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Bestemmingsplan Kernen 2010, 1e herziening 
 

Notitie Zienswijzen 
 

 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e herziening’ heeft vanaf 20 september 2012 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn was het voor iedereen mogelijk om 
een zienswijze (mondeling / schriftelijk) in te dienen bij de gemeenteraad. Binnen de termijn zijn 
twee zienswijzen ingediend waarvan één mondeling en één schriftelijk.  
 
De zienswijzen zijn binnengekomen op 4 oktober, respectievelijk 17 oktober 2012. 
Er is geen reden om een zienswijze wegens niet-ontvankelijkheid buiten behandeling te laten. 
 
Zienswijze 1 (verslag mondelinge zienswijze) 
 

 
 
Kopie analoge versie ontwerpbestemmingsplan Kernen 2010, 1e herziening (Valkenburgerweg 133 e.o) 

 
 
Het zienswijzegesprek vindt plaats naar aanleiding van de brief die de gemeente heeft gestuurd aan 
reclamant 1 i.v.m. de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e 
herziening’. 
 
In het zienswijzengesprek is het volgende besproken: 
 
Bedrijfsbestemming (B, paarse kleur) 
De gemeente legt uit aan reclamant 1 dat de gemeente naar aanleiding van een integrale 
milieucontrole bij zijn bedrijf heeft geconstateerd dat de vergunde situatie ter plaatse van zijn 
bedrijf niet overeenstemt met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ‘Kernen 2010’. Omdat de 
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gemeente toch aan de slag ging met een 1e herziening van het bestemmingsplan ‘Kernen 2010’ 
heeft het college besloten om de geconstateerde afwijkingen te herstellen. 
 
In het ontwerp van de 1e herziening van het bestemmingsplan is het bedrijf als volgt bestemd: 
 

• De oorspronkelijke bedrijfswoning (Valkenburgerweg 133a) is voorzien van de aanduiding 
‘bedrijfswoning’;  
 

Reclamant 1 geeft aan hiermee in te stemmen. 
 

• De vergunde 2e bedrijfswoning (valkenburgerweg 135a) is voorzien van de aanduiding 
‘bedrijfswoning’; 
 

Reclamant 1 geeft aan dat hij beschikt over een recente  bouwvergunning voor het bouwen  
van een garage van ongeveer 6.60 x 9,10 meter (BR/ 5091). De garage zal op korte termijn  
worden gerealiseerd. De gemeente moet controleren of deze garage (bijgebouw) op de juridisch  
correcte wijze is opgenomen in het bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, dient het  
bestemmingsplan te worden aangepast. In dezelfde bouwvergunning is ook een serre/ aanbouw  
aan de achterzijde van de woning vergund, deze is inmiddels gerealiseerd. De gemeente moet  
controleren of het bouwvlak van de bedrijfswoning hiermee overeenstemt en zo niet, dan moet  
dit worden aangepast. Voor het overige kan reclamant 1 instemmen met de bestemming 
‘bedrijfswoning’. Na controle blijkt dat de vergunde bebouwing (uitbreiding van de woning aan de 
achterzijde en vervangen bestaande berging door garage) niet goed is opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan. Het bouwvlak is te klein. Dit moet bij de vaststelling worden aangepast 
conform de vergunde situatie d.d. 08.11.2005 (BR/ 5091). 

 
• In het verleden zijn 4 vakantieappartementen vergund (voormalige gemeente Wijlre) boven 

het garagebedrijf. Feitelijk zijn slechts 2 appartementen gerealiseerd. Daarom zijn de 
appartementen Ransdalerweg 10 en Ransdalerweg 12 voorzien van de aanduiding 
‘recreatiewoning’.  

 
Reclamant 1 geeft aan dat de appartementen zijn eigendom zijn, maar het vruchtgebruik daarvan 
toekomt aan zijn vader wonende aan de Ransdalerweg 8. De woningen zijn al sinds jaar en dag in 
gebruik ten behoeve van permanente bewoning. Reclamant 1 meent dat zijn vader in het bezit is 
van een brief van de voormalige gemeente Wijlre waarin is aangegeven dat de gemeente akkoord 
gaat met permanente bewoning van de appartementen onder de voorwaarde dat in plaats van 4, 2 
woningen worden gerealiseerd en dat permanente bewoning enkel is toegestaan zo lang ‘een lid van 
de betreffende familie’ eigenaar hiervan is.  
 
De gemeente geeft aan in het archief een dergelijk brief niet te hebben aangetroffen. De gemeente 
legt uit dat permanente bewoning in strijd is met de vergunde situatie en de voorgenomen 
herziening van  het bestemmingsplan. Mocht ter plaatse van de recreatiewoningen een controle 
worden uitgevoerd waarbij wordt geconstateerd dat permanente bewoning plaatsvindt, dan kan de 
gemeente handhavend gaan optreden. Reclamant 1 zal in dat geval als eigenaar van de 
appartementen verantwoordelijk worden gehouden voor de situatie.  
Reclamant 1 geeft aan dat hij bereid is de illegale ‘woonsituatie’ te willen beëindigen als zijn vader 
is overleden en het vruchtgebruik niet langer van toepassing is. Hij wil de appartementen dan weer 
in gebruik nemen ten behoeve van het garagebedrijf.  
De gemeente legt uit dat de vergunde situatie (recreatiewoningen) is opgenomen in het 
voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Het is onmogelijk om ter plaatse de bestemming ‘Wonen 
(permanent)’op te nemen omdat de woningen binnen de inrichtingsgrens van het bedrijf liggen. De 
bedrijfsvoering zo daardoor zodanig worden beperkt dat geen sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Feitelijk staat het onderwerp toezicht en handhaving los van het nu voorliggende 
bestemmingsplan.  
 
De gemeente adviseert reclamant 1 dan ook om over dit onderwerp apart in gesprek te gaan met de 
gemeente (team toezicht en handhaving) om te proberen de eventueel (naar zijn mening) door 
Wijlre ingezette ‘gedoogsituatie’ te continueren in een nieuwe (tijdelijke) overeenkomst met de 
gemeente Valkenburg aan de Geul. En dat reclamant 1 daartoe zelf schriftelijk actie dient te 
ondernemen. Dit onderdeel staat los van de zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en is 
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derhalve nu niet inhoudelijk beoordeeld. Inmiddels is er een separaat verzoek tot ‘tijdelijk 
gedogen’ van de permanente bewoning ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, 
dit zal separaat worden afgehandeld en is in behandeling bij de afdeling Toezicht en handhaving. 
 
Tuin/ achterperceel behorende bij de bedrijfswoning Valkenburgerweg 135a (wit valt buiten 
bestemmingsplangrens ten noordwesten van paarse kleur) 
Het achterperceel behorende bij de bedrijfswoning Valkenburgerweg 135a maakt geen onderdeel 
uit van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e herziening’. Dit perceel valt binnen het 
onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ en is hierin bestemd tot ‘Agrarisch’. 
 
Reclamant 1 is het hier niet mee eens omdat het perceel is ingericht als tuin en als zodanig in 
gebruik is bij de bedrijfswoning. Tevens is een verharde (grind) ontsluitingsweg aanwezig naar dit 
perceel en is een gedeelte als sinds 1997 in gebruik als parkeerplaats (auto, aanhanger etc.) voor de 
bedrijfswoning. Reclamant 1 geef aan dat op het moment dat hij de ontsluitingsweg/ verharding 
heeft aangelegd, de gemeente ter plaatse is geweest (naar aanleiding van een telefoontje van de 
buren). De gemeente heeft toen verteld dat ter plaatse van de ontsluiting/ verharding het 
bestemmingsplan ‘Schoonbron Dorp’ van toepassing was en dat op basis daarvan de inrichting als 
Tuin en het aanbrengen van de verharding  was toegestaan. Reclamant 1 is dan ook zeer verbaasd 
dat dit perceel nu is bestemd tot ‘Agrarisch’ en wil dit graag hersteld hebben. 
 
De gemeente heeft kopieën in haar dossier van het bestemmingsplan ‘Schoonbron Dorp’ en daarop 
is inderdaad zichtbaar dat een groot gedeelte van het onderhavige perceel binnen dit (voormalige) 
bestemmingsplan valt, echter niet helemaal.  De bestemming van het perceel is inderdaad Tuin. 
De gemeente stelt voor om de situatie zodanig te herstellen dat die overeenkomt met de situatie 
zoals die gold ten tijde van het vigeren van het bestemmingsplan ‘Schoonbron Dorp’. Dat betekent 
dat bij de vaststelling de plangrens van het ‘Kernen 2010, 1e herziening’ wordt opgerekt en dat het 
gedeelte van het achterperceel dat dan binnen de plangrens komt te liggen de bestemming ‘Tuin’ 
krijgt. Ter plaatse van de aanwezige parkeerplaats zal de aanduiding ‘parkeren’ worden opgenomen 
om de bestaande situatie weer te geven. Dat betekent dat de parkeerplaats enkel voor privé- en 
dus niet voor bedrijfsdoeleinden mag worden gebruikt. Reclamant 1 levert op korte termijn een 
schetsje aan waarop het parkeerplaatsje is weergegeven. Zo niet, dan tekent de gemeente de 
aanduiding in op basis van de meest recente luchtfoto.  
 
Tuin/ achterperceel behorende bij de woning Ransdalerweg 8 (A, lichtgroene kleur) 
Het achterperceel behorende bij de woning Ransdalerweg 8 (eigendom van de vader van reclamant 
1) maakt wel onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e herziening’. Dit 
perceel is hierin bestemd tot ‘Agrarisch’. Reclamant 1 is het hier niet mee eens omdat het perceel 
is ingericht als tuin en als zodanig sinds de bouw van de woning in gebruik is bij de woning. Er zijn 
parkeerplekken en bijgebouwen aanwezig op dit perceel. Reclamant 1 is dan ook zeer verbaasd dat 
dit perceel nu is bestemd tot ‘Agrarisch’ en wil dit graag hersteld hebben (namens zijn vader). 
 
De gemeente controleert de uitspraak van reclamant 1 ter plaatse. Geconstateerd wordt dat op het 
achterperceel van de woning Ransdalerweg 8 inderdaad een bijgebouw aanwezig is, het is ingericht 
als tuin en parkeerplaats. Ook ziet de gemeente dat het betreffende perceel in het voormalige 
bestemmingsplan ‘Schoonbron Dorp’ is bestemd als Tuin. De woning Ransdalerweg 8 beschikt 
feitelijk niet over een andere achtertuin dan dit perceel. De gemeente stelt dan ook voor om het 
perceel te bestemmen overeenkomstig het voormalige bestemmingsplan en het feitelijke gebruik 
ter plaatse. Op basis van de systematiek van het moederplan ‘Kernen 2010’betekent dit dat het 
perceel bestemd moet worden als ‘Wonen’ en ter plaatse van bijgebouwen moet worden voorzien 
van de aanduiding ‘bijgebouwvlak’. Ruimtelijk gezien is deze bestemming logisch omdat het een 
perceel betreft dat ligt ingeklemd tussen andere woningen, het garagebedrijf en de tuin van de 
bedrijfswoning Valkenburgerweg 135a. 
 
De gemeente geeft op het einde voor de zekerheid aan dat voorgestelde afspraken ambtelijke 
voorstellen betreffen die aan goedkeuring c.q. besluitvorming door het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad onderhevig zijn. Deze mondelinge voorstellen kunnen niet worden 
opgevat als een toestemming, maar slechts als een bereidheid deze voorstellen op verzoek van 
reclamant 1 aan het bestuur voor te leggen. Ook wijst de gemeente erop dat derden beroep kunnen 
instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 
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Afgesproken wordt ten slotte dat de gemeente het verslag per mail toezendt aan reclamant 1 en dat 
hij aangeeft of hij akkoord is met de inhoud. Per mailbericht van 5 oktober 2012 heeft reclamant 1 
aangegeven dat hij akkoord is met de inhoud van het verslag. 
 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 1 
 
Naar aanleiding van de mondelinge zienswijze het bestemmingsplan op de volgende onderdelen 
gewijzigd vaststellen (conform onderstaande kopie van de luchtfoto: 

• Ter plaatse van de bedrijfswoning Valkenburgerweg 135 het bouwvlak zodanig wijzigen dat 
dit overeenstemt met de verleende bouwvergunning d.d. 08.11.2005 (BR/ 5091); 

• Ter plaatse van het achterperceel van de bedrijfswoning de situatie zodanig herstellen dat 
die overeenkomt met de situatie zoals die gold ten tijde van het vigeren van het 
bestemmingsplan ‘Schoonbron Dorp’. Dat betekent dat bij de vaststelling de plangrens van 
het bestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e herziening’ zodanig wordt opgerekt dat het hele 
achterperceel behorende bij de bedrijfswoning (135A) daarbinnen komt te liggen. Een 
gedeelte van dit perceel krijgt  de bestemming ‘Tuin’ met een functieaanduiding ‘parkeren’ 
(ter plaatse van de aanwezige parkeerplaats)om de bestaande situatie weer te geven. Dat 
betekent dat de parkeerplaats enkel voor privé- en dus niet voor bedrijfsdoeleinden mag 
worden gebruikt. Het overige deel van het perceel krijgt de bestemming ‘Agrarisch’ 
overeenkomstig het aansluitende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’.  Reclamant 1 heeft 
geen schetsje aangeleverd, dus de gemeente tekent de situatie in op basis van de meest 
recente luchtfoto; 

• Bij het achterperceel van de woning Ransdalerweg 8 de situatie ook zodanig herstellen dat 
die overeenkomt met het voormalige bestemmingsplan ‘Schoonbron Dorp’ en het feitelijke 
gebruik ter plaatse. Op basis van de systematiek van het moederplan ‘Kernen 2010’ 
betekent dit dat het perceel bestemd moet worden als ‘Wonen’ en tot en met de grens van 
de achtergevel van het bestaande bijgebouw moet worden voorzien van de aanduiding 
‘bijgebouwvlak’. Ruimtelijk gezien is deze bestemming logisch omdat het een perceel 
betreft dat ligt ingeklemd tussen andere woningen, het garagebedrijf en de tuin van de 
bedrijfswoning Valkenburgerweg 135a. 
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Zienswijze 2 
Deze zienswijze heeft betrekking op een heel klein stukje van het perceel kadastraal bekend BER01, 
sectie D nummer 780. 
 

 
 
Kopie analoge versie ontwerpbestemmingsplan Kernen 2010, 1e herziening (Kleinstraat 52 e.o) 

 

 
 
Reclamanten 2 zijn eigenaar van het perceel met nummer 780. Naar aanleiding van de 
besluitvorming over de zienswijzen m.b.t. het bestemmingsplan Buitengebied 2012 
(vaststellingsbesluit van de raad d.d. 2 april 2012) is een gedeelte van perceel 780 bestemd tot 
‘Verkeer’ (grijze kleur in bovenstaand plaatje). Reclamanten 2 zijn het niet eens met deze 
bestemming om de volgende redenen: 

• De bestemming gaat ten koste van hooglandschappelijk gebied. Dit blijkt uit de bij de 
gemeente bekende informatie over de bestemming Agrarisch gebied met hoge 
landschappelijke waarden (AW-LN) van perceel 780; 

• De bestemming Verkeer voor dit stukje grond kan een tendens inleiden naar nog verdere 
conflictsituaties met de hooglandschappelijke waarde van dit gebied. De herziening in de 
bestemming ‘Verkeer’ lijkt mede ingegeven door de wens van de eigenaar van de woning 
Kleinstraat 52 (gelegen op perceel 778) en tevens eigenaar van perceel 779 om dit 
laatstgenoemde perceel beter te ontsluiten. Dit is volgens reclamanten 2 niet noodzakelijk 
omdat perceel 779 ook toegankelijk is vanuit perceel 778 (woning Kleinstraat 52). Daarnaast 
is het uit hoofde van de bestemming AW-LN van perceel 779 niet noodzakelijk dat veel 
verkeer toegang krijgt tot dit perceel. Het feit dat de huidige eigenaar van perceel 779 ter 
plaatse meer verkeer beoogt, duidt volgens reclamanten 2 erop dat hij het perceel anders 
wil inrichten dan ten behoeve van de functie AW-LN. Reclamanten 2 worden in deze 
zienswijze gevoed omdat de huidige eigenaar van perceel 779 nu reeds activiteiten heeft 
ontplooid om perceel 779 in te richten als tuin bij zijn woning; 

• De bestemming ‘Verkeer’ is niet noodzakelijk voor de beoogde verbetering van de toegang 
tot perceel 778 (Kleinstraat 52). De beoogde verbetering van de toegang van perceel 779 
treedt al op door het feit dat in de onderhavige 1e herziening van het bestemmingsplan 
Kernen 2010 een strookje van de bestaande oprit naar perceel Kleinstraat 52 wordt bestemd 
tot Wonen (gele kleur in bovenstaand plaatje). Daardoor wordt immers de doorgang van de 
bedoelde oprit op percelen 778 en 779 zodanig vergroot, dat deze doorgang op de 
beschikbare ruimtes van de percelen even breed is als de oprit zelf. Er is dus geen reden om 
vervolgens ook nog een wijziging van de bestemming van een deel van perceel 780 (tot 
Verkeer) bij de 1e herziening te betrekken. 
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• De bestemming Verkeer is niet noodzakelijk voor de beoogde verbetering van de toegang tot 
perceel 779. Bereikbaarheid vanuit de Kleinstraat  levert natuurlijk een groter comfort op 
voor de eigenaar van perceel 779, echter perceel 779 grenst over een lengte van ca. 30 
meter aan perceel 778. Er zijn over die lengte diverse mogelijkheden voor de eigenaar van 
beide percelen om perceel 779 te bereiken vanuit zijn eigen perceel 778. Volgens 
reclamanten 2 is het dan ook onnodig om een stukje van perceel 780 hier bij te betrekken. 

 
Reclamanten 2 zijn eigenaar van het perceel 780 en hebben de intentie om elke eigenaar van 
perceel 778 altijd toestemming te geven om over het onderhavige stukje grond van perceel 780 
toegang te nemen tot perceel 778. Dit hebben reclamanten 2 ook al meermaals laten weten aan de 
eigenaar van perceel 778. Reclamanten 2 hebben echter niet de intentie om dat stukje grond 
helemaal te verharden, omdat dit afbreuk doet van de landschappelijke beleving van perceel 780. 
Verdere verharding levert voor reclamanten 2 geen meerwaarde op. Reclamanten 2 verzoeken 
derhalve om het kleine stukje van het (deels) verharde weggetje (met de bestemming ‘Verkeer’) 
dat onderdeel uitmaakt van perceel 780 niet als zodanig te bestemmen.   
 
 
Reactie op de zienswijze 
De zienswijze m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 is destijds ingediend door de 
eigenaar van de woning Kleinstraat 52 (eigenaar van o.a. de percelen 778 en 779). De reden dat de 
gemeenteraad heeft ingestemd met het honoreren van de zienswijze was dat het betreffende stukje 
perceel gedeeltelijk is verhard. Reclamanten 2 heeft destijds geen beroep ingediend tegen het 
vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. Naar aanleiding van dat 
vaststellingsbesluit is de plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zodanig aangepast, 
dat het onderhavige stukje (dat in deze 1e herziening de bestemming ‘Wonen’ en ‘Verkeer’ heeft 
gekregen), daarbuiten valt. De besluitvorming over deze zienswijze heeft dan ook geen 
consequenties voor het bestemmingsplan Buitengebied 2012 dat voor de rest van perceel 780 en 779 
inmiddels in werking is getreden en onherroepelijk is.  
 
 In het kader van een bestemmingsplan spelen eigendomsverhoudingen geen enkel rol, wel is het 
verstandig om de feitelijke situatie zo goed mogelijk te bestemmen. Het toekennen van 
bestemming verkeer kan er misschien wel toe leiden dat eigenaar van perceel 779 dat stuk wil gaan 
verharden. Maar het is zo dat de eigenaar van perceel 779 het stukje van perceel 780 (waar het in 
deze zienswijze om draait) niet mag verharden zonder toestemming van de eigenaar (reclamanten 
2). Mocht dat toch gebeuren, dan kunnen reclamanten 2 de eigenaar van perceel 778 daar 
privaatrechtelijk op aanspreken. Reclamanten 2 vrezen echter dat het stukje zonder hun 
toestemming wordt verhard en dat zij dan achteraf tijd, energie en geld moeten steken in een 
privaatrechtelijke juridische procedure om de zaak weer recht te trekken.  
 
Momenteel is een stuk van het deel van perceel 780 (waar het in deze zienswijze) om gaat nog 
onverhard en een ander stukje is verhard. De grens tussen verhard en onverhard deel loopt een 
beetje grillig (zie onderstaande foto). Op het onverharde stuk staat een verkeersbord (doodlopende 
weg) en een paaltje voor de brandweer. Het gebruik van het onderhavige perceelsgedeelte is 
extensief recreatief medegebruik: m.n. wandelpad, ruiterpad en verschaffen van toegang tot de 
rest van perceel 780 (eigendom van reclamanten 2). 
 
Ten behoeve van het feitelijke gebruik ter plaatse is het niet noodzakelijk om het perceelsgedeelte 
van perceel 780 (waar deze zienswijze betrekking op heeft) te bestemmen tot ‘Verkeer’. De 
gedeeltelijk (beperkt) aanwezige verharding is reeds lange tijd aanwezig en waarschijnlijk het 
resultaat van een slechte afbakening van het wegdek. Het overige gedeelte van de weg is eigendom 
van de gemeente. 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 2 
Als eigenaren (reclamanten 2) van het betreffende perceelsgedeelte 780 zelf aangeven dat ze het 
niet eens zijn met de verkeersbestemming op het betreffende gebiedje (in onderstaande 
verbeelding aangeduid met groene kleur) en ook aangeven dat ze geen enkele intentie hebben om 
mee te werken aan een (verdere) verharding van het betreffende gebied, stel ik voor om deze 
zienswijze te honoreren.  
 
Dat betekent dat aan uw raad wordt voorgesteld om bij de vaststelling het bestemmingsplan 
‘Kernen, 1e herziening’ op het volgende onderdeel gewijzigd vast te stellen: 
 
De verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zodanig (te laten) aanpassen dat het gedeelte van 
perceel 780 dat is bestemd tot ‘Verkeer’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Agrarisch met waarden 
– landschappelijke en natuurlijke waarden’ (AW-LN).  
 
Het feitelijk gebruik van het betreffende perceel wordt daarmee niet geschaad, de aanwezige 
landschappelijke waarden van het betreffende perceelsgedeelte komen daarmee beter tot 
uitdrukking en de indruk wordt niet langer gewekt dat het betreffende perceelsgedeelte in de 
toekomst verder wordt verhard. De nieuw voorgestelde bestemming (AW-LN) sluit daarmee aan op 
de bestemming van de rest van perceel 780. In het volgende plaatje is verduidelijkt door middel van 
een groene kleur (binnen de rode cirkel) op welk gebiedje de voorgestelde bestemmingswijziging 
betrekking heeft. 
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Bestemmingsplan Kernen 2010, 1e herziening  
 
Lijst ambtshalve aanpassingen 
 
 

 
1) Voorgestelde aanpassingen in de regels 
 

Geen ambtshalve aanpassingen. 

 
2) Voorgestelde aanpassingen in de verbeelding 
 
Op basis van het collegebesluit van 23.10.2012 de correcte begrenzing van de 

woonwagenstandplaats aan de Hekerbeekweg opnemen in het vastgestelde bestemmingsplan. Dat 

betekent dat voor het perceelsgedeelte dat op de onderstaande luchtfoto met rood is omlijnd de 

bestemmingsplangrens moet worden opgerekt/ uitgebreid en de bestemming moet worden 

gewijzigd van ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijke en natuurlijke waarden’ in ‘Wonen’ 

(overeenkomstig de feitelijke situatie).  

 

 
 

3)  Voorgestelde aanpassingen in de toelichting 
 
Geen ambtshalve aanpassingen. 

 
4) Voorgestelde aanpassingen in de bijlage bij de toelichting 
 
Geen ambtshalve aanpassingen. 
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