt de
eigenaar slechts sporadisch gebruik van het recht van overpad (minder dan twee maanden per jaar 1
auto per dag). Indien de plannen van het ontwerpbestemmingsplan gerealiseerd wordt, stijgt het
aantal verkeersbewegingen naar dagelijks gemiddeld 42 autobewegingen. Aangezien de woning van
de familie Lek direct grenst aan de ontsluiting heeft dit geluids- en stankoverlast en verlies aan privacy
in twee slaapkamers, de badkamer op de begane grond en de tuin tot gevolg.

Door het uitvoeren van de wijzigingsbevoegdheid gaat volgens familie Lek een schitterend stuk natuur
verloren dat rond de recreatiewoning ligt.

Naast de bovenstaande bezwaren heeft de familie Lek tevens een aantal opmerkingen over de
gedegenheid van de planwijziging Langeraarseweg 21.
In paragraaf 4.15 Verkeerskundig en parkeersituatie eigen parkeerbehoefte wordt een onjuist beeld
van de werkelijkheid geschetst / beweringen gedaan die niet waar zijn.

- Bewering: de wijzigingsbevoegdheid voor 6 woningen zal resulteren in iets meer verkeer.
Dit is een behoorlijke afzwakking van wat gaat gebeuren. Van ongeveer nul bewegingen per
dag in de huidige situatie naar gemiddeld 42 voertuigbewegingen per dag.

- Bewering: op het perceel Langeraarseweg 21 is voldoende ruimte om te wachten op het
verkeer dat vanaf de Langeraarseweg komt.
Ook deze bewering klopt niet, want door de bocht in de weg kunnen automobilisten elkaar pas
op het laatste moment zien, en zullen elkaar dus treffen ter hoogte van de woning van de
familie Lek, waardoor één van de twee achteruit moet.

- Bewering: in de conclusie op pagina 37 wordt gesteld dat het pad zowel in fase 1 als fase 2
voldoet voor de ontsluiting van het perceel.
In de voorliggende paragrafen is geen enkel argument te vinden waar deze conclusie op
gebaseerd kan zijn. Bovendien wordt gemakshalve het Bouwbesluit 2012 vergeten, waarin
expliciet genoemd wordt dat een pad / weg naar een woning meer dan 4,5 meter breed moet
zijn. Dit pad voldoet daar bij lange na niet aan.

In de bijlage pagina 1 worden diverse vragen met antwoorden getoond van het Hoogheemraadschap
Rijnland. Een paar zaken vallen op:

- Op de vraag of als onderdeel van het plan de riolering aangelegd / vernieuwd dient te worden
wordt nee geantwoord.
Waar blijkt dat uit? Aan een riolering voor 6 woningen worden andere eisen gesteld dan voor
1 woning.

- Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 500
m²?
Het gegeven antwoord "nee" is bij 6 woningen, maar ook bij minder woningen, onjuist.

Op grond van bovenstaande argumenten verzoekt de familie Lek om het ontwerpbestemmingsplan
voor Langeraarseweg 21 af te keuren en de huidige recreatiebestemming in stand te houden.
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Reactie van de gemeente
1. Bouwbesluit 2012
De familie Lek stelt terecht dat voor de toegang van een bouwwerk voor het verblijf van personen een
verbindingsweg aanwezig dient te zijn die geschikt is voor voortuigen van de brandweer en andere
hulpverleningsdiensten, conform ex. art. 6.37 Bouwbesluit 2012. Daarbij wordt verwezen naar het 3 lid
onder a naar de eisen welke aan een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid moeten voldoen.

In de toelichting op het bouwbesluit wordt echter het volgende vermeld: […De voorgeschreven
minimum breedte van de verbindingsweg en het voorgeschreven minimum draagvermogen van die
weg zijn afgestemd op het gebruik door gangbare voertuigen zonder dat deze elkaar behoeven te
kunnen passeren. Aan de in het derde lid gestelde eisen hoeft niet te worden voldaan wanneer in het
bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening een afwijkend voorschrift is opgenomen.] De
gemeente Nieuwkoop kan besluiten om af te wijken van de gestelde eisen uit het Bouwbesluit 2012
door middel van vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan.

De specifieke situatie is voorgelegd aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. Na overleg met de
brandweer is geconcludeerd dat de bestaande verbindingsweg onvoldoende ruimte biedt aan het door
de brandweer gebruikte materieel. In de huidige situatie zal een brandweervoertuig op de
Langeraarse weg blijven, vanaf de openbare weg zal de afstand met slanglengte overbrugt moeten
worden. De bestaande woning is vrijstaand en kan te voet goed bereikt worden. De afstand van 50
meter tot aan de voordeur is in deze specifieke bestaande situatie acceptabel. Tegen de nieuw
vestiging van woningen achter het perceel heeft de Veiligheidsregio bezwaar. Er ontstaan naar
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verwachting problemen met de vergroting van de inzetafstand vanaf de openbare weg en bijkomende
gevaren van brandoverslag door toevoeging van extra woningen, naast de woning met de rieten kap.

Wij zijn van mening dat indien er voldoende en adequate voorzieningen worden getroffen op het
perceel van de Langeraarseweg 21 ten aanzien van bluswatervoorzieningen dat het probleem ten
aanzien van de inzetafstand kan worden weggenomen. Ten behoeve van de veiligheid van het
perceel wordt als extra voorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat op het perceel
voldaan moet worden aan de realisatie van een voldoende en adequate bluswatervoorziening. Er zal
door de heer Steenwinkel zelf inspanning verricht moeten worden om een voorziening te treffen.
Indien deze gerealiseerd wordt zien wij vooralsnog geen redenen om het plan af te wijzen naar
aanleiding van de strijdigheid met het Bouwbesluit.

2. Passeren van auto's
Wij hebben de te verwachte intensiteit van het verkeer als gevolg van de realisatie van maximaal 6
woningen op de planlocatie beoordeeld en zijn van mening dat deze beperkt zal zijn. De mogelijkheid
om auto's te laten passeren op de ontsluitingsweg is niet aanwezig. De situatie dat twee auto's elkaar
tegemoed rijden op de ontsluitingsweg zal zich sporadisch voordoen. Eén van beide automobilisten
zal achteruit moeten rijden om de andere auto voor te laten gaan. Wij verwachten dat dit geen
onoverkomelijke problemen oplevert. Eventueel zijn er technische voorzieningen denkbaar waardoor
de geschetste situatie zich niet voor hoeft te doen.

3. Oversteken trottoir
Het verkeer van en naar de planlocatie Langeraarseweg 21 zal het trottoir over moeten steken om de
openbare weg te bereiken. Deze uitritsituatie is door de aanwezigheid van de hoge hagen niet ideaal,
maar naar het oordeel van de gemeente voldoende verkeersveilig. Het autoverkeer zal langzaam op
moeten rijden tot het trottoir om te kunnen zien of er voetgangers aankomen. Vervolgens kan de
openbare weg goed overzien worden om deze op te draaien. Aangezien de hagen op grond van de
bewoners van de Langeraarseweg 17 en 19 staan kan de gemeente de heer Steenwinkel niet
dwingen de hagen kort te houden. Wellicht dat in goed overleg tussen de buren gekeken kan worden
of de hagen kort gehouden kunnen worden zodat er een beter overzicht over het trottoir ontstaat.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft de gemeente geen bezwaar ten aanzien van de
bestaande uitritconstructie. Vergelijkbare situaties doen zich op andere plekken op de
Langeraarseweg voor.

4. Verzwaring erfdienstbaarheid
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een verzwaring van de erfdienstbaarheid hebben wij
gekeken naar de erfdienstbaarheid van uitweg van het perceel, gevestigd door middel van een akte
van levering van 16 maart 1994 verleden door mr. R. van den Berg, destijds notaris te Alphen aan den
Rijn. Onder 'VI. Afstand en vestiging erfdienstbaarheden, overige regelingen' staat in lid 2 onder d 'De
weg waarover voormelde erfdienstbaarheden zullen moeten worden uitgeoefend, zal ten allen tijde
onbelemmerde doorgang moeten bieden. Voormelde erfdienstbaarheden zullen moeten worden
uitgeoefend op de voor de diende erven minst bezwarende wijze en zullen blijven bestaan, ook indien
de heersende erven door opbouw, aanbouw of vernieuwing enige verandering mochten ondergaan'.

Wij zijn van mening dat de gevestigde erfdienstbaarheid voldoet voor ontsluiting van autoverkeer. Of
er sprake is van een verzwaring van de erfdienstbaarheid die niet past binnen hetgeen tussen partijen
is afgesproken valt niet te zeggen. De gemeente is van mening dat zij aan haar plicht heeft voldaan
door zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen te plegen. Wij zijn echter van mening dat de
gevestigde erfdienstbaarheid een privaatrechtelijk overeenkomst met zakelijk werking tussen partijen
is. Wij zijn van mening dat op basis van de ruimtelijke afweging de bouw van maximaal 5 extra
woningen op het perceel mogelijk is. Wij hebben geconstateerd dat er, naar ons oordeel, ook
privaatrechtelijk geen belemmeringen zijn voor deze wijzigingsbevoegdheid.

5. Verlies privacy en waardedaling
Als gevolg van verlies aan privacy en eventuele waardedaling van de woning hebben wij een
planschadeovereenkomst met de heer Van Steenwinkel gesloten. Indien blijkt dat er sprake is van
schade kan hiervoor een planschadeverzoek ingediend worden bij de gemeente.
Op dit moment kunnen wij niet inschatten of deze schade optreedt en zo ja hoe groot deze zou zijn.
Vanuit ruimtelijk oogpunt achten wij de ontwikkeling in elk geval mogelijk. De nadelige gevolgen leiden
ons inziens niet tot onoverkomelijke problemen.
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6. Verdwijnen natuur
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is een natuurtoets uitgevoerd. Uit de natuurtoets is naar
voren gekomen dat het plangebied niet in een beschermd natuurgebied is gelegen. Voordat er
herontwikkeling van het perceel plaatsvindt dient wel een onderzoek naar de gevolgen voor de flora
en fauna (aanvullend vleermuisonderzoek) te worden uitgevoerd. Wij zijn van mening dat er geen
aantasting plaatsvindt van bijzondere of beschermde natuur bij eventuele herontwikkeling van het
perceel.

7. Beweringen verkeerskundige situatie
De realisatie van maximaal 6 woningen ter plaatse van de wijzigingsbevoegdheid resulteert in extra
verkeer. Wij zijn van mening dat de toename van het verkeer ruimtelijk gezien past. Met betrekking tot
de mogelijkheid dat auto’s elkaar op de ontsluitingsweg tegemoet rijden verwijzen wij naar ons
antwoord onder 2. Gezien de te verwachte verkeersintensiteit achten wij de ontsluiting van het perceel
op dit moment voldoende geschikt.

8. Beweringen watertoets
Bij een toename van meer dan 500 m² verhard oppervlakte hebben wij een voorwaarde opgenomen in
de wijzigingsbevoegdheid. In artikel 16, lid 7, sub 1 onder f staat vermeld dat bij toename van 500 m²
of meer een onderzoek naar de waterhuishouding te worden verricht. Op dit moment is niet bekend in
hoeverre er sprake is van een toename van meer dan 500 m², omdat er nog geen concrete
bouwplannen voor de locatie bekend zijn. Met betrekking tot de riolering geven wij de familie Lek
ongelijk, de bestaande riolering voldoet.

Conclusie
Wij zijn het deels eens en deels oneens met de zienswijze van de familie Lek. Wij passen het
bestemmingsplan aan door als voorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheid voor het perceel
Langeraarseweg 21 op te nemen dat er voldoende bluswater(voorziening) aanwezig dient te zijn.

3. Mevrouw Fransen en de heer Ruiter, Langeraarseweg 21 en Marskamperf 26, 2461 PW Ter
Aar

Ontvankelijkheid
De heer Ruiter en mevrouw Fransen hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Ruiter en mevrouw Fransen wonen aan het Marskamperf 26 en hun zienswijze heeft deels
betrekking op het perceel Langeraarseweg 21 en deels op het perceel Marskamperf 26.

Langeraarseweg 21
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om op het perceel van de
heer Steenwinkel, Langeraarseweg 21, een zestal woningen te realiseren. In het verleden zijn
hierover, in het bijzijn van de wethouder, afspraken gemaakt met de heer Steenwinkel en de
gemeente Nieuwkoop.

Zij vragen aandacht voor de plaats waarop de woningen op grond van de wijzigingsbevoegdheid
gebouwd kunnen worden. Het is op grond van deze bevoegdheid mogelijk de woningen direct aan de
waterkant op korte afstand van hun huis te bouwen. Dit zorgt voor ongewenste schaduwwerking, het
verstoren van het vrije uitzicht en aantasting van de privacy. Zij verzoeken daarom een minimale
afstand van minimaal 3 meter op te nemen tussen water/slootkant en de woningen. Dit komt overeen
met de situatie aan de rest van de plas waar ruimte is gereserveerd tussen de woningen en het water.
Dit komt tevens overeen met het ontwerpbestemmingsplan Rijkelijkhuizen, waar ook niet het gehele
perceel als wijzigingsgebied was ingetekend en een strook grond langs het water vrij werd gehouden,
dat diende als basis voor de gemaakte afspraken tussen de heer Ruiter en mevrouw Fransen, de heer
Steenwinkel en de gemeente Nieuwkoop.

In het ontwerpbestemmingsplan is aan de voortuin de bestemming tuin toegekend. De voortuin is
deels met grind verhard en in gebruik als parkeerplaats. Binnen de bestemming tuin is parkeren
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toegestaan. De heer Ruiter en mevrouw Fransen moeten de grond in de voortuin regelmatig ophogen
aangezien de grond ter plaatse sterk verzakt. Zij verzoeken daarom mogelijkheden te scheppen voor
het plaatsen van enkele heipalen waarop de verharding voor de parkeerplaats blijvend kan worden
aangebracht. Hierdoor hoeft de grond niet meer veelvuldig te worden opgehoogd. Mocht het plaatsen
van enkele heipalen reeds mogelijk zijn, dan dient dit gedeelte van de zienswijze als niet ingediend
beschouwd te worden.

De heer Ruiter en mevrouw Fransen willen graag in de voortuin een klein houten blokhutje/tuinhuisje
plaatsen. De bestemming tuin laat dit echter niet toe. Het is echter de meest wenselijke en logische
plaats voor een tuinhuisje. Het tuinhuisje grenst dan aan de parkeerplaats, zichtlijnen worden niet
beperkt en het huisje is dan gelegen op ruime afstand van omliggende woningen. Het
ontwerpbestemmingsplan laat wel een tuinhuisje in de achtertuin toe. De heer Ruiter en mevrouw
Fransen vinden dit echter niet praktisch (de achtertuin ligt bijvoorbeeld een “verdieping” lager) en
bovendien zorgt een tuinhuisje in de achtertuin voor overlast. Het tuinhuisje belemmert dan immers
het vrije uitzicht naar de plas en het streven om de ruimte aan de Langeraarse plas zo groen mogelijk
te houden wordt doorkruist.

Reactie van de gemeente
1. Verzoek minimale afstand
Wij passen de wijzigingsbevoegdheid aan op het verzoek van mevrouw Fransen de heer Ruiter zodat
op het perceel van de heer Steenkamp geen bebouwingsmogelijkheid bestaat in een zone van 3
meter vanaf de waterkant en de te realiseren woning. De wijzigingsbevoegdheid wordt hierop
aangepast.
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2. Realisatie heipalen
Het slaan van heipalen uitsluitend ten behoeve van de stabiliteit, dus niet voor oprichting van enige
bouwwerken, van de grond is reeds mogelijk binnen het bestemmingsplan. Op basis van de
dubbelbestemming ‘waarde – archeologie – 3’ is het verboden om zonder of in afwijking van een door
het college van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning grondwerkzaamheden
uit te voeren dieper dan 50 cm en over een (totale) groter oppervlak dan 10.000 m². Wij verwachten
dat de totale oppervlakte van de grondwerkzaamheden kleiner zal zijn dan 10.000 m². Zodoende is
het slaan van heipalen ten behoeve van de stabiliteit mogelijk.

3. Toevoeging tuinhuisje
Wij gaan akkoord met het verzoek om een tuinhuisje te kunnen realiseren aan de voorzijde van het
perceel aan de H. Marskamperf 26. Het bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast. Voor de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen dient rekening gehouden te worden met de
verplichting om een rapport te overleggen dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie, waarin de archeologische waarden van de gronden in voldoende mate is vastgesteld
naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van mevrouw Fransen en de heer Ruiter en passen het
bestemmingsplan op onderdelen aan.

4. Fa. Th. Hijdra & Zonen, Langeraarseweg 61-61a, 2461 CE Ter Aar

Ontvankelijkheid
De firma Hijdra heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De firma Hijdra is eigenaar van het perceel Langeraarseweg 61. Daarop is een klein tuincentrum
gevestigd. De firma Hijdra wil in de planperiode dat tuincentrum beëindigen. De gemeente en de firma
hebben daarover afspraken gemaakt. Die komen er in het kort op neer dat als de firma met het bedrijf
stopt en de bedrijfsbebouwing sloopt, zij daar drie woningen mag bouwen. De bestaande
bedrijfswoning blijft staan en mag dan als burgerwoning gebruikt worden. De zienswijze van de firma
Hijdra bestaat uit vier punten:

1. De bestemming van de bedrijfswoning
De firma Hijdra wil graag dat de bedrijfswoning door middel van een afzonderlijk bouwvlak opgenomen
wordt op de plankaart.

2. De bestemming van de drie geplande woningen
Voor de drie geplande woningen zijn twee bouwvlakken op de kaart opgenomen. In die bouwvlakken
is een oppervlakte opgenomen die maximaal bebouwd mag worden. De firma Hijdra wil graag dat
360 m² als maximale oppervlaktemaat wordt opgenomen voor deze drie nieuwe woningen. Ook wil ze
graag dat de bouwvlakken vergroot worden.

3. De bestemming Verkeer op het tuincentrum
Op de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan is – door middel van het toekennen van de
bestemming Verkeer aan een smalle strook grond - een ontsluitingsweg geprojecteerd. De firma
Hijdra stelt dat nog niet duidelijk is dat de weg ook daadwerkelijk daar aangelegd wordt. Zij wil graag
een woonbestemming, zodat zij de vrijheid heeft om straks de weg ook op een andere plek aan te
leggen.

4. Het perceel Langeraarseweg 61a
Ten zuiden van het tuincentrum ligt het perceel Langeraarseweg 61a. Dit perceel is eigendom van de
heer Mast en mevrouw Van der Hoorn (zie zienswijze 5). Er staat een recreatiewoning op het perceel.
Tussen het tuincentrum en het perceel Langeraarseweg 61a loopt een smal, kronkelig slootje. Het
perceel Langeraarseweg 61a is niet bereikbaar over land vanaf de Langeraarseweg zonder gebruik te
maken van andermans gronden. De eigenaren hebben geen recht van overpad.
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De firma Hijdra en de heer Mast en mevrouw Van der Hoorn hebben afspraken gemaakt over een
betere bereikbaarheid van het perceel Langeraarseweg 61a. Die komen op het volgende neer:

- de sloot wordt in zuidelijke richting verlegd;
- de heer Mast en mevrouw Van der Hoorn staan gronden af aan de firma Hijdra;
- de firma Hijdra legt een ontsluitingsweg aan vanaf de Langeraarseweg naar het perceel van

de heer Mast en mevrouw Van der Hoorn en stelt hen in de gelegenheid deze weg te
gebruiken.

In het ontwerpbestemmingsplan is de huidige sloot opgenomen. De firma Hijdra wil graag dat in het
vastgestelde bestemmingsplan de nieuwe loop van de sloot wordt opgenomen. Zij wil de sloot deels
met twee meter verbreden en deels met drie meter verleggen. Zij voegen een plattegrond bij als
bijlage.

Reactie van de gemeente
1. De bestemming van de bedrijfswoning
Wij zijn het eens met de zienswijze van de firma Hijdra over de bedrijfswoning Langeraarseweg 61.
Deze woning mag na beëindiging van het tuincentrum als burgerwoning gebruikt worden. Wij hebben
aan de woning alvast een bestemming Wonen toegekend. De afspraken over de drie nieuw te bouwen
woningen elders op het perceel (en dan met name over de maximaal te bouwen oppervlakte) gelden
niet voor deze woning. We gaan dan ook de woning in een apart bouwvlak opnemen.

2. De bestemming van de drie geplande woningen
Wij kunnen ook instemmen met een andere bestemming van de drie geprojecteerde woningen. In het
kaartje hieronder is de wens van de firma Hijdra weergegeven.
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Ter toelichting merken wij hierover het volgende op. De firma Hijdra heeft met de gemeente
afgesproken dat zij de bedrijfsbebouwing van het tuincentrum in Langeraar zal slopen. Deze
bebouwing heeft een oppervlakte van 410 m². De gemeente heeft aangegeven dat de firma daar
woningbouw met een omvang van maximaal 410 m² voor mag terugbouwen op het perceel. Deze
bebouwing mag ook in de tweede lijn opgericht worden. De firma Hijdra gaat in Papenveer ook een
klein tuincentrum sluiten en wil daar ook graag woningen voor terugbouwen (zie zienswijze 32). In
Papenveer gaat het om een oppervlakte van 310 m². Wij hebben aangegeven dat deze beide locaties
samen ontwikkeld mogen worden. De firma sloopt totaal 720 m² bedrijfsbebouwing. Zij mag van ons
een even grote oppervlakte woningen terugbouwen (dus 720 m²). Zij heeft ervoor gekozen 360 m² in
Papenveer te bouwen en 360 m² in Langeraar. Per saldo neemt zo het oppervlak aan bebouwing niet
toe. Wij kunnen ermee instemmen om ruimere bouwvlakken op de kaart op te nemen waarop
maximaal 360 m² bebouwing is toegestaan.

3. De bestemming Verkeer op het tuincentrum
Wij kunnen ook instemmen met het laten vervallen van de bestemming Verkeer voor de
geprojecteerde ontsluitingsweg. Op deze wijze kan de firma in een later stadium bekijken waar de
ontsluitingsweg het best aangelegd kan worden.

4. Het perceel Langeraarseweg 61a
Wij hebben evenmin bezwaar tegen het met enige meters verleggen en/of verbreden van de sloot
tussen het perceel Langeraarseweg 61 en 61a. Daardoor kan een logischer verkaveling ontstaan en
kan de firma Hijdra haar nieuwe kavels beter ontwikkelen. Voor de heer Mast en mevrouw Van der
Hoorn ontstaan dan in beginsel een mogelijkheid om hun perceel over land te bereiken. Dat zal de
gebruikswaarde van het recreatieperceel ten goede komen. Voor de volledigheid geven wij aan dat wij
niet instemmen met een woonbestemming voor het perceel Langeraarseweg 61a (zoals op het
hierboven opgenomen kaartje wel als wens is aangegeven). Er is geen noodzaak om over te gaan tot
het wijzigen van de bestemming van de recreatiewoning. Er liggen hier geen afspraken die voorzien in
de wijziging van het perceel. Bovendien speelt er een discussie met de provincie over de
woningbouwaantallen. Wij gaan daar nader op in bij zienswijze 5.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de firma Hijdra over Langeraarseweg 61 en de daarachter
gelegen sloot en passen het bestemmingsplan aan.
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5. De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn, Langeraarseweg 61-61a, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn zijn eigenaar van het perceel Langeraarseweg 61a. Op dat
perceel staat een recreatiewoning. Hun zienswijze gaat over drie zaken.

1. De veranda bij de recreatiewoning
Aan de zuidzijde van de recreatiewoning zit een veranda vast. Deze is in het bestemmingsplan niet
opgenomen in het bouwvlak. De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn willen graag een groter
bouwvlak, zodat de veranda positief bestemd wordt.

2. Bestemming Wonen voor de recreatiewoning
De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn willen graag dat de gemeente de bestemming Wonen
toekent aan de recreatiewoning.

3. De sloot tussen Langeraarseweg 61 en 61a
In het ontwerpbestemmingsplan is de huidige sloot opgenomen tussen Langeraarseweg 61 en 61a.
De heer Mast en mevrouw Van der Hoorn willen de sloot deels met twee meter verbreden en deels
met drie meter verleggen. Zij willen graag dat in het vastgestelde bestemmingsplan de nieuwe loop
van de sloot wordt opgenomen. Zij voegen een plattegrond bij als bijlage bij hun zienswijze.
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Reactie van de gemeente
1. De veranda bij de recreatiewoning
Wij hebben tegenover de heer Mast en mevrouw Van der Hoorn aangegeven dat wij de veranda van
hun recreatiewoning positief willen bestemmen in het bestemmingsplan. Wij betreuren het dat dit
abusievelijk niet is gebeurd en dat er kennelijk een te klein bouwvlak op de kaart staat. Wij gaan de
verbeelding aanpassen en nemen een groter bouwvlak op voor de recreatiewoning. Daardoor valt de
veranda binnen het bouwvlak.

2. Bestemming Wonen voor de recreatiewoning
Wij stemmen niet in met de omzetting van de recreatiewoning naar een (gewone) woning. Daar is
geen enkele noodzaak voor.
Nieuwkoop is een recreatiegemeente en hecht waarde aan de bestaande recreatiewoningen. Als het
perceel Langeraarseweg 61a een woonbestemming heeft, is veel meer en veel hogere bebouwing
toegelaten. Dat vinden wij niet gewenst op deze plek vlak aan de plas. Bovendien speelt op dit
moment de discussie met de provincie en de regio over de woningaantallen. Op 12 oktober 2011 is de
Woonvisie 2011-2020 door de Provinciale Staten vastgesteld, waarin staat vermeld dat de provincie
samen met de regio's de regionale woonvisies opstelt. Op dit moment vinden hier gespreken over
plaats tussen Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Een belangrijk aspect binnen deze
gesprekken vormen de afspraken over het woningbouw quotum. Die gesprekken noodzaken om zeer
zorgvuldig om te gaan met de aantallen te bouwen woningen. Vanuit de provincie Zuid-Holland wordt
niet meer zomaar toegestaan dat er extra woningen worden gebouwd.



20

3. De sloot tussen Langeraarseweg 61 en 61a
Wij kunnen instemmen met de verbreding en verlegging van de sloot. Voor de onderbouwing hiervan
verwijzen naar onze reactie onder zienswijze 4.

Conclusie
Wij kunnen voor een deel (veranda en sloot) wel instemmen met de zienswijze van de heer Mast en
mevrouw Van der Hoorn en voor een deel (woonbestemming) niet.

6. De heer Wassenburg, Langeraarseweg 111, 2461 CG Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Wassenburg heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Wassenburg woont op Langeraarseweg 111. Ten zuidwesten van zijn woning staat op
Langeraarseweg 113 een gebouw (een schuur). De heer Wassenburg wil graag een bestemming
Gemengd voor dit gebouw. Hij had daar ook om gevraagd in zijn ruimtelijke onderbouwing. Hij hoeft
geen bestemming Bedrijf in verband met mogelijke overlast voor omwonenden.
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Reactie van de gemeente
Het gebouw op Langeraarseweg 113 is eigendom van de heer Wassenburg. De heer Wassenburg
heeft een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen voor de herontwikkeling van de kassen achter het
perceel Langeraarseweg 101-111 (zie bijlage 5 van het bestemmingsplan). In die ruimtelijke
onderbouwing heeft hij gevraagd een bestemming Gemengd toe te kennen aan het gebouw op
Langeraarseweg 113. Dit gebouw was tot ongeveer 20 jaar geleden als snackbar in gebruik en heeft
de aflopen 20 jaar diverse functies gehad (het was onder meer een schaftruimte voor het personeel
van het tuinbouwbedrijf van de heer Wassenburg).
In de analoge (papieren) versie van het bestemmingsplan en het digitale exemplaar dat op de
gemeentesite stond, hebben we een bestemming Gemengd toegekend aan Langeraarseweg 113. Op
ruimtelijkeplannen.nl is echter een bestemming Wonen toegekend aan het gebouw. In de regels is
geen artikel opgenomen met Gemengd. Omdat de versie op ruimtelijkeplannen.nl maatgevend is,
gaan we ervan uit dat het gebouw in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming Wonen had.
Wij hebben nog eens goed gekeken naar de juiste bestemming van het pand en vinden de
bestemming Gemengd de meest passende bestemming ervoor. Met deze bestemming wordt een
kantoor en/of een dienstverlenende en/of maatschappelijke functie toegelaten in het gebouw. Dat
biedt de heer Wassenburg naar onze mening voldoende mogelijkheden voor het gebruik van het
gebouw. We laten – gelet op de discussie over de aantallen te bouwen woningen - de functie “wonen”
niet toe.

Conclusie
Wij stemmen in met de zienswijze van de heer Wassenburg en kennen de bestemming Gemengd toe
aan het pand Langeraarseweg 113. Wij nemen een artikel Gemengd op in de regels, zodat duidelijk is
wat de gebruiksmogelijkheden zijn van het pand.

7. De heer T.N.J. van der Salm, Langeraarseweg 115, 2461 CH Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Van der Salm heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Van der Salm woont op Langeraarseweg 115. Ten noordoosten van zijn huis staat een
gebouw (schuur) van de heer Wassenburg. De heer Van der Salm weet niet welke functies zijn
toegestaan binnen dit gebouw. Hij vreest dat bedrijven worden toegestaan die overlast veroorzaken.
Dat wil de heer Van der Salm niet.
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Reactie van de gemeente
Wij verwijzen naar de gemeentelijke reactie op de zienswijze van de heer Wassenburg (zie zienswijze
6). Daarin hebben wij aangegeven dat wij een bestemming Gemengd een passende bestemming
vinden voor het gebouw. De functies die dan zijn toegelaten (kantoor, dienstverlening,
maatschappelijk) veroorzaken in zijn algemeenheid geen overlast voor de buurt en zijn daarmee
passend in een woonlint. Wij laten, overeenkomstig de wens van de heer Van der Salm geen
bedrijvigheid toe in het gebouw.

Conclusie
Wij kunnen instemmen met de zienswijze van de heer Van der Salm en kennen een bestemming
Gemengd toe aan het gebouw Langeraarseweg 113.

8. Krijger Advies namens de heer Van Klink, Langeraarseweg 160a, Ter Aar

Ontvankelijkheid
Mevrouw Krijger heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
Mevrouw Krijger heeft een zienswijze ingediend namens Paardenburg beheer b.v., Manege
Vosseburch b.v. en v.o.f. A.J. Hartveld. Al deze organisaties zijn als eigenaar of exploitant betrokken
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bij de locatie Langeraarseweg 160a (hierna ook te noemen: De Vosseburch). De organisaties laten
zich vertegenwoordigen door de heer J.J. van Klink.

Op Langeraarseweg 160a is een agrarisch bedrijf gevestigd dat bestaat uit verschillende onderdelen:
a. een melkveehouderij met kaasmakerij;
b. een paardenfokkerij met manege;
c. verblijfsrecreatie (in de vorm van nachtverblijf en dagactiviteiten);
d. horeca.

Mevrouw Krijger heeft de volgende bezwaren tegen de wijze waarop het agrarisch bedrijf is bestemd
in het ontwerpbestemmingsplan.

1. De agrarische activiteiten zijn onvoldoende gedefinieerd
In artikel 3 van het nieuwe bestemmingsplan is niet voldoende duidelijk omschreven dat ook
grondgebonden veehouderij is toegelaten op gronden met een agrarische bestemming.

2. Het bouwblok is te klein.
Mevrouw Krijger vindt het bouwblok voor Langeraarseweg 160a te klein. De heer Van Klink wil
graag een bewegingsstal bouwen en sleufsilo’s aanleggen en wil daarom een uitbreiding van
het bouwblok. Mevrouw Krijger stelt daarnaast dat het nieuwe bestemmingsplan het bouwen
van bouwwerken geen gebouwen zijnde (zoals een paardrijbak of een stapmolen) buiten het
bouwvlak niet toelaat, terwijl het vigerende plan dat wel toeliet. Mevrouw Krijger wil graag een
aanpassing van de regels, zodat bouwwerken geen gebouwen zijnde ook buiten het bouwvlak
zijn toegelaten.

3. Het maximale bebouwingsoppervlak voor de manege moet geschrapt worden
In het nieuwe bestemmingsplan is maximaal 4.000 m² bebouwing toegelaten voor de manege.
Mevrouw Krijger wil graag dat de gemeente deze bepaling schrapt.

4. De bestemming Verblijfsrecreatie is niet goed geregeld
Mevrouw Krijger vindt dat de gemeente in het bestemmingsplan duidelijker moet aangeven
dat verblijfsrecreatie ook nachtverblijf inhoud. Ook wenst hij of zij duidelijkheid over de
bebouwing en het gebruik van de bebouwing voor dit doel. Mevrouw Krijger wil graag dat het
bestemmingsplan nachtverblijf voor groepen en individuen toelaat. Verder wil zij dat ook
recreatieve activiteiten in de vorm van bijvoorbeeld een familie- of sportdag, in het verlengde
van de agrarische activiteiten op het bedrijf, zijn toegestaan.

5. Horeca
Mevrouw Krijger vindt dat de horecafunctie aan Langeraarseweg 160a niet goed is geregeld in
het bestemmingsplan. Zij stelt dat horeca uitsluitend is toegelaten als ondergeschikte functie
bij de bestemming Verblijfsrecreatie. Zij wil dat dit ook is toegelaten als ondergeschikte functie
bij de bestemming Agrarisch.

6. Kinderopvang
Mevrouw Krijger vindt dat voor kinderopvang hetzelfde moet gelden als voor horeca: dit moet
niet alleen toegelaten worden als ondergeschikte activiteit bij de bestemming
Verblijfsrecreatie, maar ook bij de bestemming Agrarisch.

7. Ontsluiting agrarisch perceel
Mevrouw Krijger wil graag dat de gemeente in het bestemmingsplan een extra ontsluiting van
het agrarisch bedrijf op de Ontzigtstraat opneemt. Zij verwijst naar toezegging van het college
hierover.

Reactie van de gemeente
1. Definitie agrarische activiteiten
Wij hebben aan een groot deel van De Vosseburch de bestemming Agrarisch toegekend. Volgens
artikel 3 zijn de als zodanig bestemde gronden bestemd voor land- en tuinbouw op open grond.
Volgens de begripsomschrijving (artikel 1.45) moet onder “land- en tuinbouw op open grond” het
volgende verstaan worden: “de teelt van gewassen, waaronder begrepen bosbouw, fruitteelt en
tuinbouw, alsmede het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond”.
Wij hebben het deel van De Vosseburch dat als Agrarisch is bestemd ook aangeduid als “ma”. Op de
als zodanig aangeduide gronden is, als extra naast het agrarisch bedrijf, een manege toegelaten.
Wij vinden dat hiermee in het bestemmingsplan voldoende duidelijk is vastgelegd dat op
Langeraarseweg 160a een grondgebonden veehouderij is toegelaten.
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2. De omvang van het bouwblok
Wij hebben de heer Van Klink begin 2012 gevraagd wat zijn wensen zijn voor het nieuwe
bestemmingsplan. Hij heeft ons daarop laten weten welke ontwikkelingsmogelijkheden hij graag in het
nieuwe bestemmingsplan opgenomen ziet. Wij hebben die wensen beoordeeld en hebben die
vervolgens “vertaald” naar het nieuwe bestemmingsplan. Op deze wijze ontstaat voor de heer Van
Klink duidelijkheid over wat wij wel en niet een gewenste ontwikkeling vinden.
Eén van de zaken waarover wij anders denken dan de heer Van Klink is de zogenoemde
grondverbetering (een grote paardenbak met kunststof platen op de bodem). De heer Van Klink heeft
deze grondverbetering buiten het bouwvlak aangebracht zonder vergunning. Op dit moment loopt een
handhavingsprocedure hiervoor. Wij willen deze grondverbetering niet mogelijk maken in het
bestemmingsplan door bouwwerken geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak toe te staan. Wij
handhaven de regel dat bouwwerken geen gebouwen zijnde uitsluitend binnen het bouwvlak zijn
toegelaten. Wij vinden het uit ruimtelijk oogpunt het meest wenselijk dat bouwwerken geen gebouwen
zijnde zoals stapmolens en paardrijbakken daar gesitueerd worden.
Wij vinden verder dat wij voor de heer Van Klink een voldoende groot bouwvlak in het
bestemmingsplan hebben opgenomen. Wij wijzen erop dat wij het bouwvlak al met 900 m² hebben
vergroot ten opzichte van het bouwvlak dat is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan.
Hiermee geven wij de heer Van Klink voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor zijn agrarisch
bedrijf. Daarbij moet de heer Van Klink beseffen dat zijn bedrijf midden in het dorp ligt, dat er diverse
burgerwoningen op korte afstand staan, dat het bedrijf niet optimaal ontsloten is en dat wij een
uitbreiding van de woonbebouwing hebben voorzien op korte afstand van zijn bedrijf. Het gaat dan op
korte termijn om Damstaete en op de lange termijn om de wijk Langeraar-Noordwest. Om die reden
willen wij De Vosseburch niet teveel laten groeien. Bepaalde activiteiten van De Vosseburch vinden
wij wel passend op Langeraarseweg 160a, andere activiteiten vinden wij hier echter minder passend.
Wij hebben dat ook verteld aan de heer Van Klink. Het moge duidelijk zijn dat wij voor de activiteiten
die wij minder passend vinden geen extra uitbreidingsruimte in het bestemmingsplan hebben
opgenomen.

3. Bebouwingsmogelijkheden voor de manege
Wij hebben in het bestemmingsplan bepaald dat op de gronden met de aanduiding “manege”
maximaal 4.000 m² gebouwen zijn toegelaten. Gebouwen hebben wij in artikel 1.33 omschreven als
“elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt”. De bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vallen hier dus niet onder. Dat is een
andere categorie bebouwing.
Wij hebben deze 4.000 m² overgenomen uit het huidige bestemmingsplan dat van toepassing is op de
gronden van De Vosseburch. Wij nemen op deze wijze de bestaande rechten zoveel mogelijk over,
zonder daarbij – zoals hierboven omschreven – het bedrijf te groot te laten groeien op de huidige plek.
Wij vinden 4.000 m² een passende maximale oppervlaktemaat voor De Vosseburch.

4. De aanduiding Verblijfsrecreatie
Het deel van De Vosseburch dat aan de Langeraarseweg ligt (het voorste deel) hebben wij bestemd
als Recreatie en aangeduid als Verblijfsrecreatie. De gronden zijn daarmee bestemd voor
verblijfsrecreatie voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf/manege (zie artikel 10.1 onder d.).
Volgens artikel 1.64 (de begripsomschrijvingen) verstaan wij onder verblijfsrecreatie “het nachtverblijf
voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij ten minste een nacht wordt
doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en kennissen.” Wij vinden dat hiermee
voldoende duidelijk in het bestemmingsplan is vastgelegd dat nachtverblijf is toegelaten op De
Vosseburch. Ook vinden wij dat het bestemmingsplan voldoende duidelijk is over het toelaten van
andere recreatieve activiteiten zoals familie- en sportdagen. Dergelijke activiteiten zijn toegestaan op
de als Recreatie bestemde gronden.

Wij willen ambtshalve (mevrouw Krijger noemt dit niet in de zienswijze) nog de volgende opmerking
maken over de bestaande woning op Langeraarseweg 160a. Wij hebben in het nieuwe
bestemmingsplan de bestemming Agrarisch met de aanduiding Bedrijfswoning toegekend aan deze
woning. Wij hebben op de kaart met een lijn duidelijk gemaakt dat deze woning behoort bij het
perceelsdeel met de bestemming Recreatie. In aanvulling daarop hebben wij in artikel 10 (Recreatie)
bepaald dat een dienstwoning is toegestaan op de als Recreatie bestemde gronden. Hieruit zou
afgeleid kunnen worden dat twee bedrijfswoningen zijn toegestaan op De Vosseburch (de
bestemming Agrarisch laat de bouw van een bedrijfswoning toe, net als de bestemming Recreatie).
De heer Van Klink wil dat ook graag; hij heeft dat als wens geuit tegenover ons (hij wil zelfs twee extra
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bedrijfswoningen bouwen). Wij hebben hem echter verteld dat wij de noodzaak daarvan onvoldoende
inzien en dat wij zijn wens niet willen honoreren in het nieuwe bestemmingsplan. Wij willen – om
onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen – daarom de bepaling in artikel 10.2.2, onder a,
schrappen.

5. Horeca
Wij stemmen in met dit onderdeel van de zienswijze. Wij gaan ook in artikel 3 (bestemming Agrarisch)
opnemen dat horeca als ondergeschikte functie is toegestaan tot ten hoogste horecacategorie 2 met
een maximum van 12 evenementen per kalenderjaar. Op deze wijze geven wij aan dat de horeca niet
uitsluitend gekoppeld hoeft te zijn aan de verblijfsrecreatie, maar dat deze ook (zoals nu al gebeurt)
verband kan houden met de agrarische activiteiten. Wij willen wel aangeven dat maximaal 12
evenementen per kalenderjaar zijn toegestaan op het gehele perceel. Het is dus niet zo dat 12
evenementen op gronden met de Agrarische bestemming en 12 evenementen op gronden met de
bestemming Recreatie zijn toegelaten. Daartoe nemen wij in artikel 3 en 10 de aanvullende bepaling
op dat dit maximum van 12 evenementen geldt voor het gehele perceel Langeraarseweg 160a.

6. Kinderopvang
In artikel 10 is bepaald dat kinderopvang als ondergeschikte functie is toegestaan op de gronden met
de bestemming Recreatie en de aanduiding Verblijfsrecreatie. Wij hebben daarmee willen uitdrukken
dat wij kinderopvang willen toelaten op het voorste deel van het perceel. Op dit deel van het perceel
zijn voldoende gebouwen aanwezig waar kinderen opgevangen kunnen worden. Bovendien liggen
daar de kaasmakerij en de ruimtes die voor feesten/bijeenkomsten gebruikt worden. Wij vinden dit
deel van het perceel passender voor kinderopvang dan het achterste deel. Dat deel wordt met name
agrarisch gebruikt. Wij willen om die reden uitsluitend kinderopvang toelaten op het voorste deel van
het perceel. Wij vinden het natuurlijk niet bezwaarlijk als de kinderen tijdens de opvang elders op het
perceel een rondje op een paard of pony rijden.

7. Ontsluiting agrarisch perceel
De heer Van Klink heeft tegenover ons aangegeven dat hij twee extra ontsluitingen wenst voor zijn
agrarisch bedrijf. Deze wegen ziet hij graag aan de noordoostzijde van zijn perceel. Hij wil die wegen
aansluiten op de nog aan te leggen ontsluitingsweg voor Langeraar-Noordwest. Die gronden vallen
echter buiten het bestemmingsplan "Langeraar en Papenveer"; het gebied is opgenomen in het
bestemmingsplan “Damstaete”. Wij gaan die gronden niet opnemen in het bestemmingsplan
"Langeraar en Papenveer" en kunnen dan ook niet meegaan in de zienswijze van De Vosseburch.

Conclusie
Wij stemmen voor het grootste deel niet in met de zienswijze van De Vosseburch. Wij stemmen wel in
met onder deel 5 (horeca) van de zienswijze en gaan ook in artikel 3 (bestemming Agrarisch)
opnemen dat horeca als ondergeschikte functie is toegestaan tot ten hoogste horecacategorie 2 met
een maximum van 12 evenementen per kalenderjaar. Wij nemen in aanvulling daarop in artikel 3 en
10 de bepaling op dat dit maximum van 12 evenementen geldt voor het gehele perceel
Langeraarseweg 160a. Wij gaan ambtshalve de bepaling in artikel in artikel 10.2.2, onder a,
schrappen. Deze bepaling gaat over de bouw van een bedrijfswoning op gronden met de bestemming
Recreatie.

9. Stichting Kinderopvang Liemeer, p/a Viergang 1, 2441 DT Nieuwveen

Ontvankelijkheid
Stichting Kinderopvang Liemeer (hierna te noemen: SKL) heeft haar zienswijze binnen de daarvoor
bedoelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De SKL heeft bezwaar tegen de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt voor kinderdagopvang
op De Vosseburch aan Langeraarseweg 160a. De SKL heeft eind 2008 onderzocht of er
mogelijkheden waren om ruimte te huren op het terrein van De Vosseburch voor kinderopvang. Die
mogelijkheden waren toen niet aanwezig. Zij begrijpt niet dat de gemeente daar nu wel de opvang van
kinderen wil toelaten. De SKL wijst erop dat zij recent een locatie heeft geopend elders in Langeraar
waar zij kinderen opvangt. Zij vraagt zich af of Langeraar gebaat is bij een tweede partij die
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kinderopvang gaat aanbieden. Als de gemeente toch kinderopvang wil toelaten bij De Vosseburch,
dan wil de SKL graag dat deze begrensd wordt.

Reactie van de gemeente
De heer Van Klink heeft ons begin 2012 aangegeven op welke wijze De Vosseburch naar zijn mening
bestemd moet worden in het nieuwe bestemmingsplan. Hij heeft toen onder meer de wens geuit om
kinderdagopvang te mogen uitoefenen op het bedrijf. Wij hebben dat onderzocht en kwamen tot de
conclusie dat wij in beginsel daar geen bezwaren tegen hadden. Wij hebben daarop in het
ontwerpbestemmingsplan kinderopvang als ondergeschikte functie toegelaten op het deel van De
Vosseburch dat in het lint ligt (het deel met de bestemming Recreatie en de aanduiding
Verblijfsrecreatie).
Wij vinden dit ook bij nader inzien een goed besluit. De Vosseburch kan in beginsel een geschikte
plek zijn voor de opvang van kinderen. Als wij naar aanleiding van de zienswijze van de SKL geen
kinderopvang zouden toelaten op De Vosseburch, dan zou ons voor de voeten geworpen kunnen
worden dat wij via het bestemmingsplan concurrentie willen tegengaan. Dat verwijt willen wij niet
krijgen. Bovendien is het bestemmingsplan niet het instrument aan de hand waarvan bepaald wordt of
vanuit het oogpunt van concurrentie wordt bepaald of iets wel of niet is toegestaan. Het
bestemmingsplan gaat alleen over de ruimtelijke afweging of een functie wel of niet gewenst is.
Wij wijzen erop dat het bestemmingsplan kinderopvang op diverse plaatsen in Langeraar mogelijk
maakt. Op alle gronden met de bestemming Maatschappelijk is kinderopvang toegestaan. Dat wij in
2008 afwijzend reageerden op een vraag van de SKL voor kinderopvang op De Vosseburch, ligt aan
het huidige bestemmingsplan: dat laat die functie op Langeraarseweg 160a niet toe. Op dat moment
bestond bij ons evenmin de bereidheid een vrijstellingsprocedure te voeren om kinderopvang wel
mogelijk te maken.
Wij kunnen in het bestemmingsplan geen maximale opvangcapaciteit voor kinderopvang opnemen.
Het bestemmingsplan laat uitsluitend bepaalde functies toe. Het kan niet bepalen dat slechts een
beperkt aantal kinderen opgevangen mag worden op Langeraarseweg 160a. Wij hebben in de regels
al opgenomen dat kinderopvang een ondergeschikte functie moet zijn op het bedrijf. Daarmee hebben
we al aangegeven dat de opvang beperkt van omvang moet zijn.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de SKL.
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Ten behoeve van de leesbaarheid van onderstaande drie zienswijzen is onderstaande kaart met
perceelsnummers en eigendomsituatie toegevoegd.

10. De heer A. van Wieringen, nabij Langeraarseweg 179, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Van Wieringen heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Van Wieringen exploiteert een glastuinbouwbedrijf langs het Landlustpad, achter de drie
woningen Langeraarseweg 179, 179a en 179b. Hij wil de daar aanwezige (restanten van de)
bestaande glasopstanden slopen in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling. Hij is hierover in
overleg met de gemeente. Hij stelt dat hij vanwege onder andere de huidige situatie op de
woningmarkt zijn plan nog niet heeft kunnen uitvoeren.
De heer Van Wieringen constateert dat de gemeente een woonbestemming heeft toegekend aan het
pand Langeraarseweg 179. Dit pand is eigendom van de heer Versluis. De heer Van Wieringen merkt
op dat er oude kassen bij het pand horen. Deze kassen staan op het aangrenzende perceel met
kadastraal nummer 6228. De heer Van Wieringen vraagt zich af waarom de eigenaar niet de
verplichting heeft gekregen de glasopstanden te slopen. De heer Van Wieringen vindt dat als deze
kassen blijven staan, hij wordt beperkt in zijn wens om op zijn perceel tot woningrealisatie te komen
zodra dit voor hem mogelijk is. Hij vraagt daarom de gemeente de woonbestemming van het perceel
Langeraarseweg 179 te koppelen aan de verplichting tot sloop van de glasopstanden op het
aangrenzende perceel.
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Reactie van de gemeente
Door de heer Van Wieringen wordt gedoeld op de omzetting van de bestemming van het pand aan de
Langeraarseweg 179a, welke eigendom is van de heer A.J. Versluis. Tussen de gemeente en de heer
A.J. Versluis en D.A.L.M. Versluis is een overeenkomst voor het wijzigingen van de bedrijfswoning en
de bestemming “Agrarisch” in de bestemming “Wonen” voor de percelen A 05621, A 05623, A 06228
en A 06384. De bestaande bedrijfswoning evenals het perceel A 05621 is juist opgenomen in het
bestemmingsplan. Ter plaatse van de percelen A 05623, A 06228 en A 06384 is abusievelijk niet de
juiste bestemming opgenomen. De bestemming van deze percelen wordt bij vaststelling van het
voorliggende plan gewijzigd in wonen.
Alleen ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning is één woning mogelijk. Op de overige gronden is
de bouw van nieuwe woningen niet toegestaan mits wordt voldaan aan de voorwaarde van de ‘ruimte
voor ruimte-regeling’, hetgeen inhoudt dat er bestaande kassen gesloopt dienen te worden voordat
overgegaan kan worden tot woningbouw. Vooruitlopende op een eventuele ontwikkeling van de
percelen is een overeenkomst tussen de gemeente de heren Versluis afgesloten waarin de omzetting
van de percelen is vastgelegd. Wij zijn het niet eens met de heer Van Wieringen en koppelen geen
verplichting tot sloop van de glasopstanden aan de woonbestemming van het perceel
Langeraarseweg 179a. Bij de realisatie van de overige gronden ten behoeve van woningbouw geldt
deze verplichting volgens de ‘ruimte voor ruimte-regeling’ wel.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van Wieringen.
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11. De heer A.J. Versluis, Langeraarseweg 179a, 2461 GX Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Versluis heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Versluis geeft in zijn zienswijze aan dat in dit bestemmingsplan het perceel ten zuiden van het
Landlustpad nog steeds staat aangemerkt als agrarisch gebied. Dit verbaast hem omdat de gemeente
altijd het voornemen heeft gehad het gebied op te knappen. Vooruitlopend op een eventuele
bestemmingswijziging heeft hij zelfs al een planschadeovereenkomst met de gemeente getekend.
Tevens heeft het belendende perceel ten zuiden van de percelen in zijn eigendom (het perceel van de
fam. Lutz) wel een woonbestemming, voor wat betreft het bebouwde gedeelte daarvan. Hij wil dan ook
pleiten voor een woonbestemming voor de percelen bekend onder nummer 05621 en 06228, welke
zijn eigendom zijn en eigenlijk voor het gehele gebied ten zuiden van het Landlustpad.

Reactie van de gemeente
Wij zijn bekend met de plannen om gebruik te maken van de ruimte-voor-ruimte-regeling voor de
bestaande kassen langs het Landlustpad. Wij zijn ook voorstander van het slopen van de in verval
geraakt glasopstanden in dit gebied. Voor de ontwikkeling van het gebied langs het Landlustpad is
een planschadeovereenkomst gesloten tussen en de heer A.J. Versluis en D.A.L.M. Versluis. In de
overeenkomst is vastgelegd dat de bedrijfswoning en de agrarischa bestemming percelen A 05621, A
05623, A 06228 en A 06384 wordt gewijzigd in wonen. De bestaande bedrijfswoning evenals het
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perceel A 05621 is juist opgenomen in het bestemmingsplan. Ter plaatse van de percelen A 05623, A
06228 en A 06384 is abusievelijk niet de juiste bestemming opgenomen. De bestemming van deze
percelen wordt bij vaststelling van het voorliggende plan gewijzigd in wonen. De percelen krijgen een
woonbestemming zonder bouwvlak.
In artikel 26 lid 2 is een wijzigingsbevoegdheid voor de 'ruimte voor ruimte-regeling' opgenomen. De
realisatie van woningbouw op perceelsgedeelten van de percelen A 06228 en A 06384 is mogelijk
mits voldaan wordt aan de voorwaarde zoals vermeld in het betreffende artikel.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer A.J. Versluis en passen het bestemmingsplan aan.

12. De heer D.A.L.M. Versluis, Langeraarseweg 179a, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Versluis heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Versluis vraagt in zijn zienswijze om een verandering van de bestemming agrarisch naar een
woonbestemming voor het kavel kadastraal bekend Sectie A 6384, aan de Langeraarseweg achter
179 A , ten zuiden van het Landlustpad. Daarnaast wil de heer Versluis aangeven dat hij eventueel
een stukje wil ruilen met het perceel kadastraal 06228 van zijn vader om daar eventueel een privé
schuurtje te bouwen, zodat naar achter toe alles opgeruimd kan worden na een wijziging. Deze
plannen zijn kenbaar gemaakt bij diverse overleggen bij Vink en Veenman over het eventueel te
bouwen "Landlustpark". Dit verzoek is op 26 juni 2012 ook al ingediend bij de gemeente en er is een
planschade overeenkomst getekend maar het verzoek is niet ingewilligd zonder uitleg.
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Reactie van de gemeente
Ten aanzien van de beantwoording verwijzen wij naar zienswijze 11.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer D.A.L.M. Versluis en passen het bestemmingsplan
aan.

13. De heer Noordanus, Kerkpad 16, 2461 CT Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Noordanus heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Noordanus is eigenaar van het perceel Kerkpad 16. In het ontwerpbestemmingsplan heeft
zijn perceel de bestemming “Recreatie” gekregen. De woning hebben we aangeduid als
“rw”(recreatiewoning). De heer Noordanus vindt dat deze bestemming gewijzigd moet worden in
“permanente bewoning”. Hij vindt dat in het verleden door vertegenwoordigers van de toenmalige
gemeente Ter Aar verwachtingen zijn gewekt en toezeggingen zijn gedaan dat de recreatiewoning op
Kerkpad 16 een woonbestemming zou krijgen.
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Reactie van de gemeente
De heer Noordanus en de voormalige gemeente Ter Aar hebben de afgelopen jaren diverse
verschillen van mening gehad. Om al deze conflicten te beëindigen, is een vaststellingsovereenkomst
gesloten. Hierin staat niets over een (permanente) woonbestemming voor Kerkpad 16. Wij delen niet
de stelling van de heer Noordanus dat er daarbij verwachtingen zijn gewekt over een (permanente)
woonbestemming.
Het is ons al lange tijd bekend dat de heer Noordanus graag een woonbestemming wil voor zijn huis
op Kerkpad 16. De wethouder heeft daarover in mei 2012 met hem gesproken. Wij hebben hem toen
gevraagd ons een schriftelijke toezegging te overhandigen waarin staat dat zijn woning een
bestemming Wonen zal krijgen. Die schriftelijke toezegging hebben wij niet gekregen van de heer
Noordanus. Wel heeft hij ons een brief gegeven van oud-burgemeester Epskamp van 23 mei 2012.
De oud-burgemeester geeft daarin aan dat hij de mening kan postvatten dat medewerking aan de
definitieve woonbestemming zou worden verleend.
Wij willen echter geen woonbestemming toekennen aan het perceel van de heer Noordanus. Wij
verwijzen daartoe als eerste naar hetgeen wij over nieuwe woningbouw hebben opgemerkt onder
zienswijze 5. Wij vinden daarnaast dat recreatiewoningen als zodanig behouden moeten blijven in
onze gemeente. Nieuwkoop is een recreatiegemeente en om die reden werken wij in beginsel niet
mee aan de omzetting van recreatiewoningen in reguliere woningen. Het gevaar van
precedentwerking is naar onze mening duidelijk aanwezig. Bovendien ligt het perceel Kerkpad 16
buiten de rode contouren. In dergelijk gebied zijn nieuwe stedelijke functies (zoals het omzetten van
een recreatiewoning naar een reguliere woonbestemming) op grond van de provinciale Verordening
Ruimte in beginsel niet toegestaan.



33

Wij zien in de argumentatie van de heer Noordanus geen aanleiding een woonbestemming toe te
kennen aan zijn recreatiewoning op Kerkpad 16. Het enkele feit dat een oud-burgemeester heeft
verklaard dat hij vindt dat de gemeente zou kunnen meewerken aan een woonbestemming zien wij als
onvoldoende reden om aan te nemen dat de gemeente daadwerkelijk aan de heer Noordanus
toegezegd heeft dat hij in het nieuwe bestemmingsplan een woonbestemming krijgt, aangezien er
geen schriftelijke toezegging, in afwijking van de vaststellingsovereenkomst, overlegd kan worden.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Noordanus en gaan geen woonbestemming
opnemen voor Kerkpad 16.

14. Nyctea Adviesbureau namens Familie Witteveen-Muller, Langeraarseweg 1, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De familie Witteveen-Muller heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De familie Witteveen-Muller is eigenaar van het perceel Langeraarseweg 1 te Langeraar. Op dat
perceel staat een zomerhuisje met een tuin. We hebben in het ontwerpplan aan de recreatiewoning de
bestemming Recreatie en aan de tuin de bestemming Natuur toegekend. De familie wil graag de
bestemming Recreatie wijzigen in Wonen. Het houten zomerhuisje is al ongeveer 50 jaar oud en
verkeert in een matige staat. Het huisje is al vele jaren in het bezit van de familie en heeft emotionele
waarde. De familie moet op termijn een keuze maken of zij het huisje met een bijbehorende (flinke)
investering opknapt, dan wel dat zij het sloopt en vervangt door een nieuw huis. Het slopen en
vervangen van het huidige huisje vraagt een grote investering. Een woonbestemming voor het huisje
zal dan behulpzaam zijn.

Het deel van het perceel dat de bestemming Natuur heeft, is feitelijk in gebruik als tuin. De familie wil
graag de bestemming Natuur voor de tuin opheffen, omdat deze bestemming de familie beperkt in
haar gebruik. Door de ligging aan de plas verzakt de grond ieder jaar een beetje en is de grond
drassig. Om het huis beter te kunnen gebruiken is het nodig de tuin zo nu en dan op te hogen en om
deze grond ook als tuin te onderhouden en te gebruiken.



34



35

Reactie van de gemeente
1. De bestemming Recreatie van de recreatiewoning
Wij willen niet meewerken aan het omzetten van de bestemming Recreatie in Wonen. De familie kan
dan een veel groter huis bouwen dan nu is toegestaan op het perceel. Wij verwijzen daartoe als
eerste naar hetgeen wij over nieuwe woningbouw hebben opgemerkt onder zienswijze 5. Wij vinden
daarnaast dat recreatiewoningen als zodanig behouden moeten blijven in onze gemeente. Nieuwkoop
is een recreatiegemeente en om die reden werken wij in beginsel niet mee aan de omzetting van
recreatiewoningen in reguliere woningen. Ook is het gevaar van precedentwerking naar onze mening
duidelijk aanwezig.

2. De bestemming Natuur van de tuin
Wij hebben er geen bezwaar tegen de bestemming Natuur te veranderden in een andere bestemming.
Wij vinden de bestemming Recreatie de meest passende bestemming. Diverse percelen aan de plas
waarop een recreatiewoning staat, hebben de bestemming Recreatie. Met deze bestemming kan de
familie Witteveen-Muller de tuin zo nu en dan ophogen en kan zij de tuin beter onderhouden en
gebruiken.

Conclusie
Wij zijn het voor een deel wel en voor een deel niet eens met de zienswijze van de familie Witteveen-
Muller. Wij gaan de bestemming Natuur veranderen in Recreatie.

15. De heer A.A. van der Jagt, Langeraarseweg 126, 2461 CM Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Van der Jagt heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Van der Jagt woont aan Langeraarseweg 126. Hij wil in zijn achtertuin een extra woning
bouwen. Hij heeft dat per brief van 7 augustus 2011 kenbaar gemaakt bij de gemeente. Wij hebben
afwijzend daarop gereageerd en hebben geen extra bouwvlak opgenomen op het perceel
Langeraarseweg 126.
De heer Van der Jagt noemt de volgende bezwaren in zijn zienswijze:

- Er is sprake van rechtsongelijkheid. Anderen mogen in vergelijkbare situaties wel in de 2
e

of
3

e
lijn bouwen.

- We zijn de afgelopen jaren aan het lijntje gehouden door de gemeente. Anderen mogen wel
bouwen, wij niet.

- We hebben nooit een afwijzing per brief gekregen van de gemeente. Daardoor is ons de
mogelijkheid ontzegd om feitelijk te reageren.
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Reactie van de gemeente
De heer Van der Jagt heeft ons de afgelopen jaren diverse keren gevraagd om toestemming voor de
bouw van een woning in zijn achtertuin. Wij hebben daar steeds negatief op gereageerd. Het huidige
bestemmingsplan laat de bouw van de woning niet toe en ook in het nieuwe bestemmingsplan willen
we daar niet mee instemmen. Wij zien onvoldoende reden om in de achtertuin van het perceel
Langeraarseweg 126 de bouw van een extra woning toe te laten. Wij verwijzen daartoe naar hetgeen
wij over de bouw van nieuwe woningen hebben gesteld onder 5. Wij zijn in beginsel tegen de bouw
van woningen in het 2

e
en 3

e
lint. Wij zien uitsluitend aanleiding aan het bouwen in het 2

e
lint mee te

werken als hinderlijke of ontsierende bedrijfsbebouwing daarvoor wijkt. Dat is het geval bij
Langeraarseweg 61 (Hijdra), Langeraarseweg 111 (Wassenburg) en in Papenveer (Hijdra).
Wij zijn de afgelopen jaren duidelijk hierover geweest in onze communicatie richting de heer Van der
Jagt. We hebben hem verteld dat we geen nieuwbouw op zijn perceel in het nieuwe bestemmingsplan
mogelijk maken, maar dat hij te zijner tijd een zienswijze kan indienen hierover. De heer Van der Jagt
heeft op dat moment de mogelijkheid te reageren.

Conclusie
Wij stemmen niet in met de zienswijze van de heer Van der Jagt.
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16. De heer A.J.M. Bontje, Langeraarseweg 106, 2461 CL Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Bontje heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Bontje bewoont een woonwinkelpand op het perceel Langeraarseweg 106. De begane grond
wordt zakelijk gebruikt en de heer Bontje woont op de bovenverdieping. In het
ontwerpbestemmingsplan hebben wij aan het perceel de bestemming Centrum toegekend. De heer
Bontje wenst een woning te bouwen achterop zijn perceel, op gronden die grenzen aan de F.J.
Nuijenstraat. Hij vraagt ons het plan hierop aan te passen en mee te werken aan de bouw van de
woning.

Reactie van de gemeente
Wij willen niet meewerken aan het bouwen van een extra woning in de achtertuin van de heer Bontje.
Wij verwijzen daartoe allereerst naar hetgeen wij over de bouw van nieuwe woningen hebben
opgemerkt onder zienswijze 5. Wij verwijzen daarnaast naar hetgeen wij bij zienswijze 15 (Van der
Jagt, Langeraarseweg 126) hebben opgemerkt over het bouwen in het 2

e
lint. Ook om die reden

werken wij niet mee aan de bouw van een extra woning.
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Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Bontje en gaan geen woningbouwmogelijkheid
opnemen in de achtertuin van het perceel Langeraarseweg 106.

17. De heer Wildenburg, Langeraarseweg 121, 2461 CH Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Wildenburg heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Wildenburg heeft een cafetaria aan Langeraarseweg 121. Deze is nu niet meer in gebruik.
Verhuur van het pand is momenteel lastig gezien de slechte economische tijden. De heer Wildenbrug
denkt erover na het pand om te bouwen tot een woning. Hij vraagt daarom de gemeente de
bestemming van het perceel te wijzigen van Centrum naar Wonen.

Reactie van de gemeente
Wij stemmen niet in met de bestemming Wonen voor het pand Langeraarseweg 121. Wij verwijzen
daartoe naar hetgeen wij over nieuwe woningbouw hebben opgemerkt onder 5. Extra woningen zijn in
het kader van de discussie over woningbouw in de regio die gevoerd wordt met de provincie Zuid-
Holland niet wenselijk. Wij achten de centrum bestemming passend voor het pand en op dit moment al
het meest doelmatig gebruik.
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Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Wildenburg en passen het bestemmingsplan niet
aan.

18. Omnia Bouw BV namens familie Koeleman, Langeraarseweg 218, Ter Aar

Ontvankelijkheid
Omnia Bouw BV heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De zienswijze gaat over het perceel Langeraarseweg 218. In het ontwerpbestemmingsplan zijn in het
bouwblok, waarvan Langeraarseweg 218 deel uitmaakt, maximaal vier woningen toegestaan. Omnia
Bouw vindt dat niet correct. Zij stelt dat daar vijf bestaande woningen in het bouwblok aanwezig zijn.
Zij vraagt de gemeente, in overeenstemming met de gemeentelijke toezegging, de bouw van twee
woningen op het perceel Langeraarseweg 218 mogelijk te maken. Totaal zijn dan dus zes woningen
binnen dit bouwvlak toegestaan.

Reactie van de gemeente
Op basis van het vigerende bestemmingsplan Langeraar valt op te maken dat er sprake is van vijf
woningen. Eén woning is echter gesloopt. Abusievelijk is het aantal van 4 opgenomen in het
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ontwerpbestemmingsplan. Op grond van het vigerende plan heeft de familie Koeleman de
mogelijkheid één vrijstaande woning te realiseren ter plaatste van de gesloopte woning. Op 17 april
2012 heeft de familie Koeleman een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren
van twee geschakelde woningen op het perceel Langeraarseweg 218. Op 10 januari 2013 heeft het
college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage gelegd
voor de realisatie van twee woningen. Naar aanleiding van het positieve ontwerpbesluit wordt ter
plaatse van het woonblok waar de Langeraarseweg 218 is gelegen een extra woning toegestaan.
Wij zijn het eens met de familie Koeleman dat het aantal woningen zes behoort te bedragen. Het
bestemmingsplan wordt op dit punt aangepast.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de familie Koeleman en passen het bestemmingsplan aan. Ter
plaatse van het bouwblok waar Langeraarseweg 218 onderdeel van uitmaakt worden zes woningen
toegestaan.

19. Dhr. E. Van der Hoorn namens Mevrouw S.J. van der Hoorn, Langeraarseweg 13, Ter Aar

Ontvankelijkheid
Mevrouw Van der Hoorn heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De zienswijze heeft betrekking op de bestemming van het perceel aan de Langeraarseweg 13. Op dit
perceel was oorspronkelijk een kwekerij gevestigd met woonhuis (ca. 80 m²), bedrijfsschuur (ca. 100
m²), ketelhuis (ca. 12 m²), garage (ca. 15 m²) en kassen (ca. 500 m²). De bedrijfsactiviteiten zijn enige
jaren geleden gestopt. De woning uit 1896 is vochtig, slecht geïsoleerd en is aan vervanging toe.
Mevrouw Van der Hoorn wil daarom een verzoek indienen de bestaande woning garage en
bedrijfsbebouwing te vervangen door twee woningen.
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Reactie van de gemeente
De kassen en schuren ter plaatse van de Langeraarseweg zijn volgens gegevens van de luchtfoto
sinds 2009 verdwenen. Welliswaar zijn de beursrechten voor de kassen (ca. 1000) ingemeten, echter
deze rechten zijn onvoldoende om de bouw van een extra wning mogelijk te maken. Ten aanzien van
de realisatie van een extra woning is er zodoende geen enkele vorm van verplichtingen of nog te
behalen ruimtelijke winst. Sloop en nieuwbouw van de oude woning is binnen het bestaande
bestemmingsplan mogelijk. Wij stemmen echter niet in met het toekennen van een extra woning op de
locatie Langeraarseweg 13. Wij verwijzen daartoe naar hetgeen wij over nieuwe woningbouw hebben
opgemerkt onder zienswijze 5.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de familie Van der Hoorn.

20. De heer Hoogendoorn, Woudsedijk 18, 2461 CR Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Hoogendoorn heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Hoogendoorn vraagt in zijn zienswijze een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan
Langeraar en Papenveer zodat hij een extra woning kan realiseren op zijn eigen grond. Het huidige
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ontwerpbestemmingsplan Langeraar en Papenveer voorziet niet in deze mogelijkheid. Sinds 2006 is
hij in contact geweest met ambtenaren van toen nog de gemeente Ter Aar en later de gemeente
Nieuwkoop om op eigen grond een "levensloopbestendig" huis te bouwen voor zichzelf. Het perceel is
ong. 3000 m² groot en biedt ruimte voor een extra woning voor twee senioren. De heer Hoogendoorn
geeft in de zienswijze aan dat dit verzoek aansluit op het gemeentebeleid t.a.v. seniorenwoningen.
Verder is hij van mening dat dit verzoek een oud plan betreft. Tijdens een gesprek met ambtenaar de
heer T. Vianen eind 2006 is hem medegedeeld dat de gemeente Ter Aar geen verzoek voor wijziging
van het bestaande bestemmingsplan in behandeling zou nemen in verband met de op handen zijnde
samenvoeging van de drie gemeenten tot de nieuwe gemeente Nieuwkoop. Ook een artikel 19
procedure zou niet worden opgestart om de nieuwe gemeente niet voor voldongen feiten te plaatsen.
Voor deze argumentatie had hij begrip en daarom heeft hij zijn activiteiten in deze richting opgeschort
tot na de gemeentelijke herindeling, (zie bijlage l). Omdat het een oud plan betreft lijkt het hem billijk
dat zijn verzoek door de raad wordt gehonoreerd.
Tevens wijst de heer Hoogendoorn op het feit dat binnen het bouwvlak waar de woning van de
Woudsedijk 18 onderdeel van uitmaakt volgens de plankaart 7 woningen zijn gelegen. Dit moet
volgens de heer Hoogendoorn 9 zijn en bij honorering van zijn zienswijze 10.

Reactie van de gemeente
Wij zijn van mening dat er vanuit ruimtelijke oogpunt geen reden is om medewerking te verlenen voor
het verzoek van de heer Hoogendoorn. Uit de ingediende zienswijze wordt duidelijk dat de heer
Hoogendoorn al enkele jaren met de plannen voor een extra woning op z'n perceel bezig is. Omdat er
formeel nooit een verzoek is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders vormt de
ingediende zienswijze het eerste moment waarop het plan door de gemeente beoordeeld wordt. Het
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feit dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met diverse ambtenaren wil niet zeggen dat er daarom
opgebouwde rechten zijn ontstaan aan de hand waarvan wij gebonden zouden zijn tot het toekennen
van de extra woning. Overigens valt ook niet op te maken dat er sprake zou zijn van toezeggingen. Wij
stemmen niet in met het toekennen van een extra woning op de locatie Woudsedijk 18. Wij verwijzen
daartoe ook naar hetgeen wij over nieuwe woningbouw hebben opgemerkt onder zienswijze 5. De
stelling dat het verzoek aan zou sluiten op het gemeentelijke beleid ten aanzien van
seniorenwoningen wordt niet gedeeld. Met het seniorenbeleid wil de gemeente een toename of
splitsing van woningen juist voorkomen. Voor wonen met een zorgrelatie is er voor gekozen om dat
plaats te laten vinden binnen de al toegestane bouwmassa (dit geeft dus geen extra
bouwmogelijkheden, alleen gebruiksmogelijkheden).
Wij zijn het wel eens met de opmerking van de heer Hoogendoorn dat binnen het bouwvlak van de
woningen op de Woudsedijk 9 woningen gelegen zijn in plaats van 7. Dit wordt op de verbeelding
aangepast.

Conclusie
Wij zijn het grotendeels niet eens met de zienswijze van de heer Hoogendoorn en passen het
bestemmingsplan niet aan, wel wordt het woningaantal binnen het bouwvlak gewijzigd in 9.

21. De heer R. Vonk, Langeraarseweg 83, 2461 CG Ter Aar, mede namens de heer Th.
Volgering, Langeraarseweg 81, 2461 CG Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Vonk heeft, mede namens zijn buurman de heer Volgering, een mondelinge zienswijze
ingediend, binnen de daarvoor bedoelde termijn. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heren Volgering en Vonk wonen aan de Langeraarseweg 81 en 83. De gronden achter hun
woningen hebben wij bestemd als Agrarisch. De heren willen graag dat de gemeente deze
bestemming wijzigt in Wonen. Zij geven aan dat dit terrein al ongeveer 12 tot 15 jaar geen kwekerij
meer is en door hen al die tijd wordt gebruikt als achtertuin.
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Reactie van de gemeente
Wij stemmen in met de zienswijze van de heren Volgering en Vonk en veranderen de bestemming van
het gebied ten zuidoosten van hun woningen van Agrarisch in Wonen (zonder bouwvlak). Op deze
wijze komt het gebruik als achtertuin overeen met de bestemming.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heren Volgering en Vonk en passen het bestemmingsplan
aan.

22. De heer W.J.M. Doove en mevrouw C.N.H. Doove-Van Tol, Langeraarseweg 25b, 2461 CD
Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer en mevrouw Doove hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer en mevrouw Doove wonen aan Langeraarseweg 25b. Zij maken bezwaar tegen het
toekennen van een agrarische bestemming aan het perceel achter Langeraarseweg 27/27c. De
actuele bestemming is naar hun mening woondoeleinden zonder bebouwing en deze moet volgens
hen gehandhaafd blijven. In het bestemmingsplan voor het op korte afstand gelegen project
Rijkelijkhuizen is het perceel ook al bestemd als woondoeleinden zonder bebouwing. Ook in de
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toelichting van het bestemmingsplan voor dat project en in de gevolgde procedure wordt verschillende
malen verwezen naar het omzetten van een glastuinbouwbestemming naar een bestemming
woondoeleinden zonder bebouwing.
Daarnaast maken de heer Doove en mevrouw Doove-Van Tol bezwaar tegen de versmalling van de
zone waterstaat-waterkering in het ontwerpbestemmingsplan. De Langeraarseweg is in het vigerende
bestemmingsplan bestemd als zone primaire waterkering inclusief een beschermingszone aan beide
zijden. Zij merken op dat in het voorliggende ontwerpplan “Langeraar en Papenveer” de zone
waterstaat-waterkering aan de kant van de Langeraarse plassen aanzienlijk is versmald ten opzichte
van de zone primaire waterkering in het vigerend bestemmingsplan Langeraar (gemeten vanuit het
midden van de Langeraarseweg) voor het deel van de Langeraarseweg waaraan hun woning ligt. Zij
hebben daar bezwaar tegen. Het gevaar van overstroming of doorbraak komt juist vanaf de plaszijde.

Reactie van de gemeente
1. De bestemming Agrarisch
Wij zijn het eens met de heer Doove en mevrouw Doove-Van Tol dat wij niet de juiste bestemming
hebben toegekend aan het perceel achter Langeraarseweg 27/27c. Wij gaan de bestemming Wonen
(zonder bouwvlak) toekennen aan het perceel.

2. De bestemming Waterstaat-Waterkering
Het klopt dat de dubbelstemming 'primaire waterkering' in het vigerende plan aan de zijde van de
Langeraarse plassen over een groter deel van de percelen aan deze zijde van de Langeraarseweg is
gelegen dan in het ontwerpbestemmingsplan. De gehanteerde zone van dubbelbestemming
'waterstaat - waterkering' is opgenomen naar aanleiding van de digitale legger van het
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Hoogheemraadschap van Rijnland. De betreffende dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming
van polderkering, welke ter plaatse gevormd wordt door de Langeraarseweg. Dat de zone kleiner is
geworden heeft geen invloed op de kering op zichzelf maar allen op de beschermingszone. Er hoeft
dus voor een kleiner gebied nog om advies gevraagd te worden aan het hoogheemraadschap bij het
bouwen of andere activiteiten. Doordat de zone kleiner is geworden is er geen sprake van een groter
kans op overstroming of doorbraak.

Conclusie
Wij zijn het deels eens (omzetten naar de bestemming wonen) en oneens (vergroten kans op
overstroming en doorbraak) met de zienswijze van de heer Doove en mevrouw Doove-Van Tool en
passen het bestemmingsplan deels aan.

23. De heer Koops en mevrouw Koops-Groot, Langeraarseweg 27, 2461 CD Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer en mevrouw Koops hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer en mevrouw Koops geven aan dat het perceel achter hun huis, Langeraarseweg 27, de
bestemming "agrarisch" met de aanduiding bedrijfswoning heeft in het nieuwe bestemmingsplan.
Sinds zij er wonen (oktober 2000) is het perceel gebruikt als woonerf en tuin. Er is al lange tijd geen
agrarisch bedrijf meer gevestigd. Zij geven aan dat het perceel in het bestemmingsplan Rijkelijkhuizen
bestemd is als tuin en dat daarin geen bedrijfswoning is opgenomen en dat een bedrijfswoning hun
woonplezier sterk zou verminderen. Daarnaast moesten de heer en mevrouw Koops bij de verbouw
van hun schuur en vervangen van de beschoeiing rekening houden met de primaire waterkering,
waarbij een goedkeuring van het Hoogheemraadschap noodzakelijk was. Het verbaast ze dat er een
bedrijfswoning op het perceel gebouwd kan worden, ook omdat in de nota van uitgangspunten voor
het bestemmingsplan de gemeente Nieuwkoop aangeeft geen bedrijfsvoering meer te willen in de
kernen van Langeraar en Papenveer.
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Reactie van de gemeente
Wij zijn het eens met de heer Koops en mevrouw Koops-Groot dat wij niet de juiste bestemming
hebben toegekend aan het perceel achter Langeraarseweg 27/27c. Wij gaan de bestemming Wonen
(zonder bouwvlak) toekennen aan het perceel.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Koops en mevrouw Koops-Groot en passen het
bestemmingsplan aan.

24. C.J. Versluis, Langeraarseweg 63, 2461 CE Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Versluis heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Versluis woont aan de Langeraarseweg 63. Hij geeft aan dat op de verbeelding van het
bestemmingsplan op zijn perceel een bijgebouw niet staat vermeld. Hij wil graag dat dit gewijzigd
wordt. Hij heeft het bijgebouw met vergunning gebouwd (de gemeente heeft die vergunning verleend
op 5 maart 2007).
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Reactie van de gemeente
Wij hebben gebeld met de heer Versluis om te horen van hem om welk bijgebouw het gaat (er staan
meerdere bijgebouwen op zijn perceel). Het blijkt om een schuur/berging te gaan van 9,25 bij 4,35
meter. Het gebouw is ongeveer 3,20 meter hoog en staat op 80 meter afstand van de achtergevel van
zijn huis aan Langeraarseweg 63. Het gebouw staat niet op de kadastrale ondergrond van de
verbeelding. Wij hebben aan de gronden de bestemming Wonen en Natuur toegekend.
Wij hebben de verbeelding getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en GBKN
(Grootschalige Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere bouwwerken staan
op deze ondergrond. Er ontbreken echter ook gebouwen, zoals nu bij Langeraarseweg 63 kennelijk is
gebeurd. Ook zijn gewijzigde kadastrale grenzen soms nog niet op de kadastrale kaart verwerkt of
kloppen de huisnummers niet. We hebben ervoor gekozen om de gebouwen en andere bouwwerken
die niet op de kaart staan niet allemaal alsnog op de ondergrond op te nemen. Dit kost veel extra werk
en de toegevoegde waarde die het wel opnemen zou hebben is gering (wat betreft de kadastrale
grenzen zijn wij overigens ook niet gerechtigd deze aan te passen). Juridisch gezien is dit ook niet
noodzakelijk. Niet wat op de ondergrond staat bepaalt of iets wel of niet legaal is, maar de regels die
bij de bestemming horen. De rechter heeft zo ook al vaak geoordeeld (zie bijvoorbeeld een uitspraak
van de Raad van State van 20 juni 2012, 201101828/1/R2).
Wij nemen het bijgebouw van de heer Versluis dan ook niet op de verbeelding op. We hebben wel
gekeken of het gebouw past binnen de bestemming. Het blijkt dat op gronden met de bestemming
Natuur geen gebouwen zijn toegestaan. Wij gaan de verbeelding dan ook aanpassen en een klein
deel van de gronden met de bestemming Natuur veranderen in Wonen. Op deze wijze staat het
bijgebouw geheel op gronden met de bestemming Wonen.
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Conclusie
Wij gaan het bijgebouw op Langeraarseweg 63 niet op de verbeelding opnemen. Wij wijzigen wel een
klein deel van de bestemming (Natuur) van de gronden waar het bijgebouw staat, zodat het gehele
gebouw op gronden met de bestemming Wonen staat.

25. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag

Ontvankelijkheid
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna te noemen: GS) hebben hun zienswijze binnen de
daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook
ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
GS hebben een vooroverlegreactie ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan. Hierin hebben zij
aangegeven op welke punten het plan volgens hen onvoldoende rekening houdt met het provinciale
belang over bedrijventerreinen. Deze reactie heeft niet geleid tot aanpassing van het plan op de
volgende punten:

1. GS willen graag dat de gemeente op het bedrijventerrein aan de Geerweg/Westkanaalweg
ruimte biedt aan bedrijven met de hoogste milieucategorie. Nu dit niet is gebeurd, is het plan
volgens hen in strijd met de Verordening Ruimte (artikel 8, lid 3). GS vragen de gemeente
daarom aan dit terrein de bestemming "Bedrijventerrein" toe te kennen voor bedrijven tot en
met milieucategorie 3.2.

2. GS constateren daarnaast dat op dit bedrijventerrein Geerweg/Westkanaalweg de aanduiding
bedrijfswoning (bw) is opgenomen voor een groot bouwvlak, waarbinnen de laatste jaren
meerdere bedrijven zijn gevestigd. Dit biedt volgens hen mogelijkheden voor de vestiging van
nieuwe bedrijfswoningen. Dat vinden zij in strijd met de Verordening Ruimte (artikel 8, lid 2)
waarin staat dat geen (nieuwe) bedrijfswoningen op bedrijventerreinen zijn toegelaten.

3. GS wijzen ten slotte op het bedrijfsgebouw/kantoor aan Geerweg 52-54. Dit gebouw ontbreekt
volgens hen op de plankaart.

GS vragen de gemeente het ontwerpbestemmingsplan alsnog op deze punten aan te passen.

Reactie van de gemeente
1. Hoogst mogelijke milieucategorie
In de provinciale Verordening Ruimte, vastgesteld door 27 november 2012 door Gedeputeerde
Staten, staat in artikel 8, lid 3 vermeld dat bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen op
bedrijventerreinen (zoals aangeduid op kaart 6) bedrijven uit de hoogst mogelijke milieucategorie van
de Staat van Bedrijfsactiviteiten passend bij de omgeving van het bestemmingsplan mogelijk moeten
maken. Het bedrijventerrein aan de Geerweg/Westkanaalweg maakt geen onderdeel uit van deze
bedrijventerrein zoals aangeduid op de kaart 6 van de Ruimtelijke Verordening. Wij zijn zodoende van
mening dat voor het toepassen van de milieucategorie de gemeente beleidsvrijheid heeft en niet
gebonden is aan de provinciale verordening. Wij achten het niet noodzakelijk om de hoogst mogelijk
milieucategorie van toepassing te verklaren op het bedrijventerrein. Wij zijn van mening dat de
milieucategorie 2 zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan voldoet.

2. Aanduiding bedrijfswoning
Op de verbeelding is de aanduiding (-bw) bedrijfswoning uitgesloten opgenomen. Aan de hand artikel
4 lid 1 sub e staat vermeld dat ter plaatse van de aanduiding bedrijfswoning uitgesloten een
bedrijfswoning niet toegestaan is. Wij begrijpen dan ook niet in welk opzicht het betreffende
bedrijventerrein niet voldoet aan de Verordening Ruimte (artikel 8, lid 2).

3. Bedrijfsgebouw/kantoor Geerweg 52-54
Het bedrijfsgebouw waar door de provincie op gewezen wordt is inderdaad niet goed opgenomen. Wij
zullen het bedrijfsgebouw aan de Geerweg 52-54 opnemen op de verbeelding.

Conclusie
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de provincie Zuid-Holland. De bedrijfsbebouwing
aan de Geerweg 52-54 wordt aangeduid op de verbeelding. Wij gaan de milieucategorie van het
bedrijventerrein niet aanpassen evenals de aanduiding bedrijfswoning uitgesloten.
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26. Veiligheidsregio Hollands Midden, Postbus 1123, 2302 BC Leiden

Ontvankelijkheid
De Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna te noemen: VHM) heeft haar zienswijze binnen de
daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook
ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De zienswijze (het advies) van VHM is gebaseerd op artikel 13 van het Besluit Externe Veiligheid
Inrichtingen. VHM constateert dat het ontwerpbestemmingsplan de bouw mogelijk maakt van drie
woningen achter Westkanaalweg 26a. Deze locatie ligt op 150 meter afstand van het LPG-tankstation
Westkanaalweg 35. VHM wijst op de brief die zij 30 oktober 2012 verstuurd hebben aan de gemeente
(kenmerk: Z-2012-018412). Deze brief gaat over de bouw van acht woningen aan de Westkanaalweg
33-34 (deze locatie valt onder het bestemmingsplan “Glastuinbouw”). De locatie ligt ook binnen het
invloedsgebied van het hiervoor genoemde LPG-tankstation. VHM adviseert de inhoud van
bovengenoemde brief te betrekken bij het voorliggende ontwerpbestemmingsplan.

Daarnaast vraagt VHM ook rekening te houden met bereikbaarheid en aandacht voor
bluswatervoorzieningen in het algemeen. De wegen binnen het plangebied moeten minimaal 4,5
meter breed zijn (minimale verharding van 3,25 meter). VHM vraagt specifiek aandacht voor de locatie
Geerweg. Het gaat hierbij om de twee woonbestemmingen ten zuiden van deze weg bij het
bedrijventerrein hoek Geerweg/Westkanaalweg. Voor deze beide woonbestemmingen is geen
primaire bluswaterwinning aanwezig. Voor een eventuele redding is het wel wenselijk om hierin te
voorzien. Daarbij kan de realisatie van een brandkraan tussen de beide woonbestemmingen de ook
bestrijdbaarheid van een brand op het bedrijventerrein verbeteren.

De VHM vraagt ten slotte in het kader van zelfredzaamheid extra aandacht voor objecten waarbij de
personen zichzelf niet zonder hulp in veiligheid kunnen brengen en voor het zogenaamde restrisico.

Reactie van de gemeente
Ten aanzien van de inhoud van de brief van de VHM van 30 oktober 2012 nemen wij hier kennis van.
De verantwoording van het groepsrisico heeft plaatsgevonden in de toelichting van het
bestemmingsplan. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat het plan
voldoet aan de voorwaarden van de Omgevingsvisie externe veiligheid Holland Rijnland.
Met betrekking de beschikbaarheid van bluswatervoorziening voor de woningen aan de Geerweg zal
worden voorzien in het realiseren van bluspunten als het drinkwaterbedrijf de leidingen gaat
vernieuwen. Op dit moment is er nog niets bekend over de planning voor verieuwing van de
drinkwaterleiding ter plaatse. De gemeente houdt rekening met deze opmerking van de
Veiligheidsregio, maar dit leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Ten behoeve van de zelfredzaamheid en het restrisico heeft de gemeente op haar website de nodige
informatie gezet waar inwoners zich kunnen informeren over diverse veiligheidsrisico’s.

Conclusie
Wij zijn het deels eens en deels oneens met de ingediende zienswijze van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.

27. Van Westreenen namens de heer A.M. Hoogeveen, Langeraarseweg 194, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Sikking heeft als adviseur van dhr. Hoogeveen zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Hoogeveen exploiteert op de locatie Langeraarseweg 194a een pluimveehouderij. De
gronden kadastraal bekend gemeente Ter Aar, sectie A, nummers 501 (gedeeltelijk) 503, 504, 505,
6838 (gedeeltelijk), 6839 (gedeeltelijk) en 8199 behoren tot zijn bedrijf. De gronden hebben in het
ontwerpbestemmingsplan de bestemming agrarisch. Het bouwvlak heeft de nadere aanduiding
intensieve veehouderij gekregen.
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Recent heeft de gemeente Nieuwkoop een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een
nieuwe stal op het perceel. De stal is reeds gebouwd. In het ontwerpbestemmingsplan valt de
vergunde stal deels buiten het bouwvlak. Hij verzoekt het bouwvlak aan te passen, zodat de vergunde
en gebouwde stal binnen het bouwvlak valt.

De heer Hoogeveen wenst de huidige intensieve bedrijfsvoering te wijzigen in een biologische
bedrijfsvoering. Om aan de voorwaarden voor de daarbij behorende certificering te voldoen is het
noodzakelijk aan het pluimvee een uitloopmogelijkheid te bieden. Deze uitloopmogelijkheid is volgens
het college van de gemeente Nieuwkoop niet mogelijk op de gronden die niet de nadere aanduiding
intensieve veehouderij hebben. Hier is namelijk alleen grondgebonden veehouderij toegestaan en
volgens het college van de gemeente Nieuwkoop valt buitenloop niet onder de definitie van
grondgebonden in het bestemmingsplan. Hij verzoekt het bestemmingsplan aan te passen, zodat de
gewenste biologische bedrijfsvoering (incl. uitloop) op het gehele agrarische perceel mogelijk is.

Reactie van de gemeente
1. Aanpassing bouwvlak
Het bouwvlak ter plaatse van de vergunde stal wordt opgenomen in het bouwvlak.

2. Intensieve bedrijfsvoering
Ten aanzien van de ingediende zienswijze kan gemeld worden dat de gemeente over de vraag reeds
een standpunt heeft in genomen in eerdere vergunning- en handhavingszaken. De buitenloop van de
kippen is uit ruimtelijke en milieuoverwegingen niet gewenst. De omgeving verzet zich ook tegen deze
ontwikkeling uit vrees voor overlast en gezondheidsrisico's. Daarnaast snappen wij dat de heer
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Hoogeveen graag over zou gaan tot een biologische bedrijfsvoering. Het stempel biologisch heeft in
ruimtelijk zin echter geen invloed op de bestaande bezwaren ten aanzien van de buitenloop en
milieuhygiënische gevolgen die dit heeft. We passen het bestemmingsplan op dit punt niet aan.

Conclusie
Wij zijn het deels eens en deels oneens met de zienswijze van de heer Hoogeveen en passen het
bestemmingsplan deels aan door het bouwvlak ter plaatse van de vergunde stal te vergroten.

28. De heer Pieterse, Langeraarseweg 54, 2461 CL Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Pieterse heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Pieterse geeft in zijn zienswijze aan dat bij de actualisering van het bestemmingsplan het
voornemen is de bouwblokken aanzienlijk te vergroten. Bij dijkwoningen zoals in het lint van de
Langeraarseweg heeft dit een grote impact omdat dit de mogelijkheid biedt drie bouwlagen met plat
dak te realiseren. De eerste bouwaanvraag is inmiddels ingediend. Hierdoor zullen zeer massaal
ogende bouwwerken ontstaan die de ruimtelijke kwaliteit van het dorpslint in het algemeen en
aantasting van de woonomgeving van omwonenden in het bijzonder, negatief zullen beïnvloeden. De
voorgestelde wijziging met betrekking tot de vergroting van het bouwblok staat op gespannen voet
met de uitgangspunten van Landschaps Ontwikkelings Plan en de gemeentelijke Structuurvisie,
waarin gesteld wordt dat het dorpslint van Langeraar een karakteristiek lint is waar zorgvuldig mee
omgegaan dient te worden. De heer Pieterse verzoekt de gemeente met bovenstaande rekening te
houden bij de actualisering en vaststelling van het bestemmingsplan Langeraar en Papenveer.
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Reactie van de gemeente
Door de gemeenteraad is als uitgangspunt voor de actualisatie van de bestemmingsplannen
vastgesteld dat er sprake dient te zijn van één uniforme bouwregeling voor de verschillende
bestemmingsgebieden. Het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop zou hierbij als leidraad voor de diverse
andere bestemmingsplannen dienen, aangezien de kern Nieuwkoop als eerste in procedure zou gaan.
Onderdeel van deze uniforme bouwregeling is een vaste goot- en bouwhoogte. Welke is bepaald na
consultatie van diverse architecten uit de omgeving. De verhoging van de bouwhoogte houdt in dat er
sprake kan zijn van vergroting van de bouwmassa bij de dijkwoningen langs de Langeraarseweg
indien hiervoor een vergunning wordt aangevraagd.
Wij achten het niet wenselijk dat de dijkwoningen langs het lint aan de Langeraarseweg fors vergroot
worden. Doordat het maaiveld bij deze woningen aan de achterzijde lager ligt dan aan de voorzijde zal
voor deze woningen een uitzondering gemaakt worden en wordt het bouwvlak aangepast, zodat er
slechts in beperkte mate sprake kan zijn van vergroting van de bouwmassa. We zijn het eens met de
zienswijze en passen het bestemmingsplan aan door het bouwvlak aan te passen voor de
dijkwoningen langs de Langeraarseweg.

Conclusie
Wij zijn het eens met de ingediende zienswijze van de heer Pieterse en passen het bestemmingsplan
op dit onderdeel aan.
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29. Hoogheemraadschap Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden

Ontvankelijkheid
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft haar zienswijze buiten de daarvoor bedoelde termijn
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook niet ontvankelijk. Desondanks
wordt in het onderstaande ingegaan op de zienswijze.

Samenvatting van de zienswijze
Het hoogheemraadschap geeft in haar zienswijze aan dat bepaalde belangen van het
hoogheemraadschap onvoldoende verankerd zijn in het ontwerpbestemmingsplan. Zo geeft de
gemeente in paragraaf 2.3 van de toelichting aan dat het bestemmingsplan een aantal ontwikkelingen
mogelijk maakt. Vier van deze ontwikkelingen (Langeraarseweg 21, 61 en 111 en Westkanaalweg 26)
zijn meegenomen in de watertoets. Voor Geerweg 6-8 en Langeraarseweg 15 en 179 ontbreekt echter
een dergelijke watertoets. Het hoogheemraadschap heeft met name moeite met het ontbreken van
een watertoets voor Langeraarseweg 15 en 179, omdat het daar gaat om een waterkering. Het
hoogheemraadschap vraagt de gemeente voor deze twee locaties alsnog een watertoets uit te
voeren.

Het hoogheemraadschap wil verder graag dat de gemeente de verbeelding op de volgende
onderdelen aanpast:

1. De beschermingszone van de kering aan de westzijde van de Langeraarseweg, nabij de
Woudsedijk, heeft op de verbeelding niet de dubbelbestemming waterkering gekregen. Het
hoogheemraadschap vraagt aan de gemeente aan deze zone alsnog de dubbelbestemming
waterkering toe te kennen.

2. De overige watergang ten oosten van perceel Westkanaalweg 3a loopt verder door dan op
verbeelding is aangegeven. Op de verbeelding zijn wel de GBKN lijnen van de watergang te
zien, maar is aan het water de bestemming Bedrijf toegekend. Vanwege het tekort aan water
in dit gebied, de doorstroming en het belang van het hebben van een goed functionerend
watersysteem vindt het hoogheemraadschap het noodzakelijk dat de gemeente deze
watergang over de volledige lengte op de verbeelding als water aanduidt.

3. De watergangen aan de oost- en zuidzijde van Hoekse Aarkade 5 en bij Oostkanaalweg 8 zijn
in het ontwerpplan bestemd als Bedrijf respectievelijk Groen, Tuin en Wonen. Vanwege de
doorstroming en het belang van het hebben van een goed functionerend watersysteem op
deze twee locaties vindt het hoogheemraadschap het van belang dat ook deze watergangen
als Water worden bestemd. Over de locatie bij Oostkanaalweg 8 merkt het
hoogheemraadschap op dat de planregels geen water toestaan op gronden met de
bestemming Tuin.

Reactie van de gemeente
Wij hebben voor de locaties Langeraarseweg 15 en 179 een algemene wijzigingsbevoegdheid
opgenomen in het plan in het kader van de 'ruimte voor ruimte-regeling'. Daarmee kan het college de
agrarische bestemming wijzigen in een woonbestemming. Het gaat hier om (voormalige)
glastuinbouwbedrijven. Als de exploitanten deze bedrijven beëindigen, mogen zij één of meerdere
woningen daarvoor in de plaats bouwen. Zij hebben echter op dit moment nog geen concrete plannen
voor de bouw van de woningen. Wij hebben van de eigenaren dan ook geen ruimtelijke onderbouwing
(en dus evenmin een watertoets) gevraagd. Wij vinden het niet opportuun om nu al een dergelijk
onderzoek te vragen.
Bij de wijzigingsbevoegdheid hebben wij wel als voorwaarde opgenomen dat er een goede ruimtelijke
motivering voor de wijziging moet worden voorzien. Het uitvoeren van een watertoets maakt hier
onderdeel van uit. Voor de locatie Langeraarseweg 179 is in artikel 26, lid 2 sub 2 onder c de
voorwaarde opgenomen dat er sprake dient te zijn van voldoende compensatie van oppervlaktewater.

Ten aanzien van de overige punten kan het volgende worden gemeld:
1. Beschermingszone westzijde Langeraarseweg
Er wordt vanuit gegaan dat gedoeld wordt op de zone ter plaatse van de woonhuizen aan de
Langeraarseweg 252 en 254. Uit vergelijking tussen de Leggerkaart Regionale Keringen en de
verbeelding lijkt de beschermingszone inderdaad om onduidelijke reden niet goed overgenomen. Het
bestemmingsplan wordt op dit onderdeel aangepast.
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2. Westkanaalweg 3a
Op grond van het vigerende bestemmingsplan heeft het water ter plaatse van Westkanaal 3a een
bedrijfsbestemming. De bestemming wordt op verzoek gewijzigd in water.

3. Hoekse Aarkade 5 en Oostkanaalweg 8
In het vigerende bestemmingsplan hebben de betreffende watergangen waar het
Hoogheemraadschap op wijst de bestemming groen binnen deze bestemming is water eveneens
toegestaan. De bestemmingen worden op verzoek gewijzigd in water. Tevens wordt binnen de
bestemming tuin water toegestaan.

Conclusie
Wij zijn het deels eens en deels oneens (ontbreken van de watertoets) met de zienswijze van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en passen het bestemmingsplan deels aan door de
beschermingszone aan te passen en op diverse plaatsen de bestemming te wijzigen in water.

30. De heer M.W. van Rijn, Langeraarseweg 87, 2461 CG Langeraar

Ontvankelijkheid
De heer Van Rijn heeft zijn zienswijze per mail bij ons ingediend buiten de daarvoor bedoelde termijn.
Hij heeft de bijgevoegde brief in zijn mail gedateerd op 20 november 2012. Wij hebben deze mail
echter (pas) ontvangen op 26 november 2012. De laatste dag dat het ontwerpplan ter visie lag, was
21 november 2012. Hij heeft zijn zienswijze dan ook te laat ingediend en deze is om die reden niet
ontvankelijk. Overigens wordt bij de ambtshalve wijzigingen het aantal woningen van de
Langeraarseweg 73a tot en met 87 aangepast naar zes.
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Papenveer

31. De heer C.B.M. Keltjens, Westkanaalweg 22, 2461 ED Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Keltjens heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Keltjens woont aan Westkanaalweg 22 te Papenveer. Wij hebben een woon- en
tuinbestemming toegekend aan zijn woning en tuin. Hij heeft de volgende wensen:

1. De bestemming van het deel van zijn perceel dat achter de woning ligt veranderen in een
woonbestemming;

2. Een tuinbestemming toekennen aan de voortuin;
3. Het bouwvlak losmaken van Valentijnsingel 21 en 20 en aan de voorzijde het bouwvlak langs

de garage en veranda laten lopen;
4. Een strook van drie meter breed langs de erfgrens van het perceel Valentijnsingel 21 als niet-

bebouwd aanmerken. Dit kan bijvoorbeeld door er een tuinbestemming aan toe te kennen.
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Reactie van de gemeente
ad. 1 en 2
Bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan zijn wij ervan uitgegaan dat de woning van de
heer Keltjens georiënteerd is op de Valentijnsingel. Daarom hebben wij aan het deel van zijn perceel
dat aan de Valentijnsingel grenst de bestemming Tuin toegekend en aan het deel van zijn perceel dat
aan de Westkanaalweg grenst de bestemming Wonen. Het blijkt echter dat het huis van de heer
Keltjens aan de Westkanaalweg ligt. Daar is de toegang tot het perceel. Het is dan ook logischer de
daar gelegen voortuin als Tuin te bestemmen en de achtertuin te bestemmen als Wonen.

ad. 3
Wij vinden het niet bezwaarlijk één bouwvlak toe te kennen aan het perceel van de heer Keltjens. Wij
kunnen er verder mee instemmen het bouwvlak aan de voorzijde (de kant van de Westkanaalweg) te
vergroten, zodat ook de garage en de veranda binnen het bouwvlak vallen.

ad. 4
Bij de bouw van de woningen aan de Valentijnsingel hebben projectontwikkelaar Waterrijck en de heer
Keltjens afgesproken dat op het perceel Valentijnsingel 21 geen bebouwing opgericht wordt binnen
drie meter van de erfgrens met Westkanaalweg 22. Deze afspraak is op 23 september 2002 schriftelijk
bevestigd door Waterrijck. De toenmalige gemeente Ter Aar was hiervan op de hoogte. Deze afspraak
kan in het bestemmingsplan worden vastgelegd door het opnemen van een drie meter brede
tuinbestemming op het perceel Valentijnsingel 21. Op die wijze is in een drie meter brede zone geen
bebouwing toegelaten.
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Conclusie
Wij stemmen in met de zienswijze van de heer Keltjens en passen het bestemmingsplan op diverse
onderdelen aan voor het perceel Westkanaalweg 22.

32. Fa. Th. Hijdra & Zonen, Westkanaalweg 26a, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De firma Hijdra heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De firma Hijdra is eigenaar van het perceel Westkanaalweg 26a te Papenveer en het daarachter
gelegen perceel. Daarop is een klein tuincentrum gevestigd. De firma Hijdra wil in de planperiode dat
tuincentrum beëindigen. De gemeente en de firma hebben daarover afspraken gemaakt. Die komen
er in het kort op neer dat als de firma met het bedrijf stopt en de bedrijfsbebouwing sloopt, zij daar drie
woningen mag bouwen. De bestaande bedrijfswoning blijft staan en mag dan als burgerwoning
gebruikt worden. De zienswijze van de firma Hijdra bestaat uit twee punten:

1. De bestemming van de bedrijfswoning
De gemeente heeft in het ontwerpplan aan de bedrijfswoning de bestemming Wonen toegekend. De
gemeente heeft echter de voorgevel en de tuin verkeerd op de kaart aangegeven. De woning heeft
zijn voorgevel aan de Westkanaalweg. De firma Hijdra wil graag dat de gemeente dit goed opneemt in
het bestemmingsplan.

2. Bouw van drie woningen
De firma Hijdra mag drie woningen bouwen op het perceel achter (ten noordwesten van) de
bedrijfswoning. Wij hebben daarvoor een bouwvlak opgenomen met een maximaal te bebouwen
oppervlak (310 m²). De firma Hijdra wil graag een groter bouwvlak, want het is nu nog niet duidelijk
wat voor woningen zij daar gaat bouwen. Ook wil zij graag de 310 m² verhoogd zien in 360 m².
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Reactie van de gemeente
1. De bestemming van de bedrijfswoning
Wij zijn het eens met de zienswijze van de firma Hijdra over de bedrijfswoning. Wij gaan de voortuin
die aan de zijde van de Westkanaalweg ligt, bestemmen als Tuin. Het deel dat achter de woning ligt
(de achtertuin) bestemmen wij als Wonen (zonder bouwvlak).

2. Bouw van drie woningen
Wij hebben met de firma Hijdra afspraken gemaakt over de sloop van de bedrijfsbebouwing en het
terugbouwen van woningen daarvoor in de plaats. Die afspraken gaan over de twee locaties van de
firma Hijdra in Langeraar (Langeraarseweg 61) en in Papenveer (achter Westkanaalweg 26a). De
firma sloopt totaal 720 m² bedrijfsbebouwing. Zij mag van ons een even grote oppervlakte woningen
terugbouwen (dus 720 m²). Zij heeft ervoor gekozen 360 m² in Papenveer te bouwen en 360 m² in
Langeraar. Wij laten in Langeraar 360 m² nieuwe bebouwing toe (zie ook zienswijze 4). Wij zijn het
eens met de firma Hijdra dat wij dan in Papenveer ook 360 m² moeten toelaten. Ook zijn wij het met
hen eens dat een ruimer bouwvlak meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Wij zien geen bezwaren
tegen een iets ruimer bouwvlak. Wij passen de verbeelding op deze twee onderdelen aan.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de firma Hijdra en passen de verbeelding aan.
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33. De heer R. Sanders, Bloemenstraat 31a, 2461 TA Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Sanders heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Sanders woont aan de Bloemenstraat 31a te Papenveer. Hij wil graag een erker met een
diepte van 1,5 meter bouwen aan de voorzijde van zijn woning. Het bestemmingsplan laat dat niet toe.
Hij vraagt de gemeente het bestemmingsplan aan te passen zodat hij de erker wel kan bouwen. Hij
wijst erop dat de woning een vrij diepe voortuin heeft en dat de woning verder naar achteren op het
perceel staat dan de naastgelegen woningen.

Reactie van de gemeente
Wij hebben de woning van de heer Sanders bestemd als Wonen en zijn voortuin als Tuin. Op gronden
met de bestemming Tuin mogen erkers gebouwd worden met een diepte van maximaal 1,5 meter. Dit
wordt toegelaten in artikel 12.2.2 van de planregels. De heer Sanders kan dus op basis van het
bestemmingsplan zijn erker bouwen. Wij hoeven het plan daarvoor niet aan te passen.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Sanders. Conform het huidige plan past de wens
van de heer Sanders, zodoende hoeft het bestemmingsplan niet aangepast te worden.
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34. De heer Cattel, Anjerstraat 57, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Cattel heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Cattel heeft samen met de heer en mevrouw Houwer een verzoek ingediend bij de gemeente
voor de herinrichting van Anjerstraat 59-61, omdat het steeds lastiger wordt om een levensvatbare
onderneming in het gebied te hebben. Er zijn daarover verschillende gesprekken gevoerd met de
gemeente. Volgens de heer Cattel is in deze gesprekken naar voren gekomen dat de gemeente
bereid is gestapelde woningen (appartementen) toe te staan. Het aantal woningen alsmede de
afmetingen van bouwblok was niet naar ieders tevredenheid in te vullen. Hij verzoekt nu alsnog het
voorstel aan te nemen in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan t.b.v.
gestapelde woningbouw incl. het verruimen van het bouwblok.

Daarnaast geeft de heer Cattel aan dat zijn pand aan Anjerstraat 57 sinds jaar en dag in gebruik is als
commercieel kantoor. Hiervoor is een specifieke gebruiksvrijstelling verleend. Hij vraagt nu het perceel
in te tekenen als bedrijf/centrum bestemming i.p.v. maatschappelijk.
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Reactie van de gemeente
Er hebben tussen de gemeente en de heer Cattel gesprekken plaatsgevonden over de realisatie van
appartementen op de locatie van de Anjerstraat 59-61. Het is juist dat het voorgesteld plan niet naar
ieders tevredenheid was. De gemeente was het niet eens met de voorgesteld massa en volume. Aan
de hand van het ingediende verzoek valt niet op te maken of er sprake is van een wijziging in omvang
van het plan. Het verzoek is te onduidelijk (het ontbreekt nog aan woningaantallen, parkeerbehoefte,
etc.) om een wijzigingsbevoegdheid te kunnen opnemen. Wij stemmen dan ook niet in met het
ingediende verzoek van de heer Cattel.
Ten aanzien het gebruik van het pand aan de Anjerstraat 57 is door de gemeente in het verleden een
gebruiksvrijstelling verleend voor het gebruik als kantoor. Wij wijzigen op verzoek van de heer Cattel
de bestemming maatschappelijk in de bestemming ‘centrum’ met de nadere aanduidingen ‘kantoor’ en
‘wonen’.

Conclusie
Wij zijn het deels eens en deels oneens met de zienswijze van de heer Cattel en passen het plan
deels aan door de bestemming maatschappelijk om te zetten naar de bestemming ‘centrum’ met een
aanduiding ‘kantoor’ en ‘wonen’.

35. De heer Dhr. F. Houwer en mevrouw M.F. Houwer-Van Vliet, Anjerstraat 59-61, Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer en mevrouw Houwer hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer en mevrouw Houwer hebben, samen met de heer Cattel, de gemeente om toestemming
gevraagd voor de herinrichting van Anjerstraat 59-61 te Papenveer. Zij merken dat het steeds lastiger
wordt een levensvatbare onderneming op dit perceel te exploiteren. Zij hebben daarover verschillende
gesprekken gevoerd met de gemeente. Volgens de heer en mevrouw Houwer is in deze gesprekken
naar voren gekomen dat de gemeente bereid is gestapelde woningbouw (appartementen) toe te
staan. Het aantal woningen en de afmetingen van het bouwblok waren echter niet naar ieders
tevredenheid in te vullen. De heer en mevrouw Houwer vragen de gemeente nu alsnog het
oorspronkelijke bebouwingsvoorstel in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het
bestemmingsplan.

De heer en mevrouw Houwer geven daarnaast aan dat op de plankaart van het nieuwe
bestemmingsplan alleen het bouwblok om het hoofdgebouw staat ingetekend. Tegen de erfscheiding
van de woningen aan Bloemenstraat 38-40 is op de plankaart van het huidige bestemmingsplan een
bouwblok ingetekend van ongeveer 25 bij 7 meter. Zij vragen de gemeente dit bestaande bouwblok op
de nieuwe plankaart in te tekenen, zodat zij er een bergruimte/bijgebouw kunnen realiseren.
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Reactie van de gemeente
Ten aanzien van het verzoek voor de wijzigingsbevoegdheid verwijzen wij onze reactie onder
zienswijze 34.
De bergruimte/bijgebouw tegen de erfscheiding van de woningen aan Bloemenstraat 38-40 wordt
opgenomen in het bestemmingsplan binnen de bestemming centrum met een aanduiding bijgebouw.
De bestemming centrum achten wij voor het terrein gelegen achter de panden aan de Anjerstraat 59
en 61 passender dan een woonbestemming omdat het het bijbehorende erf is van de bebouwing met
de bestemming centrum.

Conclusie
Wij zijn het deels oneens en deels eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Houwer en
passen het bestemmingsplan aan.

36. De heer Vaneman, Oude Kerkpad 1a, 2461EW Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Vaneman heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend en
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Vaneman woont aan het Oude Kerkpad nummer 1a, met daarop een woonhuis met schuur.
In het bestemmingsplan is het perceel als bedrijventerrein is aangemerkt (kleur Paars). Hij zou graag
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zien dat dit verandert in burgerwoning met schuur (kleur Geel). De heer Vaneman heeft begrepen dat
de bedrijfswoningen aan het Oude Kerkpad nummer 6, 7 en 8C ook omgezet worden naar
burgerwoningen en zou dat bij zichzelf ook graag zien omdat erbij geen bedrijfsactiviteiten meer plaats
vinden.

Reactie van de gemeente
Wij hebben de woning van de heer Vaneman in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen binnen het
bouwvlak van de bestemming 'Bedrijventerrein'. Op grond van artikel 5 uit het bestemmingsplan zijn
bedrijfswoningen niet toegestaan binnen de bestemming. In het vigerende plan heeft de woning een
bedrijfsbestemming en past deze op grond van de voorschriften binnen de bestemming 'bedrijf'.
Abusievelijk zijn wij vergeten de aanduiding bedrijfswoning ter plaatse van de woning op te nemen. Wij
passen het bestemmingsplan hierop aan.

Door de heer Vaneman wordt verzocht om de bestemming van de woning om te zetten. Er wordt
echter niet aangegeven wat hij met het bedrijfspand wil. Wanneer alleen de bestemming van de
woning wordt omgezet en de bedrijfsbestemming op zijn bedrijfspand blijft behouden zal er zeker een
probleem ontstaan vanuit milieu oogpunt. Omdat het nu een bedrijfswoning is kent de woning ten
opzichte van de activiteiten in dit pand geen bescherming. Dit zal wijzigen zodra alleen de woning zal
worden omgezet.

Het bedrijventerrein aan de Aarkade is opgenomen als bedrijventerrein in de provinciale verordening.
Dit houdt in dat voor dit terrein zoveel als mogelijk ontwikkelingsruimte moet worden geboden.
Bedrijven tot en met bedrijfsklasse 3 blijven ook in de toekomst direct aangrenzend aan het perceel
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dan ook toegestaan. Op het perceel ernaast is nu een zaagselhandel gevestigd en op het perceel
erachter een limonadefabriek. Mede om die reden is ook het opsplitsen van de kavel in een
burgerwoning en een bedrijfsperceel niet wenselijk. De percelen waar naar verwezen wordt als
referentie zijn niet vergelijkbaar, het betreft hier woningen die deel uitmaakten van gestaakte
glastuinbouwbedrijven. Het verzoek wordt dan ook afgewezen.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Vaneman. Wel zullen wij de aanduiding
bedrijfswoning ter plaatse van de woning opnemen op de verbeelding.

37. Endenprise namens Wilja Beheer B.V., Gebr. Blom en de familie W. Blom, Oude Kerkpad 2,
Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Van den Enden heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Van den Enden geeft in de zienswijze aan dat zij zich niet in het bestemmingsplan kunnen
vinden om onderstaande redenen:

- De percelen aan het Oude Kerkpad 2 hebben de bestemming “bedrijventerrein” gekregen. Uit
de ter inzage liggende stukken hebben zij (buiten de belofte 'positief te bestemmen') niet
kunnen opmaken of hun bedrijfsvoering toegestaan blijft.

- De woningen bevinden zich binnen de bestemming “bedrijventerrein” maar buiten het
bouwvlak. Uit artikel 5 kunnen zij slechts afleiden dat de (bedrijfs)woningen niet langer worden
toegestaan terwijl de bedrijfswoningen gelegen aan het Oude Kerkpad nummer 6, 7 en 8c
juist worden omgezet naar burgerwoningen.

Zij willen graag overleggen om zowel de bedrijfsvoering als de woningen te bestendigen.
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Reactie van de gemeente
Zie het eerste deel van de reactie onder zienswijze 36 ten aanzien van het aspect bedrijfswoningen.
Wij passen het bestemmingsplan aan zodat de locatie positief bestemd wordt en de woning de
aanduiding bedrijfswoning krijgt.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van Endenprise en passen het bestemmingsplan aan.

38. Mevrouw J. Blokland namens Blokland BV, Oude Kerkpad 2a, 2461 EW Ter Aar

Ontvankelijkheid
Mevrouw Blokland heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
Wij hebben het perceel Oude Kerkpad 2a bestemd als Tuin. Volgens mevrouw Blokland klopt dit niet.
Zij heeft een vrijstelling voor het wijzigen van de bestemming van Agrarisch en Woondoeleinden naar
Bedrijfsdoeleinden. Mevrouw Blokland wil graag de verbeelding aangepast zien, zodat het perceel
Oude Kerkpad 2a de juiste bestemming krijgt.
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Reactie van de gemeente
Wij hebben onderzocht voor welk perceel wij in 2009 vrijstelling hebben verleend. Ook hebben wij met
mevrouw Blokland besproken wat volgens haar de juiste bestemming is voor de andere percelen die
tot het adres Oude Kerkpad 2a behoren. Aan perceel nummer 4458 gaan wij de bestemming Bedrijf
toekennen zoals ook is vergund in het verleden. De percelen met de nummers 4292 en 4293 houden
de bestemming Tuin en de bestemming van perceel nummer 4243 blijft Wonen. Op deze wijze komt
de bestemming overeen met het gebruik en de vergunde situatie.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van mevrouw Blokland en wijzigen het perceel nummer 4458 in de
bestemming Bedrijf.

39. Kwekerij Hoogendoorn Stephanotis vof, Oude Kerkpad 4a, 2461 EW Ter Aar

Ontvankelijkheid
Kwekerij Hoogendoorn Stephanotis heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
Kwekerij Hoogendoorn Stephanotis is een kwekerij met drie locaties: aan het Oude Kerkpad 4a
(14.000 m² glas), in de Noordse Buurt (15.000 m² glas) en op de Paradijsweg 2 (15.000 m² glas). De
kwekerij aan het Oude Kerkpad 4a heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf loopt op die plek
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tegen beperkingen aan in de bedrijfsvoering. De kwekerij geeft aan dat bij het slopen van het bedrijf
gebruik gemaakt kan worden van de ruimte-voor-ruimte-regeling. Zij willen hun bedrijf echter niet
beëindigen, maar de drie locaties centreren in de gemeente Nieuwkoop. Zij geven aan dat ze hiervoor
andere planologische mogelijkheden nodig hebben om dit te kunnen realiseren. De kwekerij vraagt
daarom of de locatie aan het Oude Kerkpad 4a als uitbreidingsgebied mag dienen voor de
(aanwezige) bedrijven aan het Oude Kerkpad en vraagt om een wijzigingbevoegdheid van Agrarisch
(met aanduiding glastuinbouw) naar de bestemming Bedrijf. De kwekerij wil daarbij dat de maximale
goothoogte op 8 meter en de maximale bouwhoogte op 10 meter gesteld wordt.

Reactie van de gemeente
Het verzoek van de Kekerij Hoogendoorn Stephanotis heeft betrekking op het omzetten van een
agrarische functie naar een niet-agrarisch functie, te weten bedrijf. Het doel hierachter is het
(finanicieel) mogelijk maken van de gewenste bedrijfsconcentratie van drie locaties. De gronden waar
het verzoek betrekking op heeft zijn gelegen buiten de provinciale contour/lijst van bedrijventerreinen.
Het uitvoeren van het plan zou in strijd zijn met de provinciale verordening. Bovendien is er geen
sprake van ruimtelijke kwaliteitswinst. Wij staan dan ook negatief tegenover het verzoek en passen het
bestemmingsplan niet aan. Eventuele uitbreiding van glastuinbouw is mogelijk op het naastgelegen
perceel dat de bestemming Agrarisch – glastuinbouw heeft.

Conclusie
Wij zijn het oneens met de zienswijze van Kwekerij Hoogendoorn Stephanotis vof en passen het
bestemmingsplan niet aan.
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Geerweg

40. De heer A.P. Degenaars en mevrouw B. Degenaars, Geerweg 8, 2461 EA Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer A.P. Degenaars en mevrouw B. Degenaars hebben hun mondelinge zienswijze binnen de
daarvoor bedoelde termijn ingediend. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer en mevrouw Degenaars wonen op Geerweg 8 te Langeraar. Zij hebben bezwaar tegen de
bouw van een woning op de kavel naast hun huis (tussen Geerweg 6 en 8). Zij vinden dat de
gemeente in het ontwerpbestemmingsplan geen of niet voldoende rekening houdt met hun belangen.
Zij noemen de volgende zaken die voor hen van belang zijn:

- voldoende afstand van toekomstige bebouwing tot de perceelsgrens;
- hoogte/omvang van de bestaande woningen in de directe omgeving;
- betere onderbouwing voor de planologische keuze van het bouwvlak;
- omvang van het kadastrale perceel (huidig perceel is niet geschikt voor gewenste

bestemming);
- bestemmingskeuze van strook tussen toekomstig bouwvlak en scheidingsgrens.
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Reactie van de gemeente
De heer Van Tol is eigenaar van de woningen Geerweg 4 en 6 en de daarbij behorende gronden. Hij
heeft enige jaren geleden de gemeente gevraagd mee te werken aan de bouw van een woning op zijn
perceel tussen Geerweg 6 en 8. De gemeente heeft daarop geantwoord dat zij daar in beginsel aan
mee wil werken. Daarbij heeft zij als voorwaarde gesteld dat de heer Van Tol de woning Geerweg 4
sloopt. Daardoor zou een overzichtelijker en daardoor veiliger kruising ontstaan van de Geerweg met
de Langeraarseweg.
Wij hebben daarop de heer Van Tol gevraagd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Die hebben
wij ontvangen en beoordeeld. Na aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing hebben wij die als
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing was een
geluidsonderzoek. Daaruit bleek dat het nodig is dat burgemeester en wethouders hogere
grenswaarden verlenen. Het voornemen van het college om deze grenswaarden te verlenen, heeft
tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen.

De kern van het bezwaar van de heer en mevrouw Degenaars is dat de nieuwe woning van de heer
Van Tol op grotere afstand van hun eigen woning gebouwd wordt dan het ontwerpbestemmingsplan
mogelijk maakt en dat deze niet te hoog wordt. Wij kunnen ons erin vinden dat de nieuwe woning op
grotere afstand gebouwd wordt van het huis van de heer en mevrouw Degenaars. Ook de heer Van
Tol heeft daar geen bezwaar tegen. Wij stellen daarom voor één afzonderlijk bouwvlak op te nemen
voor het perceel Geerweg tussen 6 en 8 en dit bouwvlak op 8 meter van de erfgrens met Geerweg 8
te situeren. Dat bouwvlak zal voor een deel liggen op het kadastrale perceel 6929 (Geerweg 6). Van
de heer Van Tol hebben wij begrepen dat dat geen probleem is. Hij woont zelf op Geerweg 6 en gaat
te zijner tijd de kavelgrenzen aanpassen. Op die wijze kan een voldoende groot perceel ontstaan voor
de nieuwe woning.

De gronden tussen de nieuwe woning en de woning van de heer en mevrouw Degenaars krijgen de
bestemming Wonen. De voortuin (en de gronden drie meter achter de voorgevel) krijgen de
bestemming Tuin. Dit is de gebruikelijke wijze van bestemmen in de nieuwe bestemmingsplannen.

Wij passen de maximale bouwhoogtes van de nieuwe woning van de heer Van Tol (6 meter goot en
10 meter nok) niet aan. Deze maten gelden sinds kort voor de gehele gemeente. Wij zien
onvoldoende aanleiding om lagere hoogtes op te nemen voor het perceel. We merken daarbij op dat
de heer Van Tol ons evenmin heeft gevraagd – in het kader van vermindering van planschade - voor
zijn nieuwe huis lagere maximale hoogtes te laten gelden.

Conclusie
Wij zijn het voor een deel wel en voor een deel niet eens met de zienswijze van de heer en mevrouw
Degenaars. Wij nemen een afzonderlijk bouwvlak op voor de geplande woning tussen Geerweg 6 en
8.

41. Stichting Achmea Rechtsbijstand namens de heer en mevrouw De Vries, Geerweg 31, Ter
Aar

Ontvankelijkheid
Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
Stichting Achmea Rechtsbijstand (hierna te noemen: Achmea) heeft een zienswijze ingediend namens
de heer en mevrouw De Vries. De heer en mevrouw De Vries wonen aan Geerweg 31. Nabij hun huis
kan de heer Van Tol een huis bouwen op een kavel grasland die nu met bomen en struiken begroeid
is. Achmea stelt dat hierdoor het woongenot van de heer en mevrouw De Vries aangetast wordt. Het
gaat daarbij om het volgende:

- Aantasting van de privacy
De heer en mevrouw De Vries kijken zowel vanuit hun tuin als hun woning op het perceel van
de heer Van Tol.
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- Aantasting van het uitzicht
De heer en mevrouw De Vries dreigen door het bouwplan hun vrije uitzicht te verliezen. Zij
zien dat als een grote inbreuk op de bestaande situatie en vinden dat een onaanvaardbare
beperking.

- Vermindering van de verkeersveiligheid
De heer en mevrouw De Vries vinden dat door het realiseren van een extra uitrit ter hoogte
van de nieuw te bouwen woning een verkeersonveiliger situatie zal ontstaan.

- Vermindering van natuurwaarden
De heer en mevrouw De Vries vinden dat door het realiseren van de woning van de heer Van
Tol de natuurlijke waarde van het Zuid-Hollands plassengebied zal worden aangetast.

- Bestemming Tuin
De heer en mevrouw De Vries zijn het niet eens met de bouwmogelijkheden die gelden voor
de gronden met de bestemming Tuin. Zij vinden dat hun woon- en/of leefgenot ernstig wordt
aangetast door die bouwmogelijkheden.

De heer en mevrouw De Vries vrezen verder dat hun woning in waarde daalt na realisering van het
bouwplan van de heer van Tol. Zij zijn dan ook van plan een planschadeclaim in te dienen bij de
gemeente.
De heer en mevrouw De Vries hadden liever gezien dat de heer Van Tol op het perceel Geerweg 4
een nieuwe woning zou bouwen. Zij vinden dat daar voldoende ruimte aanwezig is. Het is hen niet
duidelijk waarom is gekozen voor afbraak van de woning op Geerweg 4 en het opnieuw realiseren van
een woning op het perceel tussen Geerweg 6 en 8. Als de woning dan toch tussen Geerweg 6 en 8
gebouwd wordt, dan pleiten de heer en mevrouw De Vries ervoor dat het bouwvlak meer in de richting
van Geerweg 6 komt te liggen.
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Reactie van de gemeente
Wij verwijzen als eerste naar onze reactie op de zienswijze van de heer en mevrouw Degenaars
(zienswijze nummer 40). Wij geven in die reactie een nadere toelichting op het plan van de heer Van
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Tol om een woning te bouwen op het perceel tussen Geerweg 6 en 8. Wij gaan hierna op de punten in
die Achmea noemt in de zienswijze.

- Aantasting van privacy en uitzicht
De woning van de heer en mevrouw De Vries staat aan de noordoostzijde van de Geerweg. Zij kijken
vanuit hun huis op de Geerplas. De woning van de heer Van Tol is gepland aan de zuidwestzijde van
de Geerweg, op ca. 24 meter afstand van de woning van de heer en mevrouw De Vries. De heer Van
Tol heeft een dichte haag met bomen en struiken geplant op zijn gronden tussen Geerweg 6 en 8.
Daardoor is de Langeraarseplas voor de heer en mevrouw De Vries vanuit hun huis niet of nauwelijks
zichtbaar. Als de heer Van Tol zijn nieuwe huis bouwt en slechts een klein deel van de haag
verwijdert, zal van een aantasting van de privacy van de heer en mevrouw De Vries nauwelijks sprake
zijn. De dichte haag staat immers tussen beide huizen in. De heer Van Tol zal uitsluitend enige bomen
moeten kappen om een inrit aan te leggen. Het uizicht van de heer en mevrouw De Vries zal door de
bouw van de nieuwe woning evenmin veel veranderen.

- Vermindering van de verkeersveiligheid
Van een vermindering van de verkeersveiligheid zal naar onze mening geen sprake zijn. Er komt
tussen Geerweg 6 en 8 één uitrit bij, maar bij Geerweg 4 zal een uitrit verdwijnen (de heer Van Tol
sloopt immers deze woning). Deze laatste uitrit ligt op korte afstand van het kruispunt Geerweg-
Langeraarseweg. Dit kruispunt wordt door veel mensen als gevaarlijk omschreven. Wij merken op dat
door de sloop van de woning Geerweg 4 het kruispunt een stuk overzichtelijker wordt. Als bovendien
de gemeente deze kavel koopt en de kruising aanpast (de Langeraarseweg meer haaks aansluit op
de Geerweg), zal de verkeersveiligheid nog verder toenemen.

- Vermindering van natuurwaarden
De te bebouwen kavel bestaat nu uit grasland dat begroeid is met bomen en struiken. Wij zien weinig
natuurwaarden op deze kavel. Anders dan de heer en mevrouw De Vries vinden wij niet dat de
natuurlijke waarde van het Zuid-Hollands plassengebied zal worden aangetast door de bouw van de
woning van de heer Van Tol. Op de kruising van de Geerweg en de Langeraarseweg staan al heel
lang diverse woningen met schuren en loodsen. Het te bebouwen perceel is een open stuk land in een
bebouwingslint. Als de heer Van Tol de bomen en struiken die aan de Geerweg staan handhaaft, zal
het weinig mensen opvallen dat hij daar een woning bouwt. Bovendien verdwijnt de woning Geerweg
4, dus per saldo blijft het aantal woningen gelijk.

- Bestemming Tuin
Wij hebben aan de voortuinen in het plangebied de bestemming Tuin toegekend. Omdat wij
voortuinen zoveel mogelijk vrij willen houden van bebouwing, laat deze bestemming weinig bebouwing
toe. Dit in tegenstelling tot de achtertuinen waar wel bebouwing is toegelaten. In voortuinen zijn
slechts de zogenoemde “bouwwerken, geen gebouwen zijnde” toegelaten (er mogen geen gebouwen
opgericht worden). Dat zijn bijvoorbeeld vlaggenmasten en tuinafscheidingen. Wij vinden niet dat het
woon- en/of leefgenot van de heer en mevrouw De Vries wordt aangetast door de bouwmogelijkheden
die gelden voor de gronden met de bestemming Tuin.

- Waardedaling woning
Als de heer en mevrouw De Vries vinden dat hun huis in waarde daalt door de bouw van de woning
van de heer Van Tol, dan moeten zij een verzoek indienen om vergoeding van planschade bij ons.

- Geerweg 4 is een betere plek
Wij hebben in het voorgaande aangegeven dat wij geen bezwaar zien in de bouw van de woning op
het stuk grond tussen Geerweg 6 en 8. Wij hebben verder opgemerkt dat de verkeersveiligheid kan
verbeteren op het kruispunt Geerweg-Langeraarseweg door de sloop van de woning Geerweg 4. Wij
hebben ook (bij de reactie op de zienswijze van de heer en mevrouw Degenaars) al genoemd dat wij
kunnen instemmen met het opschuiven van de nieuwe woning richting Geerweg 6.

Conclusie
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Stichting Achmea Rechtsbijstand.
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42. Mevrouw mr. J . van den Burg namens de heer W.C.M. van Tol, Geerweg 6, Ter Aar

Ontvankelijkheid
Mevrouw Van den Burg heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
Mevrouw Van den Burg dient de zienswijze in namens de heer Van Tol. De heer Van Tol wil een
woning bouwen op het perceel tussen Geerweg 6 en 8. Hij heeft daarvoor een ruimtelijke
onderbouwing ingediend bij de gemeente. Mevrouw Van den Burg stelt dat de gemeente niet de
gehele ruimtelijke onderbouwing ter visie heeft gelegd. Zij vraagt de raad de gehele ruimtelijke
onderbouwing bij de vaststelling van het bestemmingsplan te betrekken.
Mevrouw Van den Burg stelt dat de gemeente het bouwvlak voor de nieuwe woning niet juist op de
plankaart heeft aangegeven. Zij wil graag dat de gemeente de plankaart wijzigt en het bouwvlak
richting de woning Geerweg 6 schuift.
Mevrouw Van den Burg wil verder graag dat de gemeente de huidige perceelssituatie anders op de
plankaart aangeeft (zij verwijst naar bijlage 2 bij haar zienswijze). Zij wil graag een kleiner bouwvlak
voor Geerweg 6. Ook ziet zij graag het achterliggende botenhuis ingetekend op de plankaart.
Mevrouw Van den Burg noemt verder het pand Geerweg 4 in haar zienswijze. Dit pand is eigendom
van de heer Van Tol. Hij zal dit slopen na oplevering van de woning die gepland is tussen Geerweg 6
en 8. Mevrouw Van den Burg maakt bezwaar tegen de verkeersbestemming die de gemeente eraan
toegekend heeft. Zij wil graag een woonbestemming.
Mevrouw Van den Burg noemt ten slotte het pand Geerweg 8 in haar zienswijze. Zij pleit ervoor het
bouwvlak op dit perceel acht meter uit de erfgrens te situeren.
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Reactie van de gemeente
Wij verwijzen als eerste naar onze reactie op de zienswijze van de heer en mevrouw Degenaars
(zienswijze nummer 40). Wij geven in die reactie een nadere toelichting op het plan van de heer Van
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Tol om een woning te bouwen op het perceel tussen Geerweg 6 en 8. Ook gaan wij al in op een
aantal zaken die mevrouw Van den Burg in haar zienswijze noemt zoals de verschuiving van het
bouwvlak. Wij gaan hierna in op de overige punten die mevrouw Van den Burg noemt in haar
zienswijze.
Kennelijk hebben wij niet de gehele ruimtelijke onderbouwing ter visie gelegd. Dat is niet bewust en/of
met een bepaalde bedoeling gebeurd. Wij konden instemmen met de (aangepaste) ruimtelijke
onderbouwing en zullen bij het vastgestelde bestemmingsplan de gehele en juiste ruimtelijke
onderbouwing opnemen.
Wij hebben geen bezwaar tegen een verschuiving van het bouwvlak voor de nieuwe woning in de
richting van Geerweg 6. De heer Van Tol bouwt daardoor zijn woning op grotere afstand van het
perceel van de familie Degenaars. Wij kunnen ook instemmen met een verkleining van het bouwvlak
van de woning Geerweg 6 (de huidige woning van de heer Van Tol).
Het botenhuis tekenen wij niet in op de verbeelding. Wij hebben geen enkel botenhuis ingetekend. Dat
betekent natuurlijk niet dat botenhuizen zijn wegbestemd. Integendeel, botenhuizen zijn onder
voorwaarden toegelaten bij woningen.
Wij hebben nog eens goed gekeken naar de bestemming van Geerweg 4. In het ontwerpplan hadden
we een Verkeersbestemming aan het perceel toegekend. Wij vinden dit bij nader inzien geen goede
bestemming. Wij stellen dan ook voor het perceel Geerweg 4 te bestemmen als Wonen zonder
bouwvlak en Tuin. Wij gaan in aanvulling hierop een sloopovereenkomst aan met de heer Van Tol.
Daarin legt hij zich (in privaatrechtelijke zin) vast de woning Geerweg 4 te slopen na de bouw van de
nieuwe woning.
Mevrouw Van den Burg noemt ten slotte het pand Geerweg 8 in haar zienswijze. Wij kunnen ermee
instemmen dat het bouwvlak op dit perceel acht meter uit de erfgrens gesitueerd wordt. Daarmee
geldt voor de familie Degenaars dan dezelfde afstandsmaat tot de perceelsgrens als voor de heer Van
Tol.

Conclusie
Wij kunnen een deel wel en voor een deel niet instemmen met de zienswijze van mevrouw Van den
Burg.

43. De heer A.E.A. Jillissen en mevrouw C.M. Bakker, Geerweg 2, 2461 EA Langeraar

Ontvankelijkheid
De heer Jillissen en mevrouw Bakker hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De zienswijze van de heer Jillissen en mevrouw Bakker gaat over drie onderwerpen:

1. De omvang van het bouwvlak
2. De Tuinbestemming
3. De dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering

Zij merken daarbij in zijn algemeenheid op dat zij verwachten in de planperiode te zullen besluiten dat
een uitbreiding van hun woning nodig is. Zij willen hun woning dan zodanig uitbreiden dat zij een
slaapkamer op de begane grond kunnen realiseren. Zij voegen een bijalge bij hun zienswijze waaruit
blijkt welke aanpassingen zij wensen.

ad. 1
De heer Jillissen en mevrouw Bakker willen graag dat het bouwvlak wordt verruimd aan de oost- en
zuidzijde van hun woning. Zij willen hun woning aan (één van) die zijden uitbreiden. Zij merken op dat
het bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan kleiner is dan in het huidige bestemmingsplan.

ad 2.
Tussen de Geerweg en het huis zijn de gronden bestemd als Tuin. Het is de heer Jillissen en
mevrouw Bakker niet geheel duidelijk of een eventuele uitbreiding van de woning aan de noordkant
over een breedte van ongeveer 3 meter is toegestaan. Zij wijzen daarnaast op het deel van hun tuin
dat al jaren als geasfalteerd parkeerterrein in gebruik is. Zij willen graag de bevestiging dat dat gebruik
als parkeerterrein is toegelaten binnen de bestemming Tuin. Zij vragen zich verder af of zij
bijgebouwen mogen oprichten op de als Tuin bestemde gronden.
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ad. 3.
De heer Jillissen en mevrouw Bakker constateren dat een dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering
van toepassing is op hun perceel. Zij willen graag dat een minder groot deel van hun perceel met deze
dubbelbestemming belast wordt.

Reactie van de gemeente
ad. 1
Wij hebben nog eens goed gekeken naar de situering van het bouwvlak van de heer Jillissen en
mevrouw Bakker. Wij constateren dat zij aan de zuidzijde enige meters uitbreidingsruimte hebben. Zij
kunnen hun huis aan die kant dus uitbreiden. Zij kunnen hun huis aan die zijde ook – aanvullend
daaraan - vergunningsvrij uitbreiden.
Wij hebben geen bezwaar tegen een verruiming van het bouwvlak aan de oost- en noordzijde met drie
meter. Op die wijze kunnen de heer Jillisen en mevrouw Bakker hun huis aan de oost- en/of
noordzijde uitbreiden. Daarbij zijn zij natuurlijk wel gebonden aan de maximale maten die het
bestemmingsplan biedt (onder meer een maximale inhoud van 750 m³ van het hoofdgebouw).

ad 2.
Hierboven hebben wij gesteld dat het bouwvlak aan de noordzijde met drie meter verruimd kan
worden. Wij gaan daar een bestemming Wonen aan toekennen. Daarmee kunnen zij hun huis aan die
zijde uitbreiden.
Het geasfalteerde parkeerterrein aan de oostzijde van het huis is toegelaten onder de bestemming
Tuin.
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Op de als Tuin bestemde gronden mogen geen bijgebouwen gerealiseerd worden. Wij willen de
gronden met een Tuinbestemming vrij houden van bebouwing.

ad. 3.
Wij hebben de bestemming Waterstaat-Waterkering in het plan opgenomen om bepaalde gronden in
stand te kunnen houden als waterkering. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft ons aangegeven
aan welke gronden deze dubbelbestemming toegekend moet worden. Wij volgen deze begrenzing
van het hoogheemraadschap. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen opgericht worden.
Burgemeester en wethouders kunnen echter hiervan afwijken als het doelmatig functioneren van de
waterkering niet aangetast wordt en als zij vooraf schriftelijk advies daarover vragen bij de beheerder
van de waterkering.

Conclusie
Wij zijn het voor een deel wel en voor een deel niet eens met de zienswijze van de heer Jillissen en
mevrouw Bakker. Wij passen het bouwvlak van de woning Geerweg 2 aan twee zijden aan.

44. De heer T.J.M. van der Salm, Langeraarseweg 4a, 2461 CK Ter Aar

Ontvankelijkheid
De heer Van der Salm heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend,
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk.

Samenvatting van de zienswijze
De heer Van der Salm is sinds 2008 eigenaar van Langeraarseweg 4a. In 2009 heeft hij de
toekomstvisie voor het terrein gepresenteerd en aan toenmalig Wethouder Jonker en dhr. T. Vianen
overhandigd. De heer Van der Salm geeft aan dat de gemeente heeft ingestemd met de
gepresenteerde toekomstvisie en met een brief heeft aangegeven welke separate vergunningen er
aangevraagd moesten worden voor de uitvoering van het plan. De benodigde bouw- en
sloopvergunningen zijn inmiddels verleend. In de zienswijze wordt gevraagd de goedgekeurde
uitgevoerde toekomstvisie te verwerken in het nieuwe bestemmingsplan.
Het gaat hierbij om de volgende punten:

1. Oorspronkelijke plangebied
2. Functieaanduiding CS t.p.v. de carvanstalling
3. Aanpassen agrarische functie
4. Bouwvlak
5. Bestaande bebouwing

1. Oorspronkelijk plangebied
Het perceel is in het vigerende bestemmingsplan geheel opgenomen, in het nieuwe bestemmingsplan
valt maar 10% van het perceel binnen het plan. De heer Van der Salm vraagt het gehele perceel in
het nieuwe bestemmingsplan op te nemen. Een deel van het terrein kan de bestemming agrarisch
krijgen, wat ook in andere delen van het bestemmingsplan voorkomt.

2. Functieaanduiding CS
De heer Van der Salm wil graag de caravanstalling achter zijn huis opgenomen zien in het nieuwe
bestemmingsplan. Conform de toekomstvisie en de in 2010 verleende bouwgunning is deze
caravanstalling verbouwd. De functieomschrijving caravanstalling past bij het gebruik.

3. Aanpassing agrarische functie
In het vigerende plan heeft het terrein grotendeels de bestemming glastuinbouw. Conform de
toekomstvisie is er van glastuinbouw geen sprake meer. Het terrein wordt nu gebruik als hobbyboer
t.b.v. van paarden en in de zomer enkele schapen. Het perceel is vergelijkbaar met het perceel
Langeraarseweg 181 waarbij een groot deel van het voormalige agrarische bedrijf als Wonen is
bestemd.

4. Bouwvlak
In het vigerende bestemmingsplan is het bouwvlak rondom de woningen groter. De heer Van der Salm
verzoekt ons deze bestaande rechten te respecteren en het bouwvlak in overeenstemming te brengen
met het vigerende bestemmingsplan.
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5. Bestaande bebouwing
De heer Van der Salm ziet graag dat de getekende bestaande bebouwing weer vermeld wordt op de
bestemmingsplankaart conform het huidige beeld in het vigerende bestemmingsplan.

Reactie van de gemeente
1. Oorspronkelijk plangebied
Op verzoek van de heer Van der Salm nemen wij het gehele perceel behorende bij de
Langeraarseweg 4a op in het bestemmingsplan.

2. Functieaanduiding CS
Ter plaatse van de bebouwing die als caravanstalling worden gebruikt wordt de aanduiding
'caravanstalling' opgenomen.

3. Aanpassing agrarische functie
De bestemming in het vigerende plan is de bestemming 'agrarisch'. In verband met het hobbymatige
karakter wordt de bestemming ter plaatse van de vergunde bebouwing omgezet naar wonen. De
overige gronden, welke in gebruik zijn als grasland, behouden de agrarische bestemming. De
aanwezige vergunde bebouwing wordt door middel van een aanduiding positief opgenomen. Er wordt
niet voorzien in eventuele uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden.

4. Bouwvlak
Het is juist dat het bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan groter is. Het bestemmingsplan wordt
op dit onderdeel aangepast.

5. Bestaande bebouwing
Wij hebben de verbeelding getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en GBKN
(Grootschalige Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere bouwwerken staan
op deze ondergrond. Zie tevens de reactie van de gemeente onder zienswijze 24.

Conclusie
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Van der Salm en passen het bestemmingsplan aan.
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2. OVERZICHT WIJZIGINGEN

In dit hoofdstuk de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen in één helder overzicht opgenomen.
De ambtelijke wijzigingen komen in een apart overzicht aan bod.

2.1 Wijzigingen als gevolg van zienswijzen

Ziens
wijze

Verbeelding Toelichting Regels

1. Het gebied van de
wijzigingsbevoegdheid wordt
aangepast naar de omvang van de
afgesloten overeenkomst.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Er komt een aanduiding
‘guesthouse’ ter plaatse van het
gebouw.

Niet van toepassing. Er komt een bepaling dat de
oppervlakte van het guesthouse plus
de toegestane oppervlakte aan
bijgebouwen niet groter mag zijn dan
90 m².
In de begripsbepalingen wordt het
guesthouse nader gedefinieerd
waarbij kenbaar wordt gemaakt dat
het guesthouse feitelijk onderdeel
uitmaakt van de woning.

2. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Wij voegen aan de
wijzigingsbevoegdheid uit artikel
16.7.1 toe dat voldaan moet worden
aan de realisatie van voldoende
bluswater(voorziening).

3. Niet van toepassing. Niet van toepassing. We passen de
wijzigingsbevoegdheid uit artikel
16.7.1 zodat binnen een zone van 3
meter vanaf de waterkant op het
perceel van de Langeraarseweg 21
geen bebouwing mogelijk is.

In de bestemming tuin wordt door
middel van de aanduiding bijgebouw
een tuinhuisje mogelijk gemaakt op
het perceel van Marskamperf 26.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

4. De bestaande woning aan de
Langeraarseweg 61 wordt in een
apart bouwvlak opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Er worden ruimere bouwvlakken
voor de nieuwbouwwoningen
opgenomen van maximaal 360 m².

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

De bestemming verkeer voor de
ontsluitingsweg komt te vervallen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

De sloot tussen het perceel
Langeraarseweg 61 en 61a wordt
verbreed.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

5. Er wordt een groter bouwvlak voor
de recreatiewoning opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

6. De bestemming van een gebouw
aan de Langeraarseweg 113 wordt
gewijzigd in gemengd.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

7. De bestemming van een gebouw
aan de Langeraarseweg 113 wordt
gewijzigd in gemengd.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

8. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Onder artikel 3 wordt horeca als
ondergeschikte functie toegestaan
tot ten hoogte horecacategorie 2 met
een maximum van 12 evenementen
per jaar.

Niet van toepassing. Niet van toepassing. In artikel 3 en 10 wordt de bepaling
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opgenomen dat het maximum van
12 evenementen geldt voor het
gehele perceel aan de
Langeraarseweg 160a.

Niet van toepassing. Niet van toepassing. De bepaling in 10.2.2, onder a wordt
geschrapt.

9. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

10. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

11. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

12. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

13. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

14. De bestemming natuur wordt
veranderd in de bestemming
recreatie.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

15. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

16. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

17. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

18. Het aantal woningen in het bouwblok
ter plaatse van de Langeraarseweg
218 wordt gewijzigd in zes.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

19. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

20. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

21. De bestemming ten zuidoosten van
de Langeraarseweg 81 en 83 wordt
gewijzigd in wonen, zonder
bouwvlak, in plaats van agrarisch.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

22. De bestemming achter de
Langeraarseweg 27/27c wordt
gewijzigd in wonen, zonder
bouwvlak, in plaats van agrarisch.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

23. De bestemming achter de
Langeraarseweg 27/27c wordt
gewijzigd in wonen, zonder
bouwvlak, in plaats van agrarisch.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

24. Een klein deel van de bestemming
natuur wordt gewijzigd in de
bestemming wonen zodat het
bijgebouw positief bestemd wordt.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

25. Het bedrijfsgebouw aan de Geerweg
52-54 wordt voorzien van een
bouwvlak.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

26. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

27. Het bouwvlak ter plaatse van een
vergunde stal wordt aangepast.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

28. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

29. De dubbelbestemming waterstaat –
waterkering te plaatse van de
Langeraarseweg 252 en 254 wordt
aangepast.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Het water ter plaatse van
Westkanaal 3a wordt bestemd als
water.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Het water ter plaatse van Hoekse
Aarkade 5 en Oostkanaalweg 8
wordt bestemd als water.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Niet van toepassing. Niet van toepassing. Onder artikel 12 wordt water
toegestaan.
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30. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

31. De bestemming tuin en wonen ter
plaatse van Westkanaalweg 22
wordt aangepast.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Het bouwvlak ter plaatse van de
Westkanaalweg 22 wordt aan de
voorzijde vergroot.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Op het perceel Valentijnsingel 21
wordt een drie meter brede
tuinbestemming op het perceel
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

32. De bestemming tuin en wonen ter
plaatse van Westkanaalweg 26a
wordt aangepast.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Het bouwvlak voor 3 woningen ter
plaatse van de Westkanaalweg 26a
wordt vergroot.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

33. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

34. Ter plaatse van de Anjerstraat 57
wordt de bestemming
‘maatschappelijk’ gewijzigd in de
bestemming ‘centrum’ met de
aanduiding ‘wonen’.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

35. De bestemming van het terrein
achter de panden aan de Anjerstraat
59 en 61 wordt gewijzigd in de
bestemming ‘centrum’.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Ter plaatse van de
terreinafscheiding van de woningen
aan de Bloemenstraat 38-40 wordt
de aanduiding ‘bijgebouw’
opgenomen.

Niet van toepassing. Binnen de regels van artikel 6 wordt
het bijgebouw mogelijk gemaakt.

36. Ter plaatse van de woning aan het
Oude Kerkpad 1a wordt de
aanduiding ‘bedrijfswoning’
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

37. Ter plaatse van de woning aan het
Oude Kerkpad 2 wordt de
aanduiding ‘bedrijfswoning’
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

38. Het perceel nummer 4458 aan het
Oude Kerkpad 2a wordt gewijzigd in
de bestemming ‘bedrijf’.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

39. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

40. Er wordt één afzonderlijk bouwvlak
opgenomen voor het perceel aan de
Geerweg tussen 6 en 8 en dit
bouwvlak op 8 meter van de
erfgrens met Geerweg 8.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

41. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

42. Niet van toepassing. De volledige ruimtelijke
onderbouwing voor de Geerweg 6
wordt toegevoegd.

Niet van toepassing.

Het bouwvlak van de woning
Geerweg 6 wordt verkleind.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Het perceel aan de Geerweg 4 wordt
gewijzigd in 'wonen' met een
wijzigingsbevoegdheid naar
'verkeer', 'groen' en/of 'tuin'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

43. Het bouwvlak van de woning Niet van toepassing. Niet van toepassing.
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Geerweg 2 wordt aan twee zijden
aangepast.

44. Het gehele perceel behorende bij de
Langeraarseweg 4a wordt
opgenomen in het
bestemmingsplan.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Ter plaatse van de bebouwing die
als caravanstalling wordt gebruikt
wordt de aanduiding 'caravanstalling'
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

De agrarische bestemming ter
plaatse van het perceel aan de
Langeraarseweg 4a wordt gewijzigd
in wonen waarbij de vergunde
bebouwing wordt opgenomen met
een aanduiding.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

Het bouwvlak ter plaatse van de
woning wordt vergroot.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.
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2.2 Ambtshalve wijzigingen

Hieronder geven wij de ambtshalve wijzigingen aan. Dat zijn wijzigingen die wij op eigen initiatief
willen voorstellen. Er zijn bepaalde wijzigingen die ook al in de zienswijzen genoemd zijn en
die in deze nota dus dubbel genoemd worden.

Verbeelding Toelichting Regels

1. Diverse garageboxen in het plangebied
worden eenduidig opgenomen binnen
de bestemming 'verkeer-verblijfsgebied'
met een aanduiding voor
'garageboxen'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

2. Het perceel ten zuidwesten van
Rijkelijkhuizen (achter Langeraarseweg
27 en 27c) wordt gewijzigd in de
bestemming 'wonen' zonder bouwvlak.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

3. Het aantal woningen in het bouwblok
van Langeraarseweg 73a tot en met 87
wordt gewijzigd in zes.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

4. Ter plaatse van de De Schakel (Van
Wassenaerstraat 98) wordt
horecacategorie 2 toegestaan.

Niet van toepassing. Aan artikel 8.1 wordt een sublid
toegevoegd met daarin de
aanduiding 'horeca tot en met
horecacategorie 2'.

5. De seniorenwoning op het perceel
Langeraarseweg 163a wordt
opgenomen op de verbeelding.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

6. Het aantal woningen in het bouwblok
van Langeraarseweg 179 wordt
gewijzigd in drie.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

7. Ter plaatse van het agrarisch perceel
aan het Landlustpad wordt de
aanduiding 'bedrijfswoning' verwijderd.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

8. Het aantal woningen in het bouwblok
van Woudsedijk 2 tot en met 18 wordt
gewijzigd in negen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

9. Niet van toepassing. Niet van toepassing. De bestemming 'gemengd' wordt
toegevoegd aan de regels.

10. De zones van de regionale kering van
het hoogheemraadschap worden
toegevoegd aan de verbeelding.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

11. De 4 woonwagens aan het Oude
Kerkpad worden voorzien van de
bestemming 'wonen -
woonwagenstandplaats'.

Niet van toepassing. De bestemming 'wonen -
woonwagenstandplaats' wordt
toegevoegd aan de regels.

12. De voorzijde van het perceel
Langeraarseweg 254 wordt de
bestemming ter plaatse van het
woonhuis gewijzigd in 'wonen'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

13. Ter plaatse van de Langeraarseweg
206 en 208 wordt de aanduiding
'wonen' opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

14. De bestemming ter plaatse van de
Langeraarseweg 202 wordt gewijzigd in
de bestemming 'wonen'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

15. Ter plaatse van de Langeraarseweg
121 en 123 wordt de aanduiding
'wonen' opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

16. Ter plaatse van de Langeraarseweg
172 wordt de aanduiding 'wonen'
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

17. Tussen de Langeraarseweg 111 en Niet van toepassing. Niet van toepassing.
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115 krijgt de bebouwing de
bestemming 'gemengd'.

18. Het perceel tussen de Langeraarseweg
103 en 107 krijgt in zijn geheel de
bestemming Tuin.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

19. Het perceel ten zuiden van
Langeraarseweg 79 wordt gewijzigd in
de bestemming 'wonen' zonder
bouwvlak.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

20. Het perceel aan de Langeraarseweg
118 wordt gewijzigd in de bestemming
'centrum' met de aanduiding 'wonen'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

21. Het aantal woningen in het bouwblok
van Langeraarseweg 120 wordt
gewijzigd in drie en het bouwblok wordt
vergroot.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

22. Ter plaatse van de rij bebouwing ten
zuiden van het Kerkpad (1-9) wordt de
aanduiding 'wonen' opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

23. De bestemming ter plaatse van de
woningen aan de Langeraarseweg 14
tot en met 18 wordt gewijzigd in
'wonen'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

24. Drie speelplaatsen aan de Van
Wassenaerstraat worden gewijzigd in
de bestemming 'groen'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

25. De strook agrarisch land achter de
woningen aan A.G.M. van der
Hoevestraat wordt gewijzigd in de
bestemming 'Agrarisch'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

26. Aanpassen naar de bestemming
‘Verkeer’ voor de reconstructie van de
Langeraarseweg ter plaatse van
Langeraarseweg 196, Langeraarseweg
192, Langeraarseweg 134 en
Langeraarseweg 127.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

27. Ter plaatse van Langeraarseweg 222
en 224 wordt het bouwvlak aangepast.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

28. Ter plaatse van de Langeraarseweg
188 wordt de aanduiding
'bedrijfswoning' opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

29. Ter plaatse van de Langeraarseweg
180 tot en met 184 wordt het bouwblok
gesplitst en de oprit naar
Langeraarseweg 180a krijgt de
bestemming Tuin.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

30. Ter plaatse van de Langeraarseweg
152 wordt de aanduiding
'bedrijfswoning' verwijderd.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

31. Ter plaatse van de Langeraarseweg
138 wordt de aanduiding 'wonen'
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

32. Het aantal woningen in het bouwblok
van C. J. A. Koelemanstraat 2 tot en
met 26 wordt gewijzigd in dertien.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

33. Ter plaatse van de Langeraarseweg 32
tot en met 40 wordt de aanduiding
gestapeld opgenomen. Het aantal
woningen in het bouwblok wordt
gewijzigd naar tien. Langeraarseweg
28 en 30 krijgt een apart bouwvlak met
twee woningen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

34. Het aantal woningen in het bouwblok Niet van toepassing. Niet van toepassing.
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van Langeraarseweg 5 tot en met 9
wordt gewijzigd in vier.

35. Het aantal woningen in het bouwblok
van Langeraarseweg 1a en 1b wordt
gewijzigd in twee.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

36. Het aantal woningen in het bouwblok
van Hoekse Aarkade 1 en
Westkanaalweg 6 tot en met 9 wordt
gewijzigd in acht.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

37. Ter plaatse van de Langeraarseweg 15
wordt de aanduiding 'glastuinbouw'
opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

38. Ter plaatse van de Langeraarseweg
181 wordt de bestemming gewijzigd in
‘Agrarisch’.

Niet van toepassing. Toevoegen aan artikel 26.2.2 dat er
moet rekening worden gehouden
met de geurcontour van
Langeraarseweg 181.

39. Bruggen voor aangrenzende percelen
krijgen de bestemming Water met de
aanduiding ’brug’.

Niet van toepassing. Artikel 15.1 wordt aangevuld met:
Ter plaatse van de aanduiding
’bruggen’

40. Toevoegen van aanduiding
Luchtvaartverkeerzone – lib en
Luchtvaartverkeerzone – 20 ke

Niet van toepassing. Toevoegen aan artikel 24 de
aanduiding Luchtvaartverkeerzone –
lib en
Luchtvaartverkeerzone – 20 ke

41. Toevoegen aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - geluidwerende gevel'
ter plaatse van het bouwvlak Geerweg
tussen 6 en 8.

Niet van toepassing. Toevoegen aan artikel 16.2.1 dat ter
plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding -
geluidwerende gevel' dienen de
volgende regels in acht te worden
genomen:
1. De noordgevel van de woning

moet als dove gevel worden
uitgevoerd.

2. De noordgevel van de woning
moet in oostelijke richting
worden doorgetrokken,
waardoor een geluidscherm
wordt gecreëerd.

3. De westgevel van de woning
moet onder een hoek van
maximaal 65° ten opzichte
van de Geerweg worden
geprojecteerd.

4. Er moeten zodanige
bouwkundige maatregelen
worden getroffen dat binnen
de woningen een maximaal
geluidsniveau vanwege
wegverkeerslawaai van
maximaal 33 dB wordt bereikt.
Dit moet middels een
akoestisch onderzoek
aangetoond worden.

5. Bij een omgevingsvergunning
kan van het gestelde onder
sub 1 t/m 4 worden
afgeweken, indien een nieuw
Besluit hogere waarde dit
mogelijk maakt en voldaan
wordt aan het gestelde in de
Wet geluidhinder.

42. Niet van toepassing. Op pagina 17 wordt 20 m²
afleverpunt van webwinkels
gewijzigd in 30 m².

Niet van toepassing.

43. Niet van toepassing. In de tekst worden alle woorden
afleverpunt vervangen door
uitleverpunt.

Niet van toepassing.

44. Niet van toepassing. In de toelichting is toegevoegd dat
voor de locatie Langeraarseweg 15

Niet van toepassing.
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en 179 geen akoestisch onderzoek
nodig is, aangezien het gaat om een
wijzigingsbevoegdheid.

45. Niet van toepassing. In de toelichting wordt een stuk tekst
opgenomen over de toekomstige
verandering van Langeraarseweg
39.

Niet van toepassing.

46. Niet van toepassing. In paragraaf 6.6.3. worden de zinnen
“De noordgevel moet worden
uitgevoerd als ‘dove gevel’ met een
minimale geluidwering van 31 dB.
De oostgevel moet worden
afgeschermd en de westgevel moet
onder een hoek van 65 graden ten
opzichte van de as van de Geerweg
worden geplaatst.” vervangen door
“Deze eisen zullen worden getoetst
in het kader van de te zijner tijd te
verlenen omgevingsvergunning. En
er moet worden voldaan aan de
voorwaarden zoals opgenomen in
het hogere waardebesluit.”

Niet van toepassing.

47. Niet van toepassing. Aanpassen van typefouten. Aanpassen van typefouten.

48. Niet van toepassing. Niet van toepassing. De woorden afleverpunt worden
vervangen door uitleverpunt.

49. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Er wordt ten behoeve van de
bijbehorende bouwwerken een
afwijkingsmogelijkheid voor grotere
bouwpercelen opgenomen.

50. Niet van toepassing. Niet van toepassing. De zin 'per perceel is maximaal 1
vlaggenmast toegestaan' wordt
verwijderd, met uitzondering voor de
bestemmingen 'tuin' en 'wonen'.

51. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 1 worden toegevoegd de
definities van afhankelijk woonruimte
en Bevi bedrijven.

52. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 1.71 moet worden:
Detailhandel zonder showroom,
waarvan de handel via internet en
post verloopt en/of via een
uitleverpunt. Opslag is beperkt
toegestaan.

53. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 2.3 wordt toegevoegd dat
ondergrondse bouwwerken niet mee
tellen bij inhoudsbepaling.

54. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 3.2 wordt toegevoegd dat
nieuwe bedrijfsbebouwing ten
dienste moet zijn van het agrarisch
bedrijf en het moet noodzakelijk zijn
voor een doelmatige, duurzame
agrarische bedrijfsvoering.

55. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 3.2.1 onder c1 wordt 7 m
i.p.v. 6 m.

56. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 3.2.2. wordt de goothoogte
gewijzigd in 6 m i.p.v. 4.5 m.

57. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 4.2.1.onder c: maximale
goothoogte wordt 6 meter.

58. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Toevoegen bij artikel 5.1: uitsluitend
ter plaatse van de aanduiding
“bedrijfswoning” op de verbeelding
één bedrijfswoning, met daarbij
behorend:
1. de uitoefening van beroepen

aan huis in hoofdgebouwen
en bijbehorende bouwwerken,
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met dien verstande dat het
oppervlak ten behoeve van
die activiteiten maximaal 30%
van het vloeroppervlak per
woning inclusief de
bijbehorende bouwwerken
bedraagt, met een maximum
van 45m²;

2. mantelzorg, met dien
verstande dat het oppervlak
ten behoeve van mantelzorg
maximaal 75 m² van het
vloeroppervlak per woning
inclusief de bijbehorende
bouwwerken bedraagt

59. Niet van toepassing. Niet van toepassing. In artikel 5.2 worden de specifieke
bepalingen voor bedrijfswoningen,
bijbehorende bouwwerken bij
bedrijfswoningen, overkappingen,
bouwwerken geen gebouwen zijnde
opgenomen.

60. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 6.1 lid d wordt toegevoegd:
indien dit gebruik aanwezig is ten
tijde van tervisielegging van het
ontwerpbestemmingsplan.

61. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 6.5 lid d wordt geschrapt.

62. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 10.2.2 lid a wordt geschrapt.

63. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 12.1 wordt aangepast naar
De voor “Tuin” aangewezen gronden
zijn bestemd voor:
a. tuinen, behorende bij de op de

aangrenzende gronden
gelegen hoofgebouwen;

b. parkeervoorzieningen;
c. ontsluitingswegen;
d. groenvoorzieningen;
e. waterlopen en waterpartijen;
f. waterhuishoudkundige

voorzieningen;
g. steigers.

64. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 12.2.2 lid e wordt aangepast
in: de bouwhoogte van een erker is
ten hoogste gelijk aan de hoogte van
de begane grondlaag van het
hoofdgebouw vermeerderd met de
helft van de hoogte van de tweede
bouwlaag.

65. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 12.2.3 wordt toegevoegd:
h. per bouwperceel is ten

behoeve van dat bouwperceel
slechts één steiger of
aanleggelegenheid toegestaan;

i. de maximale oppervlakte van
een steiger of
aanleggelegenheid bedraagt 30
m²;

j. de maximale breedte van een
steiger of aanleggelegenheid
bedraagt 15 m;

k. de maximale bouwhoogte van
een steiger of
aanleggelegenheid bedraagt
0,5 m;

l. een steiger of
aanleggelegenheid dient aan
de achterzijde van het perceel
te worden gebouwd.

66. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 15.1 wordt aangevuld met de
sub
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e. groenvoorzieningen;
f. wegen en paden;
g. voorzieningen van algemeen

nut;
h. steigers en

aanleggelegenheden voor
pleziervaartuigen;

i. waterhuishoudkundige
voorzieningen;

j. andere voorzieningen ten
dienste van de bestemming;

67. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 15.2.2 sub f wordt
achterzijde van het perceel
veranderd in achterzijde van het
aangrenzende perceel.

68. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 16.1 wordt aangevuld met
k. steigers

69. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 16.2.4 wordt toegevoegd:
h. per bouwperceel is ten

behoeve van dat bouwperceel
slechts één steiger of
aanleggelegenheid toegestaan;

i. de maximale oppervlakte van
een steiger of
aanleggelegenheid bedraagt 30
m²;

j. de maximale breedte van een
steiger of aanleggelegenheid
bedraagt 15 m;

k. de maximale bouwhoogte van
een steiger of
aanleggelegenheid bedraagt
0,5 m;

l. een steiger of
aanleggelegenheid dient aan
de achterzijde van het perceel
te worden gebouwd;

70. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bij artikel 16.5 lid c wordt aangepast
in: bewoning als onzelfstandige
woonruimte met uitzondering van
mantelzorg;

71. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 16.6.1 lid b sub 1 wordt
gesplitst in:
- een omgevingsvergunning

wordt verleend voor het uitoefen
van bedrijvigheid, dat onder de
werking van het Besluit
omgevingsrecht valt;

- een omgevingsvergunning
wordt verleend voor het
uitoefenen van bedrijvigheid dat
niet onder de werking van het
Besluit omgevingsrecht valt,
mits het desbetreffende gebruik
door middel van het stellen van
voorwaarden verantwoord is;

72 Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 16 wordt aangevuld met een
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid
voor dakopbouwen.

73 Niet van toepassing. Niet van toepassing. In de planregels wordt de tekst
bijgebouw vervangen door
bijbehorend bouwwerk met
uitzondering van de aanduiding
“bijgebouw”

74 Niet van toepassing. Niet van toepassing. In artikel 15 wordt toegevoegd:
afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel
van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in 15.2.2
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onder e, ten behoeve van een
maximale bouwhoogte voor steigers
of aanleggelegenheid van 1 meter
gemeten vanaf de waterlijn indien dit
vanuit beheerstechnische redenen
noodzakelijk is.

75 Niet van toepassing. Niet van toepassing. Toevoegen aan 10.2.3 :
in afwijking van het gestelde in

10.2.4 bedraagt de oppervlakte van
een bijbehorend bouwwerk bij een
recreatiewoning maximaal 10m²

76 Niet van toepassing. Niet van toepassing. In artikel 1 worden de begrippen erf
en hoofdgebouw gewijzigd in de
tekst zoals deze zijn opgenomen in
bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht.

77 Niet van toepassing. Niet van toepassing. In artikel 1 wordt de definitie
erfgebied vervangen door de
definitie achtererfgebied zoals dit in
opgenomen in bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht

78 Niet van toepassing. Niet van toepassing. In artikel 16.2.2 onder a wordt
erfgebied vervangen door
achtererfgebied

79 Ter plaatse van de Langeraarseweg 5
wordt de aanduiding 'huisartsenpraktijk'
opgenomen.

Niet van toepassing. In artikel 16.1 wordt toegevoegd:
uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding “huisartsenpraktijk” op
de verbeelding, huisartsenpraktijk

80 Niet van toepassing. Niet van toepassing. Aan artikel 12 en 16 wordt
toegevoegd:
Botenhuizen
Voor het bouwen van botenhuizen
gelden de volgende regels:
a. Er is maximaal één botenhuis

toegestaan per bouwperceel;
b. De maximale oppervlakte van

een botenhuis bedraagt 50m²,
mits het bouwperceel voor niet
meer dan 50% is dan wel wordt
bebouwd;

c. De maximale hoogte van een
botenhuis bedraagt 2 meter
boven de waterlijn;

d. Botenhuizen zijn alleen
toegestaan aan de achterzijde
van het bouwperceel en niet in
en boven sloten tussen
bouwpercelen om zo het vrije
uitzicht via deze sloten naar de
plas veilig te stellen.

81 Niet van toepassing. Niet van toepassing. Aan artikel 15 wordt toegevoegd:
Botenhuizen
Voor het bouwen van botenhuizen
gelden de volgende regels:
a. Botenhuizen zijn alleen

toegestaan grenzend aan de
gronden met de bestemming
‘wonen’ en/of ‘tuin’;

b. Er is maximaal één botenhuis
toegestaan per aangrenzend
bouwperceel;

c. De maximale oppervlakte van
een botenhuis bedraagt 50m²,
mits het bijbehorend
aangrenzend bouwperceel voor
niet meer dan 50% is dan wel
wordt bebouwd;

d. De maximale hoogte van een
botenhuis bedraagt 2 meter
boven de waterlijn;
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e. Botenhuizen zijn alleen
toegestaan aan de achterzijde
van het bijbehorend
aangrenzend bouwperceel en
niet in en boven de sloten
tussen aangrenzende
bouwpercelen in, om zo het
vrije uitzicht via deze sloten
naar de plan veilig te stellen.

82 De bestemming ter plaatse van de
Langeraarseweg 161c wordt gewijzigd
in de bestemming ‘bedrijf'.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

83 Niet van toepassing. Niet van toepassing. Artikel 6.1 sub a wordt gewijzigd in:
detailhandel, uitsluitend op de
begane grond met dien verstande
dat tevens detailhandel op de
verdieping is toegestaan uitsluitend
ter plaatste van de aanduiding
‘detailhandel’ op de verbeelding.

84 Ter plaatse van de Langeraarseweg
196 worden de aanduidingen ‘wonen’
en ‘detailhandel’ voor het gehele
perceel opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.

85 De aanduiding ‘woonschepenligplaats’
wordt toegevoegd aan de verbeelding
voor 13 woonschepen aan de Hoekse
Aarkade.

Niet van toepassing. Aan artikel 15.2.2 sub g wordt
toegevoegd: en een maximale
breedte van 5 meter en een
maximale lengte van 20, inclusief
steigers en plankieren boven de
waterlijn.

86 Ter plaatse van de Langeraarseweg
148 wordt een bouwvlak voor één
woning opgenomen.

Niet van toepassing. Niet van toepassing.
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