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De raad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging 
omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.

Eerdere besluitvorming De gemeenteraad heeft 25 juni 2013 het bestemmingsplan 
'Buitengebied Gras' vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is een 
beperkte herziening van 'Buitengebied Gras'.

Samenvatting Het ontwerpbestemmingsplan 'Woudtzicht 2, Schipluiden' heeft ter 
inzage gelegen. Wij hebben één zienswijze ontvangen, die ook weer is 
ingetrokken. De Gasunie vraagt om een aanscherping van de tekst.
Deze aanscherping heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden 
vastgesteld.

Te nemen besluit Het bestemmingsplan 'Woudtzicht 2, Schipluiden' met de 
identificatiecode NL.IMR0.1842.bpl6BG01-va01 vast te stellen.

Bijlagen Bestemmingsplan Woudtzicht 2 Schipluiden (incl. bijlagen) 
Raadsinformatiebrief (achtergrondinformatie)

Advies commissie De commissie stemt in met het voorstel en geleidt als een hamerstuk 
naar de gemeenteraad

Raadsbesluit ļį/Akkoord I o Niet akkoord



Inleiding
Wij informeerden u 28 oktober 2016 met een raadsbrief over het plan.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 3 november tot en met 15 december. 
Tegen het ontwerp is één zienswijzen naar voren gebracht, die weer is ingetrokken. Het 
bestemmingsplan kan ongewijzigd vastgesteld worden.

Ambtshalve wijziging
De Gasunie vraagt om een tekstuele aanpassing. In Artikel 9 Algemene Aanduidingsregels stond: Ter 
plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone-leiding' mag het aantal beperkt kwetsbare objecten niet 
toenemen.

Deze tekst is vervangen door de tekst: In afwijking van hoofdstuk 2 mogen ter plaatse van de 
aanduiding 'veiligheidszone-leiding' geen kwetsbare objecten gerealiseerd worden en mag het aantal 
beperkt kwetsbare objecten niet toenemen.

Het betreft een aanscherping van de tekst. In goed overleg met de Gasunie is deze tekst aangepast 
en hebben zij de zienswijze ingetrokken. Het betreft hier een ondergeschikte wijziging waardoor het 
plan (ongewijzigd) vastgesteld kan worden.

Planomschrijving
Ter plaatse van Woudtzicht 2 heeft de initiatiefnemer een burgerwoning met ca. 4 hectare aan 
grasland. Op zijn perceel staat een forse bestaande schuur van ca. 720m2. Het perceel van de 
initiatiefnemer bevat naast grasland ook veel boompartijen en struikgewas. Om dit te onderhouden 
heeft hij materieel nodig. De bestaande schuur is in bouwkundige slechte staat en is te laag om zijn 
agrarisch materieel in te kunnen stallen. Daarom wil hij graag de bestaande schuur slopen en een 
kleinere (375m2), maar hogere schuur terugbouwen. Naast het stallen van materieel wil hij ook graag 
schapen onderbrengen in de schuur. De schapen dragen bij aan het onderhouden van het grasland. 
Ook staat er op het perceel een carport die gebouwd is zonder vergunning. De carport is niet mogelijk 
in het geldende bestemmingsplan. Verder staan er losse containers en bouwwerken op het perceel die 
verwijderd dan wel worden afgebroken. Met het vervangen van de grote oude schuur voor de kleinere 
nieuwe schuur treedt een kwalitatieve verbetering op. De nieuwe schuur komt verder van het 
openbaar gebied te staan en wordt landschappelijk ingepast. Daarnaast blijft de schuur een agrarisch 
karakter houden.

Beoogd effect
De herbouw van een schuur mogelijk maken die landschappelijk is ingepast.

Argumenten
1. Teaen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht:
2. De totale ruimtelijke kwaliteit neemt toe:

Het bebouwde oppervlak neemt af van 806m2 naar 431m2. Dit is een afname in bebouwing 
van 375m2. De nieuwe schuur wordt landschappelijk ingepast. Het houden van schapen 
ondersteunt het agrarische gebruik.

Kanttekeningen
geen

Financiën
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 
Daarnaast rekenen wij leges voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan.
Het kostenverhaal is verzekerd met de anterieure overeenkomst.

Communicatie
Er is goed overleg met de initiatiefnemer.
Wij informeerden de raad met een raadsbrief over het plan (2016-27445).
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Bij vaststelling van het bestemmingsplan vindt verplichte publicatie plaats in een huis-aan-huisblad, 
De Staatscourant, Het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

Vervolgstappen
Na vaststelling door de raad wordt het plan gepubliceerd en 6 weken voor beroep ter inzage gelegd. 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Alleen een 
belanghebbende die redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken, kan in 
beroep gaan.

Reactie college op commissiebehandeling
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