
.Voorstellen Raad - 744

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 5 van 6



.Voorstellen Raad - 744

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 6



.Voorstellen Raad - 744

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 2 van 6



.Voorstellen Raad - 744

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 3 van 6



Datum 

brief

Ontvangen Betreft Locatie Zienswijze Reactie gemeente Wijziging bij vaststelling

10-12-'13 10-12-2013 bedrijfswo

ningen

Toldijkseweg 

24/24A, 

Steenderen

Verzoek om in het bestemmingsplan de woningen 

Toldijkseweg 24 en 24A in Steenderen mee te nemen als 

bedrijfswoningen, dan wel plattelandswoningen. 

Toldijkseweg 24A wordt bewoond door S.A.M. Kooijman, één 

van de bedrijfsleiders van het melkveebedrijf. Voor 

Toldijksweg 24 wordt een beëindiging met wederzijds 

goedvinden overeengekomen, omdat deze woning vanaf 

2014 als bedrijfswoning in gebruik is. 

In het voorgaande bestemmingsplan 'Gemeente Steenderen -  Buitengebied 

1993' was Toldijkseweg 24 bestemd als een 2e agrarische bedrijfswoning bij 

het agrarisch bedrijf van nummer 26. Omdat bij de inventarisatie in 2010 

bleek dat de bewoners van deze inmiddels dubbelbewoonde woning (nr 24 

en 24A) geen (arbeids)relatie hadden met het agrarische bedrijf van nummer 

26, is voor dit adres in het geactualiseerde bestemmingsplan Buitengebied 

Steenderen / Hummelo en Keppel de woonbestemming opgenomen met 

daarop de aanduiding 'aantal wooneenheden:2'. Daarop zijn destijds geen 

zienswijzen/beroepen ingediend. 

Op 14 of 21 januari 2014 beslist het college van b&w voor dit agrarisch 

bedrijf aan de Toldijkseweg 26 over een wijzigingsplan waarbij het agrarisch 

bouwperceel is vergroot naar 1,5 hectare. Het aantal dieren blijft vooralsnog 

exact gelijk. Deze uitbreiding is mogelijk omdat de Wet geurhinder en 

veehouderij regelt dat een omgevingsvergunning niet wordt geweigerd indien 

de afstand tussen de veehouderij en een geurgevoelig object dat binnen de 

50 meter is gelegen, niet afneemt en het aantal dieren 

Verbeelding

Het bestaande bestemmings-

vlak wonen wordt binnen het 

bouwvlak van het 

wijzigingsplan 'Toldijkseweg 26' 

gebracht. De aanduiding 'aantal 

wooneenheden:3'  wordt 

opgenomen alsmede een 

aanduiding voor het bouwvlak. 

Zie kaartje. 

van één of meer diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is 

vastgesteld, niet toeneemt. Dat is hier het geval, het aantal dieren neemt niet 

toe en de afstand wordt niet kleiner.

De indiener van de zienswijze op onderhavige herziening gaf in een gesprek 

aan dat het melkveebedrijf in de toekomst wel het aantal dieren wenst uit te 

breiden, vooral jongvee. De woningen nr 24 en 24A zijn dan belemmerend 

omdat aan de, op grond van de Wet geurhinder en veehouderij, vereiste 

afstand van 50 m ten opzichte van gevoelige objecten niet wordt voldaan. 

Beide wooneenheden hebben immers de woonbestemming. Nu de bewoner 

van nummer 24A deel uitmaakt van het maatschap van het agrarische bedrijf 

op nummer 26 (gegevens Kamer van Koophandel, juli 2013) en de huurder 

van nummer 24 met de verhuurder (bewoner van nummer 26 en tweede lid 

van het maatschap) 

privaatrechtelijk is overeengekomen dat per 1 december 2014 de 

huurovereenkomst is beëindigd, kunnen de beide wooneenheden als 

agrarische bedrijfswoningen worden bestemd. De bedoeling is dat één 

wooneenheid wordt aangewend voor stagiaires of arbeidskrachten van het 

bedrijf, de ander wordt bewoond door een lid van het maatschap. Het 

aanduiden van de beide woningen als plattelandswoning past niet binnen 

met ons beleid. Zienswijze is gegrond

9-12'13  5-12-'13 Zutphen-

Emmerikseweg 

54, Baak

Verzoek om ter reparatie in de correctieve herziening 

Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel voor dit 

adres dezelfde bestemming op te nemen als in het 

voorgaande plan Buitengebied 1993 namelijk: de 

bestemming wonen met de mogelijkheid om 90 m² van het 

perceel te gebruiken als autoherstelbedrijf.

In het voorgaande bestemmingsplan Gemeente Steenderen - Buitengebied 

1993 gold voor dit perceel de gebiedsbestemming ''t Land van Baak'. Op 

kaart 2 van dit plan staat verklaard dat op dit perceel wonen met werken is 

toegestaan waarbij maximaal 90 m² van de bedrijfsgebouwen mag worden 

aangewend voor een autoherstelinrichting. Voor deze werkplaats is op 3 

december 1996 een melding in het kader van de Wet milieubeheer gedaan. 

Tijdens de inventarisatie in 2010 voor het plan Buitengebied 

Steenderen/Hummelo en Keppel is geconstateerd dat bij de woning de 

werkplaats aanwezig is. Verzuimd is deze autoherstelinrichting in het 

bestemmingsplan te vertalen. Uit het verslag van de milieucontrole van 17 

oktober 2013 blijkt dat het bedrijfje nog steeds in werking is maar dat de 

geconstateerde opslag van goederen niet passen binnen de milieumelding 

en het bestemmingsplan. Bij navraag op 18 december 2013 heeft de indiener 

van de zienswijze telefonisch bevestigd dat hij de werkzaamheden van 

autoreparatie wil voortzetten. 

Verbeelding:

Aanduiding specifieke vorm 

van wonen - 18 wordt 

opgenomen'.

Regels:

In artikel 6 wordt vermeld:

In artikel 17.1 2.onder a wordt 

in de tabel de aanduiding 

'specifieke vorm van wonen -

18' toegevoegd. De wijziging 

luidt als volgt

Omdat sprake is van voortzetting van een vergunde situatie welke per abuis 

niet in het geactualiseerde bestemmingsplan is meegenomen wordt dit nu 

gecorrigeerd. Zienswijze gegrond.

Aard van de nevenactiviteit is 

'autoherstelinrichting', max 

toegestane gebruiksoppervlak 

in m2 excl bedrijfswoning is  90 

m. Er staan 2 woningen.



Correctieve herziening Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel

AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Onderdeel Opmerking Wijziging bij vaststelling

Verbeelding 

Regels

Artikel 1.2 bestemmingsplan In dit tekstgedeelte uit het ontwerpplan staat dat de verbeelding uit het bestemmingsplan Buitengebied 

Steenderen / Hummelo en Keppel (moederplan) wordt aangepast. Dit zou de indruk kunnen wekken dat 

de verbeelding van de betreffende percelen uit het moederplan in zijn geheel worden vervangen door 

die welke zijn opgenomen in deze correctieve herziening Buitengebied Steenderen / Hummelo en 

Keppel'. Dit is niet de bedoeling. 

De verbeelding in deze herziening wijzigt weliswaar enkele enkelbestemmingen cq bestemmingsvlakken 

maar de in het moederplan opgenomen dubbelbestemmingen, gebiedsaanduidingen en/of overige 

aanduidingen wijzigen voor deze percelen niet en blijven zodoende ook in deze correctieve herziening 

van kracht. Daar waar in deze herziening op de verbeelding een specifieke dubbelbestemming, 

specifieke gebiedsaanduiding en/of specieke overige aanduiding is opgenomen, vervangen deze wel die 

uit het moederplan en komen die uit het moederplan daarmee te vervallen. Om deze reden wordt de 

tekst in artikel 1.2 van deze alinea gewijzigd. 

Toevoegen in artikel 1.2

Alle dubbelbestemmingen, gebiedsaanduidingen en overige aanduidingen welke op grond van het 

bestemmingsplan "Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel" van kracht zijn, blijven onverminderd 

van kracht op de in deze correctieve herziening opgenomen percelen, met uitzondering van die welke als 

gevolg van deze herziening vervallen. 

Artikel 1.2 bestemmingsplan Op 28 november 2013 is het parapluplan archeologie ongewijzigd vastgesteld (geen zienswijzen 

ingediend) en treedt, indien geen voorlopige voorziening bij de Raad van Staten wordt ingediend op 23 

januari 2014 in werking. Dit plan vervangt ten aanzien van het thema archeologie de verbeelding en de 

regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel. Dit betekent dat de 

dubbelbestemmingen uit het parapluplan archeologie van toepassing zijn op deze correctie herziening.

Toevoegen in artikel 1.2

De dubbelbestemming archeologie op de verbeelding en de artikelen 21 tot en met 29 van de regels 

komen te vervalen en worden vervangen door die uit het parapluplan archeologie 

(NL.IMRO.1876.BP01015-VG01).

Artikel 5 Bedrijf In de tabel wordt bij Toverstraat 5 als plaatsnaam Steenderen genoemd. Dit moet zijn Baak. In de tabel van artikel 5 wordt de plaatsnaam Steenderen gewijzigd in Baak.

Toelichting

Hoofdstuk 2.3, derde alinea Onder de derde alinea wordt de volgende tekst toegevoegd:

In dit tekstgedeelte uit het ontwerpplan staat dat de verbeelding uit het bestemmingsplan Buitengebied 

Steenderen / Hummelo en Keppel op onderdelen wordt aangepast. Dit zou de indruk kunnen wekken dat 

voor betreffende percelen de verbeelding uit het moederplan in zijn geheel worden vervangen door die in 

deze correctieve herziening Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel'. Dit is niet de bedoeling. De 

verbeelding in deze herziening wijzigt weliswaar enkele enkelbestemmingen cq bestemmingsvlakken 

maar de in het moederplan opgenomen dubbelbestemmingen (met uitzondering van archeologie), 

gebiedsaanduidingen en overige aanduidingen wijzigen voor het overgrote deel niet en blijven ook op 

deze correctieve herziening van kracht. Daar waar in deze correctieve herziening specifieke 

aanduidingen op de verbeelding zijn weergegeven vervangen deze de specifieke aanduiding uit het 

moederplan. 

Hoofdstuk 2.4 Ambtshalve correcties, 

lid h. parapluplan archeologie

Op 28 november 2013 is het parapluplan archeologie ongewijzigd vastgesteld (geen zienswijzen 

ingediend) en treedt, indien geen voorlopige voorziening bij de Raad van Staten wordt ingediend op 23 

januari 2014 in werking. Dit plan vervangt ten aanzien van het thema archeologie de verbeelding en de 

artikelen 21 tot en met 29 uit de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo en 

Keppel. Dit betekent dat de dubbelbestemmingen uit het parapluplan archeologie van toepassing zijn op 

deze correctie herziening.

In hoofdstuk 2.4 wordt onder ambtshalve correcties lid h toegevoegd:

Op 28 november 2013 is het parapluplan archeologie ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1876.BP01015-

VG01) en treedt, indien geen voorlopige voorziening bij de Raad van State wordt ingediend, op 23 januari 

2014 in werking. Dit plan vervangt de dubbelbestemmingen archeologie en de artikelen 21 tot en met 29 

van het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel. 
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