
Van: Nico <npa.bos@hccnet.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 18:12 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: ingekomen stuk hondenpension 
 
Geachte griffie, 
Bij dezen ontvangt u 1 van de 53 zienswijzen (!) uit de nabije omgeving van de Rijksstraatweg die aan 
het College verzonden zijn. 
Alle drie-en-vijftig (!) zienswijzen spreken een grote aversie uit (afgrijzen) tegen het voornemen van 
uw College om tegen de wens van de Raad in een hondenpension met maar liefst een capaciteit van 
68 honden op een verkeerde locatie in Loenen aan de Vecht te vergunnen, (m.u.v. het CDA/CU-SGP). 
Eerder trok het College dit plan strategisch terug uit het bestemmingsplan omdat zij vreesde dat de 
Raad het plan niet zou ondersteunen, aldus het Berenschot rapport. 
Wij menen dat de Raad nu toch aan zet is. 
Met vriendelijke groet, 
N.P.A. Bos 
Kerklaan 13 
Loenen aan de Vecht 
 
Inzake de AVG wetgeving:  
“Ik verzoek de griffie van de gemeente Stichtse Vecht om bijgaande correspondentie in het openbare 
deel van het bestuursinformatiesysteem te publiceren. Ik stem er mee in dat mijn persoonlijke 
gegevens die daarin zijn opgenomen, worden gepubliceerd. Andere persoonlijke gegevens, zoals 
namen en adressen van andere inwoners en namen van ambtenaren, zijn weg- of doorgehaald.” 



       Loenen aan de Vecht, 31 mei 2018 
 
Aan het College van B&W van Stichtse Vecht       
In CC. de gemeenteraad als verantwoordelijk mandaterend bestuursorgaan  
Endelhovenlaan 1  
3601 GR Maarssen  
 
Onderwerp: zienswijze 2

e
 ontwerpplan Hondenpension.  

Betreft: omgevingsvergunning en bestemming Rijksstraatweg 188 
Referentie: NL.IMRO.1904.OVRijksstrwg188LNN-OW02 mei 2018 
Voorheen:  NL.IMRO.1904.OVRijksstrwg188LNN-OW01 mei 2014 
 
 
Edelachtbaar College, geachte Raad, 
 
Introductie  
Op 2 mei 2014 heeft uw voormalige College status een ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
gepubliceerd ter realisatie van een hobbymatige niet-agrarische nevenactiviteit van het bedrijf 
Mts Kruiswijk, (nu VoF) t.b.v. de oprichting van een hondenpension met buitenverblijven middels 
toepassing van WABO art 2.12 eerste lid onder a sub 3 wegens strijd met het toen vigerende 
bestemmingsplan. 
 
Op 2 mei 2018 heeft het demissionaire College (notabene 6 dagen na de verkiezingen) gemeend 
onder een nieuw bestemmingsplan, provinciale en landelijke regelgeving de oorspronkelijke 
vergunningsaanvraag uit 2014 te her publiceren. Dit met aanpassingen en herstel van fatale 
gebreken die op basis van zienswijzen die 4 jaar later naar voren kwamen. De vraag is hoe vaak 
dit nog herhaald gaat worden als ambtenaren telkens op het moment suprême de aanvrager 
adviseren het plan op basis van gebreken en onjuiste informatie terug te trekken i.p.v. het 
definitief te weigeren; er moet nu een definitief besluit komen en wel met een nieuwe aanvraag 
conform de WABO regelgeving, of alsnog een besluit om dit plan gemotiveerd af te keuren 
wegens inbreuk op de kernkwaliteit van het landschap en verwante factoren.  
 
Niet toevalligerwijs, zo hebben wij empirisch mogen ervaren, zijn ook deze besluiten rond 
verkiezingstijd genomen: het ambtelijk apparaat heeft blijkbaar een neus, en een voorkeur, voor 
chaotische tijden om zaken die hen na aan het hart liggen door te drukken. 
 
Daar het nu om een gewijzigde aanvraag gaat in vaste relatie met significante aanpassingen in 
de agrarische bedrijfsvoering zullen wij hier nu extensief op in moeten gaan. 
 
Voor de goede orde citeren wij selectief de relevante mogelijkheden van het nu vigerende 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (BP LG-N) in relatie met het beoogde plan. 
 
Landschap en cultuurhistorie  
Het plangebied is gelegen binnen het Groene Hart. Het Groene Hart is één van de Nationale 
Landschappen en kenmerkt zich door ‘rust, ruimte en groen’. Binnen het nationale landschap het 
Groene Hart is 'behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid. De 
landschappelijke kwaliteiten zijn mede sturend voor de wijze waarop de gebiedsontwikkeling 
plaatsvindt. In algemene zin geldt dat binnen nationale landschappen ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of worden versterkt 
('jamits'-regime). Kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn openheid, het (veen)weidekarakter 
(incl. strokenverkaveling, lintbebouwing), landschappelijke diversiteit en rust en stilte. 
 
Behoud van het landschap met haar eeuwenoude buitenplaatsen en ontginningenstelsel vormt 
een belangrijke pijler. Het landschap geeft Stichtse Vecht identiteit en toekomstwaarde. Binnen 
de gemeente zijn meer dan 60 agrariërs, welke optreden als beheerder en drager van het 
landschap. Door ruimte te bieden aan verbreding van functies kunnen meer agrarische bedrijven 
blijven voortbestaan. Hierdoor kan het landschap zijn cultuurhistorische en landschappelijke 



waarden behouden en worden versterkt. Bij verbreding wordt gedacht aan activiteiten op 
kleinschalig niveau, zoals bed- en breakfast, agritoerisme, kamperen bij de boer, educatieve 
activiteiten en verkoop van agrarische producten.   
 
Op 18 december 2012 is de welstandsnota vastgesteld. In deze nota is het beoordelingskader 
opgenomen voor gebieden en objecten, die hun grondslag vinden in de samenhang van het 
bebouwingsbeeld en de historisch gegroeide structuren. Het welstandsbeleid regelt de 
verschijningsvorm van bouwwerken. In de welstandsnota staan de criteria waaraan bouwplannen 
worden getoetst. Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte dat welstand een bijdrage levert aan 
de totstandkoming en het beheer van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. De nota 
onderscheidt welstandscriteria voor gebieden, objecten, kleine plannen en erfgoed.  
 
Beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen 
 Naast het LOP is een beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen opgesteld. Doelstelling van het 
BKP is om de bestaande beeldkwaliteit van het buitengebied te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Het BKP gaat in op diverse niveaus van beeldkwaliteit: • ruimtelijke samenhang van 
structuurdragers zoals de bebouwingslinten en de Vechtoevers; 27 • ruimtelijke samenhang in 
het landschap: o open of besloten landschap; o landschappelijke beplantingen; o 
wegbeplantingen; o slotenpatronen. • ruimtelijke samenhang op de erven: opbouw van de erven, 
relatie tussen bebouwing en beplanting op het erf; • diverse elementen op de kavels en erven, 
zoals verharding, verlichting, hekwerken, paardenbakken, etc. In het BKP is de gebiedsindeling 
aangehouden van het LOP. Naast de beeldkwaliteit per gebied wordt ingegaan op karakteristieke 
panden, landschapselementen en inrichting van erven. 
 
Vigerende bestemmingsplannen als uitgangspunt 
Uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan is het vigerend planologisch regime. 
Ontwikkelingen worden in beginsel niet meegenomen. Uitzondering hierop vormen planologische 
wijzigingen waarvan de planvorming (inclusief grondexploitatie) is afgerond en waarover een 
bestuurlijk besluit is genomen. 
 
(Niet-agrarische) Nevenactiviteiten 
Het geldende BP “Landelijk Gebied Loenen” biedt reeds mogelijkheden voor agrariërs om naast 
de agrarische bedrijfsvoering neveninkomsten te genereren door het ontplooien van niet-
agrarische nevenactiviteiten. Voor het opstellen van de tabel van niet-agrarische 
nevenactiviteiten is aansluiting gezocht bij de andere bestemmingsplannen voor het 
buitengebied. Ook is een lijst opgenomen van activiteiten die naast de woonfunctie kunnen 
worden toegestaan. Bij buitenplaatsen is een aantal nieuwe mogelijkheden opgenomen, zie tabel 
6.1. 
 
Wanneer sprake is van sloop en het te slopen bouwwerk is voor 1 januari 1994 gebouwd, is het 
nodig dat een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd. Bij een bodemonderzoek wordt 
tegenwoordig altijd visueel aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in de bodem, 
vooral als er ook sprake is van veel puin in de grond. Pas als de bodem op basis van een 
bodemonderzoek geschikt is bevonden, en het terrein ook verder vrij is van afval en andere 
ongewenste materialen, kan met de daadwerkelijke bouw worden begonnen. 
 
Omdat het hier gaat om een conserverend bestemmingplan en hierin geen ontwikkelingen zijn 
meegenomen, kan geconcludeerd worden dat het aspect bodem de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan niet in de weg staat. 
 
Vanaf de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dienen 
gemeenten het aspect archeologie te borgen in de bestemmingsplannen. Om de trefkans op 
archeologische waarden inzichtelijk te maken heeft de gemeente Stichtse Vecht een 
archeologische verwachtingen- en beleidskaart vastgesteld voor haar grondgebied. Daarnaast 
heeft de gemeente voorwaarden gekoppeld aan de verschillende verwachtingszones. In de 
beleidsregels zijn vrijstellingsgrenzen opgenomen voor de oppervlakte en diepte van de 
voorgenomen ingreep. Indien een plangebied groter is dan de gestelde oppervlakte-ondergrens 



en de ingreep dieper gaat dan de diepte-ondergrens dient archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd. De bescherming van archeologische waarden vindt plaats door het opnemen van 
voorschriften in de planregels van het bestemmingsplan ten aanzien van de afgifte van een 
omgevingsvergunning. 
 
Goede ruimtelijke ordening 
Plannen dienen te voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. De formele 
definitie van het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is: “het coördineren van de 
verschillende belangen tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigt dan 
het dienen van de belangen afzonderlijk”. 
 
Geluid pag 41 
Conclusie: Het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord is een conserverend bestemmingsplan. 
In het plan worden geen nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt dan wel nieuwe 
geluidsbronnen. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is hierdoor niet noodzakelijk en de 
Wet geluidhinder staat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg. De 
geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Van Leer/Mur (nu Greif NL bv) staat op de 
verbeelding aangegeven. 
 
Onderzoek Voor de in het plangebied aanwezige bedrijfsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze lijst is gebaseerd op de uitgave VNG ‘Bedrijven en 
milieuzonering’. Aanwezige bedrijfsactiviteiten worden in voorliggend bestemmingsplan 
ingeschaald volgens deze staat. Om milieuhinder als gevolg van de bedrijfsactiviteiten al in het 
ruimtelijk spoor te voorkomen, worden grenzen gesteld aan de toelaatbaarheid van de 
bedrijfsactiviteiten. 
 
Van belang binnen de agrarische bestemming zijn ook de aanwezige landschappelijke, 
cultuurhistorische en natuurwaarden. Om deze reden is een vergunningenstelsel opgenomen om 
deze waarden te beschermen, in stand te houden dan wel verder te ontwikkelen 
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden). Daarnaast vormt het behoud en/of de versterking van deze waarden veelal 
een toetsingscriterium bij het verlenen van een toestemming. Voor de aanwezige waarden kan 
worden gerefereerd aan het vastgestelde Beeldkwaliteitplan en Landschapsontwikkelingsplan 
voor dit gebied. De bestemming Agrarisch met waarden heeft in combinatie met de verschillende 
bestemmingen Waarde een conserverend karakter. Dat wil zeggen dat het huidig toegestane 
gebruik het uitgangspunt vormde voor regels en plankaart en hierbij is aangesloten. 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-
VG01/t_NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01.pdf  
 
Wij menen uit bovenstaande compilatie op te maken dat het plan op significante onderdelen niet 
voldoet aan de eisen die dit bestemmingsplan stelt aan een goede ruimtelijke ordening. Vast 
staat dat art. 4 van bijlage II van de Bor niet van toepassing is en uiteindelijk artikel 2.12, eerste 
lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo resteert waarbij kan worden afgeweken van het 
bestemmingsplan indien men onomstotelijk bewijst dat de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
 
De beantwoording van zienswijzen, 4 jaar na dato roept vragen op; het is een geforceerde 
contaminatie van oude (ex tunc) en nieuwe (ex nunc) ontwikkelingen dat juridisch niet volstaat in 
deze controversiële ontwikkeling. 
 
Ondanks de vele wijzigingen in wet en regelgeving komen wij tot de conclusie dat de 
onderbouwing niet voldoet, het plan strijdig is en blijft met een goede ruimtelijke ordening, de 
aanvraag niet ontvankelijk is en de onderliggende besluitvorming in strijd is met de Algemene 
Beginselen van Behoorlijk Bestuur (= ABBB). 
 
Wij zullen puntsgewijs de onderbouwing van de omgevingsvergunning doorlopen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01/t_NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01/t_NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01.pdf


1 SELECTIEF BELEID, EVENREDIGHEIDBEGINSEL, EENZIJDIGE AFWEGINGEN EN 

ONBEHOORLIJK BESTUUR 

1.1 Ondergetekenden en anderen uit de wijde omtrek alsmede de Raad van de voormalige 
gemeente Loenen

1
, zijn allen van mening dat een hondenpension op de locatie 

Rijksstraatweg 188 zeer ongewenste ontwikkeling is op basis van beeldkwaliteit, 
landschappelijke uitstraling, zichtlijnen, buitenplanse aanpassingen en gebrek aan goede 
ruimtelijke ordening. Eerder werd op basis van dezelfde landschappelijke argumenten tot 3x 
aan toe door de Raad van Loenen dit plan geweigerd. Slootdijk 1 blijkt een ander verhaal, 
hier is op identieke gronden een enorme wellness paardenloods 25% buiten het bouwblok 
verrezen t.b.v. een hobbyb(r)oer op basis van ambtelijk falen m.b.t. de toepassing van 
correcte vergunningen en moedwillige misinterpretatie van Abc rapportage, zo maken wij op 
in de vergunning. Ook deze slepende vergunningsprocedure duidt op onbehoorlijk bestuur. 

1.2 Daarbuiten zijn er nog de formele zaken als: 
- demissionaire status College, 
- ‘(schijn van) belangenverstrengeling’: AGRA-MATIC (vertegenwoordiger vergunning-

aanvrager) lijkt als uitvoerder rechtstreeks toegang te hebben tot de RUIMTELIJKE 
PLANNEN website via de gemeentelijke toegangscodes en kan dus welk plan dan ook 
uploaden op de site – of juist niet. Dit geeft een niveau van samenwerking (of erger) weer 
die onbestaanbaar is, 

- te late ter inzage legging (= 4 mei i.p.v. de aangegeven 2 mei), 
- het daardoor verkorten van de wettelijke inzage-periodes,  
- incomplete ter inzage legging (waaronder het volledig niet aanwezig zijn van 

verscheidene noodzakelijke documenten waardoor de zienswijzen uiteraard ook 
onvolledig zullen zijn, waaronder meest recente vooroverleg reactie provincie, 
operationeel plan van het pension, etc.), 

- onjuiste ter inzage legging (waaronder b.v. alleen oneven bladzijden van documenten), 
- selectieve ter inzage legging (zie 2

e
 gedachtestreepje), 

- verschil in documenten op RUIMTELIJKE PLANNEN en de ter inzage gelegde HARD-
COPIES ten gemeentehuize, alleen al in hoeveelheid. Actuele inzage in de documenten 
ten gemeentehuize gaf 170 bladzijden met extra essentiële tekst die niet op de 
RUIMTELIJKE PLANNEN website aanwezig waren(!), 

- het niet uitnodigen van alle omwonenden voor de ‘informatie avond’ (bevestigd tijdens de 
‘informatie avond’ en daarna tevens aan de hand van actuele uitnodigingen. o.a. de 
woningen ten zuiden van de mogelijke kennel waren niet specifiek uitgenodigd), 

- het geven van een volledig ontoereikende informatie avond (getuige ook de opmerkingen 
van de aanwezigen en vooral ook de aanwezige Raadsleden)

2
, 

- de in de nota zienswijzen incompleet opgenoemde namen en gegevens van betrokken 
zienswijze indieners; 

- de buiten behandeling houden van de zienswijzen die gedurende de bestemmingsplan 
LG-N procedure waren ingediende die tevens deze vergunningsprocedure betroffen en 
dus als formele aanvulling gezien hadden moeten worden, 

- de behandeling van deze vergunning en daarbij het sturen van de Raad op onjuiste 
gronden teneinde dit een College beslissing te laten zijn, 

- men handelt nog steeds in overtreding met de provinciale eisen, 
- etc., etc. 
Dit wijst allemaal naar een zeer ongezonde en niet onafhankelijke controle over wat er 
gepubliceerd wordt en wat niet….. 

                                                                   
1 Dit geldt ook voor de Raad van Stichtse Vecht blijkens de commissie vergaderingen in 2015 tijdens de 
besprekingen inzake het bestemmingsplan LG-N. De afwijzende grondhouding van de Raad is mede de oorzaak 
dat het College Agra-Matic actief heeft geadviseerd het plan uit het bestemmingsplan terug te trekken, zo 
lezen wij in het rapport Berenschot. Zie ook 1.3. 
2 Zie bladzijde 3 van de notulen van 11 april 2017 of bladzijde 36 van de NOTA ZIENSWIJZEN, bovenaan 



1.3 Het College heeft sinds 2007 diverse malen de aanvrager Mts Kruiswijk verzocht de 
aanvraag voor dit hondenpension in te trekken omdat het plan – ondanks harde toezeggingen 
van het College - formeel wegens meerdere fatale weigeringsgronden (lees ambtelijke 
fouten) niet kon worden toegekend, zie de betreffende gemeentelijke WOB stukken.  

1.4 In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (2015), waar men het hondenkennelplan in 
gerommeld heeft om deze er zodoende door te krijgen tegen de evidente weigeringsgronden 
in die bij het College bekend waren (er waren 3 (!) separate weigeringsgronden) is het 
onderhavige plan wederom op aanraden van ambtenaren door Agra-Matic teruggetrokken 
wegens hun stellige inschatting dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht het plan zou 
afkeuren op basis van een ongewenste ontwikkeling met meerdere, op dat moment bekende 
fatale weigeringsgronden, zie rapport Berenschot

3
. De WOB stukken alsmede de 

communicatie daarover met de gemeente bevestigen de bekendheid van het College met 
deze weigeringsgronden juist in 2015.  

1.5 Het College oordeelde volgens het rapport Berenschot, dat het controversiële plan waar de 
ambtelijke top zich al jaren compulsief op focust, definitief zou stranden zodra de 
gemeenteraad zou besluiten het plan te weigeren en de Raad van State hierover een 
einduitspraak zou doen; immers, een geweigerde ontwikkeling kan formeel niet nogmaals in 
behandeling worden genomen. Het College heeft bij nader inzien besloten haar 
afwijkingsbevoegdheid te misbruiken om deze controversiële ontwikkeling in nauwe 
samenwerking met Agra-Matic en provincie in eigen hand te nemen. Dit mogelijk ook onder 
druk van de door het College over zichzelf afgeroepen mogelijke (schade)claim van de 
vergunninghouder hetgeen ook blijkt uit de WOB stukken. 

1.6 De conclusie is dat er ambtelijk geen enkele objectieve afweging plaatsvindt en het 
gemeentelijke focus voor 100% ligt op toekenning van een geforceerde buitenplanse 
ontwikkeling, in strijd met alle vigerende regelgeving; ergo, er voortdurend in strijd met artikel 
3:2 en 3:46 van de Awb wordt gehandeld. 

 

2 PLAN STRIJDIG MET PROVINCIALE REGELGEVING (PRV-PRS) 

2.1 Ondergetekenden zijn van mening dat het plan op diverse punten strijdig is met het 
provinciaal belang. In de verplichte “beeldkwaliteitsparagraaf” art 4.13 8

e
 lid (voor zover 

benoemd) ontbreekt de complete motivatie, rechtvaardiging en analyse waarom het plan een 
aanwinst zou zijn voor de bestaande kernkwaliteiten van het landschap die de provincie met 
deze regel voor ogen heeft. De beoogde ontwikkeling waarbij bestaande O-W doorzichten 
over het volledige noord-westelijke deel van het perceel bebouwd en beplant wordt, draagt 
niet bij aan het gewenste open landschap, in tegendeel, er treedt juist nog meer landschap 
vervuiling op en rond dit perceel.  

2.2 Spiegelende glazen geluidsschermen en constructies van gaas en bouwsels die vanaf de 
wijde omtrek en N402 zichtbaar worden moeten worden gecamoufleerd met beplanting, nota 
bene ten koste van de open agrarische weidegrond en Unesco erfgoed (Hollandse 
Waterlinie) waar eerder nog de kerk van Loenen zichtbaar was. De provincie noemt deze 
camouflage onterecht een “landelijke inpassing”. In groter verband kan geconcludeerd 
worden dat de gehele bouwstede ter plekke op zich een landschappelijke aanfluiting is voor 
de omgeving wegens opslag van rommel her en der verspreid op het omliggende grasland 
waar vele bezoekers van de naastgelegen Heul schande over spreken; het ontbreekt er 
volledig aan orde, discipline, hygiëne en naleving van regels. 

                                                                   
3 De letterlijke tekst uit het Berenschot rapport hierover (bladzijde 33): “Op 27 augustus stuurt de aanvrager 
van de hondenkennel een brief aan de Raad waarin wordt verzocht het perceel aan de Rijksstraatweg buiten 
het bestemmingsplan te laten. Deze brief is gestuurd na overleg met en op suggestie van ambtenaren van de 
gemeente. De inschatting is dat in de Raad in het kader van de behandeling van het bestemmingsplan veel 
weerstand zou zijn tegen de hondenkennel en dat dit het omgevingsvergunning traject in de wielen zou rijden.” 



2.3 De regelgeving in dit plan is onuitvoerbaar, niet handhaafbaar en daarom niet besteed aan de 
aanvrager; bekend is dat handhaving een onbekend begrip is in deze gemeente, en menig 
ondernemers vertrouwd hier inmiddels op. 

2.4 In het vervolg van Art. 4.13, PRV blijkt dat: 

- Aan lid 7a wordt niet voldaan door een evidente miscalculatie, er wordt (uiteraard) meer 
gebouwd (= meer dan 500 m

2
) dan gesloopt (= 322 m

2
, en als de vaste mestopslag ook 

gesloopt wordt 446 m
2
).

4
 

- lid 7b. De erfinrichting is zeer discutabel, het betreft de met name de inrit waar het 
fietspad voortdurend geblokkeerd zal worden op een zeer gevaarlijke locatie waar in de 
spits files staan. Hier gebeuren tevens op de N402/Slootdijk aan de lopende band 
ongelukken, vaak met letselschade. Wij gaan bij de voorgenomen ontwikkeling met max 
68 honden uit van een significante verkeer aantrekkende werking op een daarvoor 
ongeschikte locatie. 

- lid 7c belemmering omliggende agrarische bedrijven is een feit alsmede de planschade 
aan omwonenden en een wegrestaurant die allen apart benoemd worden onder de 
hoofdstuk “gevoelige locaties” (punt 20) en “beplantingsplan” (punt 14). 

 

3 RAAD BUITEN SPEL  (VGGB) 

3,1 De conclusie is dat het College zich nu ten onrechte heeft ontfermd over een plan dat niet 
door de voormalige gemeenteraden werd ondersteund en dat zij toch namens die raden, in 
strijd met diens opvattingen, misbruik maakt van art. 6.5. Bor om de Raad, die voor het 
tegenstrijdige Collegebesluit verantwoordelijk gesteld zal worden, buiten spel te zetten. Nu de 
ontwikkeling controversieel is dient de Raad als bevoegd orgaan alsnog duidelijkheid te 
scheppen. 

3.2 Bijkomstig, onder druk van een dreigende motie (formeel vastgelegd) om het College het 
VVGB mandaat in deze zaak te ontnemen is verscheidene malen in officiële en officieuze 
vergaderingen (= dus op band staande) harde toezeggingen gedaan door de (toenmalige) 
wethouder RO en is een passage opgenomen in het formele Raadsbesluit van 2 december 
2015 inhoudende dat de Raad alsnog zou worden betrokken bij de besluitvorming

5
. Het 

concept van de VVGB is onder ambtelijke druk de Raad onthouden (zie Raadsstukken 
commissie vergadering 5 september 2017). Wij zien deze weigering als onbehoorlijk bestuur 
omdat daarmee een formele toezegging om een motie te ontlopen doelbewust door de 
wethouder is geschonden en het Raadsbesluit niet is uitgevoerd. 

3.3 De voormalige Raden waren met de omwonenden van oordeel dat de ontwikkeling een bron 
van overlast zou veroorzaken dat direct van invloed is op de woonbeleving rond de Kerklaan, 
Ludgerushof, Slootdijk, De Werf en Rijksstraatweg. In de formele weigeringsgrond van het 
College van 5 oktober 2009 citeren wij het College: “De Raad stelt zich op het standpunt dat 
de voorgenomen locatie van de hondenopvang een onevenredige breuk op het landschap 
met zich meebrengt.”.  

3.4 In de VGGB regels lezen wij onder de uitzonderingen waarvoor dus wel een verklaring 
benodigd is: 

IIId. Indien de ontwikkeling de schaal of de structuur van het buitengebied, de kleine 
kernen, de buurt of wijk overschrijdt; 

Ergo de Raad moet dus volgens haar eigen oordeel bij de VVGB betrokken worden op basis 
van haar eigen regels.  

3.5 Volgens de BAG informatie betreft het ca. 76 geregistreerde adressen binnen een straal van 
500 meter. De overvolle zaal van de informatieavond op 11 april j.l. geeft de betrokkenheid 

                                                                   
4 Zie ook 6.2 & voetnoot 13 
5 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (vb_NL.IMRO.1904.BPNoord.LGB-VG01) bladzijde 5, punt 3 



van deze omwonenden weer. De informatie bestond uit een zeer korte opsomming van 
voldongen feiten waarover geen discussie meer mogelijk was. Op basis van vragen werd ad-
hoc het plangebied zelfs na de terinzagelegging nog vergroot met 1500 m

2
 om beoogde 

ontwikkelingen (hondenuitloop), die nu opzichtig buiten beschouwing is gelaten, veilig te 
stellen. Circa 40 gezinnen krijgen te maken met een nieuw geïntroduceerde geluidsbron 
waarbij 70 dB(A) aan de gevel toelaatbaar wordt geacht die solitair wordt toegevoegd aan het 
24 uur profiel van het omgevingslawaai. Het vigerende bestemmingsplan is conserverend van 
aard en verbiedt letterlijk nieuwe geluidsproducerende ontwikkelingen, zie pagina 41.

6
 

 

4 STRIJDIG GEBRUIK VAN DE NATUUR BESCHERMINGSWET BESCHIKKING (NBW) 

4.1 In 2011 is ten behoeve van het hondenpension onder valse motivatie 0,5 hectare extra 
agrarisch bouwvlak toegekend (de ambtelijke stukken tussen provincie en gemeente 
bevestigen deze strategie) omdat het oorspronkelijke plan buiten het oorspronkelijke 
bouwvlak was gesitueerd. Regels in het bestemmingplan staan extra bouwvlak alleen toe als 
dit ten goede komt aan de agrarische hoofdfunctie; het extra bouwvlak is dus met medeweten 
van de provincie, zo lezen wij, zonder agrarische noodzaak en dus onterecht toegekend. 
Bovendien mocht de voornoemde uitbreiding conform de toen geldende regelgeving (besluit 
tot toekenning) niet leiden tot hogere ammoniak depositie. 

4.2 De Agrarische Beoordelingscommissie (Abc) constateert tot haar verbazing
7
 dat loods F, 

gebouwd op het extra bouwvlak nu in gebruik is voor 45-50 melkkoeien onder RAV-code 
A1.100.1 en dus voor 475 kg NH3/j emissie zorgt; dit is in strijd met de geboden 
gebruiksmogelijkheden die emissie in loods F verbiedt. Tabel 4 van de vergunning inzake de 
natuurbeschermingswet (saldering) geeft aan dat onder stringente voorwaarden een emissie 
van maximaal 1734.1 NH3/j is vergund.

8
 Het huidige alsmede het toekomstige gebruik van 

loods F is in strijd met de NBW beschikking ongeacht de vergunde depositie. 

4.3 Nu de vergunning C17C1E56 per 3 februari 2016 “onherroepelijk en onaantastbaar” is 
geworden inclusief de daaraan verbonden regels menen wij dat hier sprake is van een fatale 
weigeringsgrond en handhaving in het verschiet ligt. Ten overvloede melden wij nog dat niet- 
grondgebonden expansie in de laatste H-PRV (H2 lid 7 pagina 61) niet meer is toegestaan en 
in strijd is met de standaard vrijstelling van 1000 m

2
. Dit ligt in lijn met de uitspraak van de 

Raad van State (BP LG-N) inzake de PAS
9
. 

4.4 Conclusie: De aanvraag is wegens strijd met de NBW beschikking tevens in strijd met het 
Besluit Omgevingsrecht hoofdstuk 2 en daarom niet ontvankelijk. 

 

                                                                   
6 Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is een conserverend bestemmingsplan. In het plan worden geen 
nieuwe geluidsgevoelige functies mogelijk gemaakt dan wel nieuwe geluidsbronnen. Het uitvoeren van een 
akoestisch onderzoek is hierdoor niet noodzakelijk en de Wet geluidhinder staat de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan dan ook niet in de weg. De geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Van Leer/Mur (nu 
Greif NL bv) staat op de verbeelding aangegeven. 
7 Abc 18 december 2017 geeft “tijdens het onlangs door de commissie gebrachte bezoek op 15 december 2017 
bleek dat de in 2015 gebouwde opslagloods niet in gebruik is voor opslag maar dienst doet als vrijloopstal voor 
melkkoeien.” 
8 Vergunning art 19d, 3 feb 2016 Z-NB-MELDEF-2014-414 “De vergunninghouder mag geen wijzigingen in 
huisvestingssystemen aanbrengen of meer dieren boven de toegestane maximale aantallen per stalsysteem 
houden of andere soorten dieren in andere stalsystemen houden dan de daarvoor bestemde stalsystemen in 
tabel 4 van deze beschikking.” 
9 ECLI:NL:RVS:2017:2672 “Om te voorkomen dat door de vernietiging de bouwmogelijkheden van het vorige 
plan herleven, treft de Afdeling met toepassing van artikel 8:72, vijfde lid, van de Awb na te melden voorlopige 
voorziening die zal gelden totdat een nieuw besluit in werking is getreden inzake de betrokken plandelen.” 



5 BOUWVLAK MANIPULATIE 

5.1 In 2011 is het oorspronkelijke bouwvlak van 0,5 ha met 0,5 ha uitgebreid tot exact maximaal 
1 ha

10
. In 2015 is het bouwvlak oppervlakneutraal aangepast conform verbeelding 8 van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (Plannenmakers R.O.) en aldus door de Raad 
vastgesteld. Op aangeven van Arga-Matic worden in het BP LG-N nog 2 contouren 
overwogen, onder de naam  “studieschetsen t.b.v. bouwvak vervorming” Si-01 (29 januari 
2014) en Si-02 (17 december 2014); in beide “schetsen” is het bouwvlak groter dan 1 ha. 
Opmetingen met de PDOK viewer geven aan dat de huidige aanpassingen 2 contouren kent 
waarvan de kleinste ca. 300 m

2
 en de grootste meer dan 600 m

2
 groter is dan de 

oorspronkelijke toegekende 1 ha; er is creatief gesjoemeld en wij zien dit als een 
weigeringsgrond nu de samenhang tussen tekst en verbeelding in het vigerende 
bestemmingsplan aantoonbaar ontbreekt.  

5.2 Er is sinds 6 maart 2018 sprake van bouwvlak overschrijding. De Raad besloot op 2 
december 2015 geen extra bouwvlak toe te kennen. Dit is nogmaals per 6 maart 2018 op 
verzoek van de Raad van State met onderbouwing bevestigd, uitspraak van 4 oktober 2017 
(201601663/1/R2, bestuurlijke lus) inzake extra bouwvlak voor een mestvergister. Wij zullen 
als 3

e
 belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen het besluit van 6 maart (gemeentelijke 

publicatie nr 99232 van 17 mei 2018) omdat de maatvoering van het bouwvlak minstens 300 
m

2
 afwijkt en derhalve in strijd is met tekst en regelgeving van het bestemmingsplan LG-N. 

Het bouwvlak moet hersteld worden conform de toegekende 1 ha oppervlakte neutrale 
wijziging, zoals door de Raad ook nog in strijd met art.3.7.1 van de BP regels

11
 is besloten. 

De discrepanties zijn aantoonbaar. 

5.3 Na het besluit van 6 maart jl. vallen volgens de regelgeving diverse objecten buiten het 
bouwvlak zoals kuilvoerplaten

12
, stal E (12 stuks jongvee) en diverse kalver hutten, waardoor 

legalisatie is komen te vervallen. Herstel is mogelijk als kan worden aangetoond dat er een 
doelmatige bedrijfsvoering aan ten grondslag ligt (art.3.3.1a). Het beoogde gebruik van 
gronden voor nevenfuncties binnen het bouwvlak komt dan uiteraard eerst in beeld. 

5.4 Daarbij voegt zich zeer recent het feit dat men (vanwege het buiten het bouwvlak bouwen) de 
noord muur 85 cm zuidwaarts verplaatst heeft om de duidelijke overschrijding terug te 
dringen. Deze zeer recente verandering geeft de zwaarte van de overtreding aan die 
reparatie behoefde. Echter, als we de tekeningen Si-02 (waarop het overgenomen bouwvlak 
verandering staat aangegeven die door de Raad is goedgekeurd) dan zien we dat dit ruim 
NIET voldoende is om de overschrijding te corrigeren. Daarbij is het van belang te begrijpen 
dat de noord-oost kant van schuur D (= de hondenpension schuur) dichterbij de 
bouwvlakgrens staat dan de noord-westzijde. Ergo, ook als de west kant dus op de grens zou 
staan, dan is de noord-oostkant ver over de bouwvlakgrens heen gesitueerd. 

5.5 Conclusie: er staan evident veel meer bouwwerken buiten het bouwvlak dan is toegestaan 
terwijl de afmetingen van het bouwvlak onjuist zijn  Ergo: een te groot bouwvlak en dan nog 
veel te veel aan m

2
 buiten het bouwvlak. 

 

6 GEVOLGEN BOUWEN BUITEN BOUWVLAK / VERGROTING BOUWOPPERVLAK 

6.1 Het is volgens de provinciale regelgeving niet toegestaan te bouwen buiten het bouwblok. Dit 
geldt uiteraard ook voor agrarische nevenactiviteiten (tabel 3.1) die alleen binnen het 

                                                                   
10 Zie o.a. SAB 2011 (project nummer 80969.01) alsmede de 18 december 2013 Abc rapportage (bladzijde 2) 
opgenomen in de VOOROVERLEGREACTIES (bladzijde 6) bovenaan. 
11 Abc 18 december 2017: Artikel 3.7.1 bepaalt dat wijziging van de begrenzing van het bouwvlak alleen 
toelaatbaar is, voor zover een doelmatige agrarische bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;  
12 Volgens de door vergunning-aanvrager zelf in 2014 ingediende zienswijzen is dit alleen al ruim 575 m2, 
volgens ons is het bewijsbaar nog veel meer! Dit terwijl maximaal 300 m2 is toegestaan. Dit is reeds aanwezig 
waardoor het bouwvlak elders gecompenseerd (lees gereduceerd) zal moeten worden.  



bouwblok onder het activiteiten besluit vallen
13

. Bouwen buiten het bouwblok is een stedelijke 
ontwikkeling. Hiervoor geldt andere regelgeving (art.3.1.6. Bro) die uiteraard nog niet in dit 
voorontwerp ter sprake komt. Het plan is tevens in strijd met de PRV en PRS zodra hiervan 
nog sprake blijkt te zijn na herstel van het toegekende (bouw) oppervlak; de conclusie is dan 
dat het plan niet kan voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. 

6.2 Tevens is het bouwplan in strijd met voorwaarde 4 in tabel 3.1. aangezien de nieuwbouw 
oppervlakte meer bedraagt dan 300 m² (zie ook 2.4 hierover, eerste gedachtestreepje en 
voetnoot 13 hieronder), waarvoor geen afwijkingsbevoegdheid is opgenomen. 

6.3 Het blijkt verder uit de huidige maatvoering dat de nieuwbouw volgens de laatste 
planwijziging van 3 mei 2018 nog steeds significant meer is dan de voorgenomen 
“equivalente” afbraak van stal C. Het plan stuit hier op basis van onvoldoende sloop, voor 
zover sloop hier überhaupt van toepassing kan zijn. Ook in dat geval is art. 3.1.6 Bro van 
toepassing met bijbehorende motivatie (laddertoets) wegens toename van bouwoppervlak 
(zie 6.2 hierboven). 

6.4 Conclusie: er is dan sprake van een stedelijke ontwikkeling. 

 

7 MINDER EMISSIE IN RUIL VOOR EEN NEVENFUNCTIE 

7.1 De “nieuwe” aanvraag van het pension is nu uitgebreid in directe samenhang met een 
vermindering van emissie. Er is dus blijkbaar een directe relatie met de realisatie van een 
honden pension en het opofferen van functionaliteit van de agrarische hoofdfunctie (minder 
vee dan is toegestaan), immers, het maximale depositie niveau van 1734.1 NH3/j wordt niet 
meer benut als gevolg van deze aanvraag. De Stichting Abc is niet bekend met het feit dat de 
hoofdfunctie deels verplicht wordt opgeofferd (stal C met 32 standen) voor een niet-
agrarische nevenfunctie, waardoor de doelmatigheid van de primaire agrarische 
bedrijfsvoering direct wordt ondermijnd.  

7.2 Conclusie: de Abc is cruciale informatie onthouden. 

 

8 SLOOP VERPLICHTING VOOR NIET-AGRARISCHE NIEUWBOUW (PRV) 

8.1 De provincie oordeelt dat nieuwbouw (binnen het bouwvlak) van niet-agrarische 
nevenactiviteiten slechts is toegestaan mits er equivalent oppervlak aan bestaande 
bedrijfsbebouwing wordt afgebroken (gedeelte stal C in casu)

14
. Deze ambtelijke ad-hoc regel 

staat op conto van intensief interbestuurlijk overleg (zie WOB stukken) en is strijdig met een 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering omdat de bestaande bebouwing nu functioneel is, ergo 
de provincie levert een dode letter met deze ambivalente regel. In de vergunning geldt 
namelijk een sloop verplichting alvorens met nieuwbouw mag worden gestart. Het plan stuit 
hier op direct gerelateerde ondermijning van de agrarische hoofdfunctie. Deze verplichte 
afbraak maakt ook nog eens expliciet deel uit van de vergunning en is dus in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening. 

8.2 De beoogde relocatie van de veestapel als gevolg van de inpassing van een hondenpension 
doet hier niets aan af, de huisvesting naar elders gaat ten koste van functionele materieel 
berging (loods F) die in 2013 onder zwaarwegende motivatie werd toegekend. 

                                                                   
13 H-PRV Achtste lid: In het gehele landelijk gebied zijn niet-agrarische nevenactiviteiten mogelijk. Deze 
nevenactiviteiten vallen niet onder de definitie van “verstedelijking” (zie artikel Algemene bepalingen). Bij 
nevenactiviteiten kan gedacht worden aan zorglandbouw, recreatie kinderopvang, boerderijeducatie, 
agrarische natuur- en landschapsbeheer en de productie en verkoop van streekproducten. Voor deze activiteiten 
moet ruimte worden gevonden binnen het bestaande bouwvlak. 
14 Zie NOTA ZIENSWIJZEN, bladzijde 32 (= bladzijde 2, bijlage 2 – vooroverleg reactie Provincie mei 2015). 



8.3 De stichting Abc geeft in haar verslag inzake de mestvergister spontaan en uitdrukkelijk aan
15

 
dat functionele agrarische bebouwing onder geen beding mag worden afgebroken. Het is 
voorspelbaar dat er direct weer een aanvraag komt voor extra bouwvlak om de berging die 
teniet gedaan is door de stalling van vee te compenseren. Relocatie van vee, een complete 
volksverhuizing, is dus een schijnoplossing om te voldoen aan subjectieve criteria van de 
provincie & gemeente en mag geen deel uitmaken van een vergunning t.b.v. een beoogde 
niet-agrarische nevenactiviteit van een enkeling. 

8.4 Conclusie: de agrarische beoordelingscommissie (Abc) zal opnieuw moeten beoordelen of er 
sprake is van A: een ondergeschikte nevenactiviteit, B: deze ten koste mag gaan van de 
huidige bedrijfsvoering c.q. bebouwing nu dit een intrinsiek onderdeel is geworden van deze 
omgevingsvergunning en C: zal bekeken moeten worden of de verhouding tussen inkomsten 
uit hoofdtak en nevenfunctie door de herziene aanvraag significant gewijzigd is of zal 
wijzigen.  

 

9 TEVEEL NEVENFUNCTIES EN STRIJD MET HET BP 

9.1 Volgens tabel 3.1 van de regels uit BP LG-N is er op locatie sprake van meerdere (niet-) 
agrarische nevenfuncties. Bekend is dat het bedrijf bij de KvK 3 “poten” heeft, gewas teelt,  
een melkveehouderij en vleesveehouderij i.c.m. een veehandel bedrijf, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van intensieve veehouderij dat nu tot 1000 m

2
 onder art 3.1b, agrarisch met 

waarden valt. Zowel paardenactiviteiten als veehandel worden in tabel 3.1 expliciet genoemd 
als nevenactiviteit. In de Abc rapportage lezen wij dat er op deze locatie sprake is van beide 
genoemde activiteiten zodat een hondenpension gezien moet worden als een 3

e
 (of numeriek 

nog hogere) nevenactiviteit, terwijl het bestemmingsplan er maar 2 toelaat. Het plan stuit hier 
op teveel neven activiteiten.  

 

10 TEVEEL OPPERVLAK VAN (NEVEN)FUNCTIE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ   

10.1 Voor wat betreft de intensieve veehouderij tak die nu tot 1000 m
2
 onder art 3.1b, agrarisch 

met waarden valt is nog aan te voeren dat de Abc alleen al rapporteert over veel meer 
oppervlak van vleesvee-gerelateerde-bebouwing. Volgens de Abc rapportage opgenomen in 
de vooroverleg reacties zijn er 3 stallen (A, C en D) die geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn 
voor vleesvee (= intensieve veeteelt).

16
 De totale oppervlak daarvan, nog buiten het 

mogelijke jongvee deel bestemd voor de vleesvee teelt, is ruim meer dan de toegestane 
1000 m

2
.  

 

11 TEVEEL OPPERVLAK (NEVEN)FUNCTIES 

11.1 Het is nog steeds duidelijk dat er veel te veel oppervlak is voor de nevenfuncties. De 
hondenkennel kan alleen daarom al niet gebouwd worden ondanks de zeer recent 
doorgevoerde verplaatsing van de buitenmuur met 85 cm. Alhoewel het doel het voorkomen 
van bouwen buiten het bouwvlak bleek te zijn na onze opmerkingen daarover tijdens de 
‘informatie avond’ (hetgeen niet bereikt is), is ook het oppervlak van de nieuwe bebouwing 
alleen al groter dan het maximum toegestane voor alle nevenfuncties tezamen: 500 m

2
. 

                                                                   
15 Abc 18 december 2017 inzake nevenfuncties: ”Voorts merkt onze commissie op dat het slopen en 
herbouwen van bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort, aangezien de bestaande gebouwen alle 
gebruikt worden voor de agrarische bedrijfsvoering.”  
16 Zie o.a. het Abc advies d.d. 28 april 2008, waarin een staloppervlak (toen al) van ruim 2200 m2 wordt 
benoemd (is exclusief stallen B en F) met de functies melkveehouderij (25 koeien + 18 jongvee), zoogkoeien 
houderij (35 koeien en 49 jongvee) en roodvleeskoeien houderij (100 – 110 koeien). Daarbij is het totaal aan 
roodvleeskoeien de helft van het totale hoeveelheid vee. 



11.2 Daarbuiten heeft schuur B plaats voor (o.a.) 2 paarden en een pony. Ook dit is een 
nevenfunctie met de nodige oppervlak. 

11.3 Dan zijn er uiteraard nog de parkeerplaatsen voor de hondenkennel. Ook deze horen bij 
bebouwd gebied. 

11.4 Uiteraard dient de extra hoeveelheid oppervlak voor de neven functies intensieve 
veehouderij die meer bedraagt dan 1000 m

2
 daar nog bij geteld worden. Die 500 m

2
 wordt 

daardoor zeer zwaar overtreden. 

 

12 GELUIDSPARAGRAAF 

12.1 Het geluidsrapport van G&Q consult bestaat uit 2 delen, de daadwerkelijk gemeten 
geluidsproductie van de huidige activiteiten (naar schatting zo´n 99% van de tekst) en de 
berekende geluidsbelasting van een virtueel project dat in het verslag nauwelijks aan bod 
komt. 

12.2 In de Handreiking staan richtwaarden vermeld die zijn gerelateerd aan de aard van de 
woonomgeving en die als uitgangspunt worden gehanteerd bij het stellen van 
geluidgrenswaarden voor nieuwe projecten. Voor een landelijke omgeving, zoals in het 
onderhavige geval aan de orde is, gelden als richtwaarden 40, 35 en 30 dB(A) voor 
respectievelijk de dag, avond en nachtperiode en maximale piekwaarden. De vraag is nu of 
hier daadwerkelijk aan kan worden voldaan. Uitgaan van het maximaal toelaatbare 
geluidsniveau voor een nieuw te realiseren geluidsbron is in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening, zie pagina 41 van de toelichting op het vigerende bestemmingsplan

17
. 

12.3 Na een onderhoud met de ODRU komen wij tot de volgende conclusies. Wij zijn van mening 
dat de gebruikte software van GeoMilieu om prognoses te berekenen voornamelijk 
ontworpen en bedoeld is voor industriële en civiele ontwikkelingen met matige complexiteit. 
Het houden van meerdere honden in 2 verbonden huisvestingen (binnen en buitenverblijven) 
met voor iedere hond-hok combinatie een uniek blafspectrum met eigen (harmonische 
resonantie, lees versterking

18
) dynamiek, etc., kan wegens die vele variabele factoren 

onmogelijk tot op 1 dB(A) nauwkeurig berekend worden. Aangezien 3 dB(A) al een 
energetische verdubbeling betekent lijkt het onmogelijke hier toch mogelijk. 

12.4 Om de complexheid te vereenvoudigen worden 3 groepen van 22 (één maal) en 23 (twee 
maal) honden gereduceerd tot 3 afzonderlijke puntbronnen van 129 dB(A) in een virtueel hok 
met volslagen onbekende akoestische eigenschappen. Zaken als (sub) harmonische 
reflectie, resonantie, galm, etc. die zorgen voor een oneindig aantal virtuele spiegelbronnen, 
en zaken als diffractie, dispersie, propagatie, (gebrek aan) absorptie, en windrichting kunnen 
onmogelijk betrouwbaar worden ingevoerd. De invoer van lokale variabelen is compleet 
giswerk en zo ook de uitkomst van de berekeningen die ongemotiveerd in een tabel zijn 
verwerkt. 

12.5 Voeg daarbij dat ook het hondengeblaf verworden is tot een versimpeling van 5% ‘blaftijd per 
hond per uur’ om de berekeningen te kunnen maken. Ook dit is uiteraard non-sense met in 
het achterhoofd de simpele constatering dat het resultaat van de versimpeling (=  het feit dat 
er met 20 honden dus 100% blaftijd is, en het resultaat van de toevoeging van de laatste 2 of 
3 honden dus op enig moment een verdubbeling van blaffen zal geven) die dan volgens de  
‘experts’ dan juist weer niet geldt. Ergo: 22 of 23 honden, is dus 110% of 115% blaftijd, is 
dus 10% of 15% dubbele blaftijd. Het is van tweeën één: óf er is 10% of 15% ‘dubbele blaf’ 
(en een ‘dubbele blaf’ betekent dat twee of meer honden tegelijk blaffen en dat geeft 

                                                                   
17 Zie voetnoot 6 
18 Wikipedia: De trilling van dat andere voorwerp kan veel sterker zijn, dan men op grond van de aanstoting zou 
verwachten (de trilling vindt weerklank). Resonantie kan optreden bij vrijwel elk bestaand object. Bij objecten 
met een kleine interne demping, bijvoorbeeld een object van metaal of glas, is resonantie sterker dan bij een 
object met een grote interne demping (zoals hout). Tijdens resonantie is de amplitude van de trilling veel 
groter dan buiten de resonantie. (lees glazen geluidsscherm en gladde wanden, etc.) 



opnieuw een extra cumulatie van het brongeluid) of de gehele 5% berekening kan het raam 
uit als onbetrouwbaar, onhoudbaar en dus ook onrealistisch. 

12.6 Daarbij merken we nog op dat na deze berekeningen de hokvolumes wederom zijn 
aangepast wegens overschrijding van het bouwvlak dat ook de welstandscommissie niet was 
ontgaan. De definitieve bouwtekening met de laatste wijzigingen (uiteraard van 
‘ondergeschikte’ aard) zonder verdere controle (!) moeten uiterlijk 3 weken voor de bouw 
aangeleverd worden, dus notabene NA de toekenning van de vergunning en zijn dus NIET 
onderhevig aan welke zienswijze procedure of controle dan ook. 

12.7 De handreiking ‘industrieel omgevingsgeluid’ rekent nog steeds met absolute 
geluidswaarden en geeft in complexe situaties geen enkele betrouwbare uitkomst zolang er 
geen significante betrouwbaarheidsinterval, of statistische standaard deviaties aan ten 
grondslag liggen; de handreiking is een onwetenschappelijk gedrocht en volledig 
achterhaald, zeker in deze situatie. 

12.8 De meerdaagse weersverwachting is een complexe berekening die wél werkt met een 
(grafische) betrouwbaarheidsinterval, wél met complexe factoren kan omgaan en wél 
recursieve bewerkingen kan uitvoeren, waarbij variabelen elkaar wél interactief kunnen 
beïnvloeden. Hiervoor gebruikt het KNMI een supercomputer en geen laptopje. 

12.9 De conclusie luidt dat de programmatuur (Geomilieu v.3.11) niet geschikt is voor complexe 
constructies als deze en de invoer van lokale variabelen grotendeels arbitrair zijn op basis 
van een nog te bouwen inrichting. Het is onze gedachte contra expertise uit te voeren die 
deze stelling bevestigd omdat wij van mening zijn dat een herberekening feitelijk zinloos is 
op basis van de aangevoerde argumenten. 

12.10 Wij zijn van mening dat de regels (en de suggesties van de ODRU) in samenhang met de 
vergunning die de geluidsdemissie moet reduceren onvoldoende zijn onderzocht en 
voornamelijk berusten op creatieve aannames die in het model zijn ingevoerd. Eerder wees 
de Raad van State al op een dergelijk gebrek in een andere casus.
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12.11 Als het rapport dan ook nog uitgaat van de onjuiste start c.q. constructie gegevens
20

 en 
de ODRU zich niet mag bemoeien met de algehele constructie (waaronder dierenwelzijn 
argumenten zoals luchttijden en hokmaten) levert dat een dusdanig onzinnig rapport op dat 
dit niet staande gehouden kan worden. Wij kondigen hierbij dan ook al aan dat indien het 
College meent dat dit onzalige plan doorgedrukt dient te worden, wij de onhoudbaarheid met 
tegen-expert rapportage verder zullen aantonen en/of onderbouwen. 

12.12 Alleen de vraag of de te overbruggen demping realiseerbaar is blijft relevant en kan nu al 
empirisch ter plekke worden vastgesteld met 22 c.q. 23 megafoons van 105 dB 
bronvermogen die elk gedurende 3x2 uur per dag random (!) 5% blaffen per uur produceren. 

12.13 Wij zijn van mening dat op basis van onze metingen de maximale (grens)waarden op 
diverse geluidsgevoelige objecten vaak zal worden overschreden. Als men uitgaat van het 
berekende equivalente bronniveau, waarbij 2 (of meer) honden zorgen voor “dubbele” blaffen 
(per simultane blaf 3 dB extra piek bron-vermogen), dan lijkt de noodzakelijke reductie van 
de geluidsbelasting op de meest nabije bewoningen onhaalbaar.  

12.14 Dit wordt nog eens bevestigd door de (ook recente) toevoeging van de glazen 
geluidswanden rondom de hokken die in het vorige geluidsrapport niet noodzakelijk (b)leken. 
Onze opvolgende zienswijzen en reacties hadden dit tot gevolg. De conclusie hieruit is dat 

                                                                   
19 ECLI:NL:RVS:2012:BV7285 “Uit het bestreden besluit blijkt echter niet dat onderzoek is verricht naar de 
haalbaarheid van deze maatregelen en de gevolgen van die maatregelen voor de geluidbelasting. Evenmin is 
verzekerd dat deze maatregelen worden getroffen door ze op te nemen in de vergunningvoorschriften. Gelet 
hierop staat niet vast dat de in voorschrift 2.1 gestelde geluidgrenswaarden kunnen worden nageleefd. Het 
bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb nu bij de voorbereiding daarvan niet de 
nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen is vergaard. De beroepsgrond slaagt.” 
20 Wij noemen hier alleen al als voorbeeld de onjuist gekwantificeerde openingen en het gebruikte constructie 
materiaal van b.v. de buiten afscheiding. 



de situatie al marginaal was, de noodzakelijke correcties al tot gevolg hadden dat het 
geluidsniveau verder moest worden gereduceerd hetgeen de schermen noodzakelijk 
maakte. Een verdere versterking van het bron niveau als hierboven geschetst zal ertoe 
leiden dat de grenswaarden weer (verder) zullen worden overschreden. 

12.15 Blijkbaar zijn onze eerdere rapportages door de ODRU aangegrepen om fouten in haar 
eerdere rapportage te herzien. Wij menen dat na 3 verschillende foutieve rapportages van 3 
verschillende expert bureaus, die allen werden goedgekeurd, er gerede twijfels gezet kunnen 
worden bij betrouwbaarheid van de omgevingsdienst. De simpele opmerking om na realisatie 
te controleren of de berekeningen wel overeenkomen met veldmetingen geeft aan dat er 
weinig vertrouwen is in de gebruikte programmatuur. 

 

13 GEEF STILTE EEN STEM MANIFEST (ONDERTEKEND DOOR STICHTSE VECHT) 

13.1 Nog zeer recent kwam het omgevingslawaai in het nieuws dat veel impact heeft op de 
leefomgeving. Onze gemeente heeft daarom samen met alle groene hart gemeenten in 
Nieuwkoop als eersten een manifest ondertekend om het omgevingslawaai van boven in te 
dammen. Het is daarom onvoorstelbaar dat dit plan vanaf het maaiveld er weer bijkomt als 
nieuwe lawaaibron en het College deze heilloze weg van onder het maaiveld gewoon 
voortzet. 

 

14 BEPLANTINGSPLAN 

14.1 Het beplantingsplan is daags na de ter visielegging op 3 mei binnen het plangebied gevallen 
en is over een aanzienlijke lengte (ongeveer 75 meter) gesitueerd direct aan de oever van 
een schouwsloot. Er is vanaf de zijde van perceel Rijksstraatweg 188 geen mogelijkheid 
meer om de schouwsloot tot aan de perceelgrens te onderhouden. 

14.2 Dit is in strijd met de regels van de AGV Keur 2017: 1.5 algemene zorgplicht, 3.4.1 gewoon 
onderhoud, 3.5 1a en 1i, 3.7.3, 3.8.1, 4.3, verboden handelingen in en nabij 
oppervlaktewaterlichamen, alsmede regels 4.10 en 4.11 b. 

14.3 Het beplantingsplan is dus in strijd met de regels van het waterschap en derhalve 
onzorgvuldig opgesteld. Dat het waterschap als overlegpartner dit heeft gemist in het 
vooroverleg is een raadsel. In aansluiting hierop zien wij tevens dat er in het plangebied 
meerdere (schouw)sloten prematuur zijn gedempt en uit de legger van AGV zijn 
weggepoetst en dat er ongebreideld cumulatief is verhard zonder watercompensatie. 

14.4 In de onderbouwing wordt geheel ten onrechte de nieuwe beplanting aangemerkt als een 
versterking van de beeldkwaliteit van het open landschap in het buitengebied; hier staakt 
blijkbaar het logisch verstand van Mooi Sticht en de provincie. 

14.5 Ter ondersteuning van de belangrijkheid van dit feit refereren wij naar de grondverkoop van 
de vergunning aanvrager zelf aan de Loenense Hockeyclub en de daarvan opgemaakte 
AKTE VAN LEVERING d.d. 13 juli 2007. Daarin is onder stringente voorwaarden 
opgenomen in artikel 10 – c, dat de grensbegroeiing niet hoger dan 3.50 (!) meter mag zijn, 
op straffe van en direct opeisbare boete van minimaal € 10,000.- (!) plus nog eens de 
vergoeding van de ontstane schade. Dit alles om ‘gewas schade door schaduw werking te 
voorkomen’…!

21
 Let wel, de ‘landschappelijke inpassingsbeplanting’ wordt (volgens de 

tekeningen) minstens 10 meter hoog! 

 

                                                                   
21 De tekst van de bewuste deel-clausule: “c. Langs de scheidslijn tussen het hockeyvelden het perceel van de 
heer Kruiswijk mag er lage begroeiing, die niet hoger zal zijn dan drie meter en vijftig centimeter, worden 
aangebracht. Dit om gewasschade door schaduw te voorkomen.” en het boetebeding: “…op straffe van een 
direct opvorderbare boete van tien duizend euro (€ 10,000.-) bij niet-voldoening hieraan, onverminderd het 
recht op schadevergoeding door de verkoper…..” 



15 ADVIES WELSTANDSCOMMISSIE  

15.1 Bij ons bezoek aan de gemeente troffen wij in het dossier geen advies van Mooi Sticht, d.d. 
18 december 2017 aan, laat staan dat het op RUIMTELIJKE PLANNEN staat. Niettemin 
wordt er door de opsteller van de concept vergunning naar verwezen i.v.m. de constatering 
dat de geluidsschermen buiten het bouwvlak zijn gesitueerd en dit probleem “verholpen” zou 
zijn met alweer nieuwe bouwtekeningen, nu van 13 april 2018, nr. 424005 Bv-D-1,. Het is er 
dus wel, met inhoudelijke bevindingen, maar zit niet in het bouwdossier.
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16 ADVIES AGRARISCHE BEOORDELINGSCOMMISSIE (ABC) 

16.1 De Abc heeft diverse malen het onderhavige perceel bezocht. Zij komt tot de conclusie dat 
het hondenpension een ondergeschikte nevenfunctie is op basis van de huidige (lees 
toenmalige) bedrijfsvoering. Eerder in deze zienswijze suggereerden wij inzake deze 
ontwikkeling het plan wederom in ogenschouw te nemen wegens gewijzigde 
omstandigheden van niet ondergeschikte aard. Wij komen tot de conclusie dat er per jaar 
“worst case” een extra (onevenredig) inkomen van ca. een kwart miljoen (€ 250,000.-) 
ontstaat op basis van 68 honden en ca. 18 € per hond per dag bij een redelijke 
bezettingsgraad. Nu het inkomen onder het VoF regime niet meer openbaar is bij de KvK 
menen wij dat het toekomstig inkomen voor een onevenredig groot deel uit de 
neveninkomsten (fokken en pension) zal worden bepaald en dat controle hierop onmogelijk 
zal zijn. Het is zelfs niet uitgesloten dat zonder de agrarische tak dit bedrijf met toekomstige 
vergunningen ruim van deze nevenfunctie kan overleven en men de hoofdfunctie afbouwt. 

16.2 Dit is ook de situatie bij de overbuurman c.q. hobbyb(r)oer op Slootdijk 1. 
16.3 Aangezien ook de provincie eist dat dit een NEVEN-functie is en blijft, betekent dit dat het 

(financieel) allerminst zeker is dat dit het geval is.  

 

17 PLAN VOORSCHRIFTEN  

17.1 De verplichte glazen geluidschermen moeten voorkomen dat er “onevenredige” 
geluidsoverlast kan ontstaan om te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Echter, niet 
bekend is om hoeveel geluidsreductie het exact gaat en waar deze absorptie plaats vindt. 
Het geluidsrapport faalt om hier een concrete uitspraak over te doen en wij moeten uitgaan 
van de gepresenteerde tabellen zonder enige inhoudelijke motivatie. Vooralsnog is dit in 
strijd met een goede voorbereiding nu niet bekend is of deze maatregel daadwerkelijk 
adequaat is. 

17.2 Jurisprudentie geeft aan dat de beoogde controle en actie op extreme blaffers (rumoerig dan 
wel afwijkend) zoals beschreven in hoofdstuk 3.3 van het geluidsrapport in praktijk 
onuitvoerbaar is, derhalve treffen de zinsneden “De honden worden verder door de inrichting 
houder te allen tijde in de gaten gehouden, zodat er rust en kalmte in de groep heerst”. En 
“Bij aanhoudend of afwijkend blafgedrag wordt er direct ingegrepen door de betreffende 
hond(en) te scheiden van de groep.” geen doel

23
. Er is bewust verzuimd deze 

zwaarwegende opmerking op te nemen in de voorschriften omdat deze zou leiden tot een 
onuitvoerbaar voorschrift dat eerder bij de Raad van State geen doel trof. 

17.3 Wij menen oprecht dat het houden van (soms 2 tot 3) honden per hok die slechts 2 uur per 
dag “buiten” mogen vertoeven in het minuscuul hokje met een glazen voorgevel waarop 
regelmatig een brandende zon staat of regen neerplenst in strijd is met een diervriendelijke 

                                                                   
22 Zie ook punt 1.2 eerder in dit document 
23 2.5. “[appellanten] betogen tot slot dat vergunningvoorschrift 3.1.9 niet handhaafbaar is. In dit voorschrift is 
bepaald dat rumoerige honden tot de orde moeten worden geroepen en, indien dat niet werkt, deze honden 
naar een binnen verblijf moeten worden gebracht. Volgens [appellanten] is niet duidelijk wat onder rumoerig 
moet worden verstaan. Deze beroepsgrond slaagt.” Uitspraak 200706975/1 



opvang. De massale capaciteit van 68 honden staat hier blijkbaar boven dierenwelzijn. Er 
moet ten koste van dit welzijn zonder enige concessie aan capaciteit primair voldaan worden 
aan een goede ruimtelijke ordening; wij vinden dit een verkeerde afweging, de locatie aan de 
Rijksstraatweg 188 is dus ongeschikt omdat dit deze beperkingen oplegt. 

17.4 Nu ook de vergunninghouder i.v.m. weersinvloeden geheel zelf op willekeurige tijdstippen 
mag bepalen wanneer honden 2 uur in de buitenverblijven mogen “vertoeven” is ook deze 
regel op geen enkele wijze handhaafbaar; het ontbreekt aan een vastgesteld Alcatraz 
regime. En komen honden bij volle bezetting überhaupt nog wel 2 uur “buiten” bij regen?   

 

18 MILIEUCATEGORIE OVERSCHRIJDING 

18.1 Het bouwplan is in strijd met de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Een hondenpension 
betreft een categorie 3.2 inrichting, zie onder “afwijken gebruiksregels” hoofdstuk 2 art. 3.5.1 
lid 2 en sluit dit hondenpension dus expliciet uit

24
. Aangezien dit al een 

afwijkingsbevoegdheid is kan het College niet nogmaals gebruik maken van een 
afwijkingsbevoegdheid bovenop deze afwijkingsbevoegdheid. Er resteert dus slechts de 
toverformule, art.2.12 lid 1, a, 3. 

18.2 Bekend zijn uitspraken van de Raad van State
25

 die eisen dat er een zeer goede 
onderbouwing nodig is om van het bestemmingsplan af te wijken en te voldoen aan een 
goede ruimtelijke ordening. Het vestigen van een bedrijf of inrichting dat valt onder 
milieucategorie 3.2 van de VNG brochure is in strijd met het onlangs vastgestelde 
bestemmingsplan LG-N en bedoeld als discutabel maatwerk voor een enkeling. 

18.3 Wij menen dat de noodzakelijke afwijking hierop in de ruimtelijke onderbouwing niet 
inhoudelijk is gemotiveerd. Het ontwerpplan stelt dat het blijkbaar voldoet aan de in de VNG-
brochure aanbevolen afstand van 100 meter en dat er daarom geen aanleiding is om 
onderzoek te doen naar de geluidbelasting op woningen van derden in de omgeving voorbij 
deze 100 meter, gezien de locatie van de meetpunten.  

18.4 Het College heeft vooralsnog niet kunnen aantonen dat deze activiteit zich kan gedragen als 
ware het feitelijk een vergunde categorie 1 tot 2 inrichting die zich conform de VNG brochure 
(m.n. qua geluid) dan ook zou kunnen bevinden op 50 meter van geluidsgevoelige woningen. 
Wij menen dat dit onmogelijk kan worden aangetoond, waardoor een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd, zie tevens ECLI:NL:RVS:2014:1653. Uit deze 
uitspraak is direct af te leiden dat het bekende afstandscriterium in zo´n situatie niet meer 
relevant is. 

 

19 WAARDE ARCHEOLOGIE 

19.1 Op grond van artikel 22.2 onder b onder 3 van de planregels hoeft geen archeologisch 
onderzoek plaats te vinden waarbij de bodemverstoring minder dan 500 m

2
 bedraagt en de 

diepte niet meer dan 0,3 m. Wij menen met de recente vergroting van het plangebied met ca 
1500 m

2
 wegens beplanting en de nog onbekende invulling van deze extensie in de 

ruimtelijke onderbouwing alsmede de veel grotere maat van het nieuwe bouwwerk inclusief 
parkeerplaatsen en geluidsschermen meer oppervlak is dan 500 m

2
, dat er dus sprake zal 

zijn van meer dat 500 m
2
 bodemverstoring en dat onderzoek in dit hoge archeologische 

                                                                   
24  ECLI:NL:RVS:2014:1653 “Naar het oordeel van de Afdeling heeft de Raad in strijd met zijn eigen beleidslijn 
gehandeld door een bedrijf in milieucategorie 3.2 van de VNG-brochure in het plan toe te staan.” 
25 ECLI:NL:RVS:2014:612 “Een dierenpension wordt in de VNG-brochure aangemerkt als een bedrijf in categorie 
3.2. [appellanten sub 1] en het gemeentebestuur hebben met hun standpunt dat het dierenpension volgens de 
ruimtelijke onderbouwing na het treffen van maatregelen voldoet aan normen uit de wet geluidhinder en in 
milieuhygienisch opzicht aanvaardbaar is, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het dierenpension een 
activiteit is die vergelijkbaar is met activiteiten uit categorie 1 of 2 van de VNG-brochure.” 



verwachtingsgebied uit (o.a.) de ijzertijd alsnog een noodzaak is. Nu ook de waterberging ter 
sprake moet komen wegens voortgaande (cumulerende) verharding speelt dit hier tevens 
een significante rol.  

 

20 GEVOELIGE LOCATIES – ZIE OOK BIJLAGEN 

20.1 Er is geen planschade overeenkomst in de stukken aangetroffen! Eerder gaf de gemeente 
aan in haar nota van beantwoording dat deze er wel zou zijn. Ten gevolge van het besluit 
kan een reclamant na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning een aanvraag 
om planschadevergoeding indienen op grond van artikel 6.1 van de Wro. Diverse 
ondertekenaars van deze en andere zienswijzen zullen serieus deze optie overwegen. Er is 
geen planschade overeenkomst in het dossier aangetroffen die de gemeente bij claims 
schadeloos stelt. Deze valt wellicht (veel) hoger uit dan de claim van de ondernemer 
waarmee gedreigd wordt in de verschillende ‘WOB’ stukken. 

20.2 De WOZ waardes van de betrokken huizen binnen 500 meter afstand is in totaal ruim € 
38,000,000.- met een gemiddelde van ruim € 620,000.- over in totaal 61 adressen. Hierbij 
zijn de bedrijven niet mee geteld, ook niet die op het bedrijven terrein DE WERF waar vele 
ondernemers bij hun bedrijven wonen. Ook niet meegeteld zijn de opnamestudio in de 
Kerklaan, het restaurant Flores, het glazen gebouw op de Slootdijk 4a en de bebouwing van 
de gemeentewerf, de hockey- en voetbal-clubs.  

20.3 Voor het agrarische bedrijf aan de Rijksstraatweg 192 geldt nog dat deze direct grenst aan 
het plangebied en deze ontwikkeling de agrarische bedrijfsvoering, m.n. beweiding van vee 
en opgaande beplanting het bedrijf zal schaden (zie punt 14, m.n. punt 14.5). Uiteraard 
speelt ook de geluidsoverlast (woonhuis 160 meter van het plangebied) een voorname rol, 
zie ook de persoonlijke notitie (C.W. Kroon & C.J. Kroon Heimensen – bijgesloten). Bij de 
aanvrager zelf is een extreem hoge boeteclausule bij de verkoop van gronden aan de LMHC 
opgenomen bij elke overtreding van een hoogte overschrijding van de opgaande beplanting; 
het is dus een relevant onderwerp bij agrariers. 

20.4 Uiteraard is het vee van deze agrariër die tot op 23 meter (!) van de hondenkennel kunnen 
komen grote ‘blaftriggers’ die op zich de 5% regel weer geweld aan zal doen. Daarbij is het 
ook de vraag hoe het vee zal reageren op elke keer weer andere honden (= doorgangshuis) 
en de (telkens nieuwe) honden uiteraard op het vee. Invloed op b.v. de melk productie zijn 
mogelijk (stress). Dit betekent dat de nevenfunctie van de één negatieve invloed heeft op het 
hoofd functie van de ander! We hoeven niet te verduidelijken dat dit niet in de vergelijking is 
meegenomen. 

20.5 Voor het Indonesische restaurant Flores (Rijksstraatweg 189, Loenen) geldt voornamelijk de 
geluidsoverlast en inkomsten derving wegens gerede kans op minder klandizie, zie ook hun 
persoonlijke notitie in aanvuling op deze zienswijze. 

20.6 Maria Sophia Beheer (K. de Boer - Kerklaan 5, Loenen) heeft een aanvullende zienswijze 
toegevoegd aan de onderhavige algemene zienswijze. 

20.7 Ludgerushof 3, Loenen (J.M. van de Vooren MSc MA) voegt eveneens een additionele 
zienswijze toe aan deze algemene zienswijze. 

20.8 Advocaat mr O. Hammerstein doet datzelfde namens M. van Beetz en M. Musch – Kerklaan 
3 te Loenen.  

20.9 Omwonenden zien de ontwikkeling als een onevenredige inbreuk en aantasting van het 
woon-, werk- en leefklimaat dat mede van invloed is op de WOZ waarde. Zie bijgaande 
foto’s.  

 

21 GEDATEERDE AANVRAAG UIT 2014 

21.1 Het moet het College bekend zijn dat de primaire aanvraag uit 2014 niet meer accuraat is en 
nu gebruikt wordt om dit als een soort formele voortzetting te beschouwen. De wetgever ziet 



een dergelijke salami constructie niet zitten blijkens de bijgaande WABO regelgeving. 
Aanvullingen en wijzigingen op een aanvraag dienen tijdig te geschieden volgens het 
protocol dat in deze regelgeving is vastgelegd
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. 

21.2 Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is voor de beoordeling van hetgeen wordt aangevraagd het aanvraagformulier, 
bouwtekeningen en bijbehorende stukken (bijv. een ruimtelijke onderbouwing) bepalend. Wij 
merken op dat de voormalige aanvraaggegevens op het aanvraagformulier grotendeels niet 
meer overeenkomen met de huidige en beoogde situatie en het voormalige Collegebesluit 
om medewerking te verlenen gedateerd is, dat wellicht consequenties heeft 

27
. 

21.3 Tevens is de status van de oorspronkelijke aanvrager(s) gewijzigd van maatschap (Mts) naar 
Vennootschap onder Firma (VoF) dat wellicht consequenties heeft voor de nog ontbrekende 
planschade paragraaf die wij ongetwijfeld na realisatie massaal zullen aanspreken.
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21.4 Wij menen, mocht deze ontwikkeling alsnog worden doorgezet, dat er een nieuwe aanvraag 
moet komen die waarheidsgetrouw, conform de vergunde beschikkingen aangeeft wat nu de 
huidige en toekomstige situatie van de bedrijfsvoering is, wat er nu exact aangevraagd wordt 
en of de diverse bestuurlijke organen op de hoogte zijn of gesteld worden van de meest 
recente ontwikkelingen die hen eerder tijdens hun advies niet bekend of onthouden waren. 
De ruimtelijke onderbouwing wijkt op vele punten zowel in tekst als verbeeldingen significant 
af van de meest recente informatie. Het achterhouden van nieuwe feiten en omstandigheden 
die voortborduren op eerdere goedkeuring met overlegpartners die onvoldoende worden 
geïnformeerd, zien wij als onbehoorlijk bestuur. 

21.5 Punten van aandacht: 2 (illegaal - ?) gedempte sloten, geen 10-20% waterberging, 
plangebied daags na de ter visie datum nog ad-hoc met ca 1500 m

2
 vergroot, anticiperend 

op niet benoemde aanvullende ontwikkelingen, strijd met vergunningen (NBW), gebrek aan 
een planschade overeenkomst, sloop voor nieuwbouw, archeologie paragraaf na vergroting 
plangebied, etc. 

 

22 HISTORISCHE ACHTERGRONDEN & VOOR(IN)GENOMENHEID (WOB STUKKEN) 

22.1 Wij verwijzen u naar de stukken die onder de WOB zijn verkregen. Wij lezen uit deze stukken 
dat de motivatie van de gemeente om mee te werken aan deze vergunning (o.a.) volledig 
berust op de inschatting dat, wegens aantoonbare ambtelijke wanprestaties (zeker als 
hierover schriftelijke overeenkomsten bestaan of betalingen zijn verricht)

29
 alsmede kennelijk 

onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 BW) er schadeclaims van de aanvrager zullen ontstaan. Het 
betreft, zo schrijft het College notabene zelf, een schadeclaim wegens aanzienlijke 
investeringen op basis van verregaande ambtelijke en College toezeggingen indien het plan 
na alle toezeggingen alsnog wordt geweigerd. Om een dergelijke claim te ontwijken kiest het 

                                                                   
26 Het voort borduren op een 4 jaar oude aanvraag vloeit voort uit de mislukte realisatie van het plan binnen 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, mede vanwege de inhoud van meer dan 20 zienswijzen die 
ambtenaren om moverende redenen meer dan een half jaar hadden “zoekgemaakt” om daarmee de 
Raadsleden in de nota van beantwoording niet te alarmeren op de geconstateerde fatale weigeringsgronden. 
27 ECLI:NL:RVS:2014:612 “De Afdeling overweegt dat bij het nemen van het projectbesluit het recht moet 
worden toegepast zoals dat geldt ten tijde van dit besluit. Nu de Verordening ten tijde van het nemen van het 
projectbesluit van kracht was kan het betoog niet slagen. Overigens heeft het College ter zitting te kennen 
gegeven dat het ten tijde van de bouwaanvragen geldende provinciale beleid het beoogde dierenpension niet 
zonder meer toestond.” 
28 Abc 18 december 2017: “het melkvee- en de vleesvee houderij-bedrijf werd sinds 2000 geëxploiteerd als 
maatschap door de Hr. (….) en zijn echtgenote, Mevr. (….). Inmiddels is de maatschap overgegaan in een 
Vennootschap onder Firma (VoF).”  
29 Er is gebleken dat een medewerker van de gemeente Loenen bij de primaire aanvraag in 2007 tevens een 
adviesbureau runde, zie www.omgevingsjurist.nl   

http://www.omgevingsjurist.nl/


College onterecht niet voor een Raadsbesluit (VGGB) maar belast men liever omwonenden 
met een bezwaarprocedure zodat zijzelf buiten schot blijft. 

22.2 Wij merken op dat medewerkers van GS zeer gevoelig zijn gebleken om provinciale 
regelgeving aan te passen aan de wensen van ‘knel’ zittende gemeentelijke ambtenaren die 
al eerder door de Raad van State wegens verregaande toezeggingen zijn teruggefloten. De 
inhoudelijke tekst van de WOB bijlage inzake besluitvorming is tenenkrommend en levert 
strijd op met art. 2:4, 3:2 en 3:3 van de Awb.  

  

23 PLAN MER 

23.1 Door het gebrek aan een PlanMer in het BP LG-N is door de Raad van State besloten om in 
afwachting van de uitspraak van het Europese Hof inzake Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) tussentijds geen wijzigingen toe te staan bij agrarische bedrijfsvoering. Onze opvatting 
is dat de voorgenomen wijzigingen van emissiepunten die de NBW vergunning verbiedt 
onderdeel uitmaakt van deze wetgeving en het voorgenomen plan in de wielen rijdt nu de 
nevenactiviteit deze wijzigingen noodzakelijk maakt. Nu ook blijkt dat de berekende waarden 
van de AURIUS calculator significant afwijken van de veldmetingen (bodem versus lucht) 
kan niet uitgegaan worden dat uitstoot en depositie ter plekke consoliderend zal zijn.  

 

24 ONACCEPTABELLE FEITELIJKE AMBTELIJKE GANG VAN ZAKEN 

24.1 Uit het complete dossier blijkt een onvoorstelbare werkelijkheid waarin het ambtelijke 
apparaat met het College deze aanvraag gestuurd hebben, de Raad buitenspel gezet 
hebben, en er zodoende een aanvraag is ontstaan die helemaal niet had mogen 
bestaan. 

24.2 Het begint met een bezwaar & beroeps procedure (Bezwaarcie & rechtbank) die door 
het College met de ambtelijke sturing wordt gerund namens de Raad. De Raad is tegen 
de hondenkennel. De realiteit is dat de Raad vertegenwoordigd wordt door het College 
en de ambtelijke organisatie: de ambtelijke organisatie met zijn positieve grondhouding 
doet het woord namens de Raad die mordicus tegen is. Dat wringt..! 

24.3 Bovenstaande blijkt expliciet uit de Bezwaarcie behandeling uit 2009 die al aangeeft dat 
de akoestische tegen-rapportage van de Raad ontbreekt. Ondanks deze ‘hint met een 
koevoet’ blijkt er in daarop volgende beroepszaak nog steeds geen akoestisch tegen 
rapport gemaakt te zijn. 

24.4 Een wel heel bijzondere verwijzing blijkt als het College vlak voor de rechtszaak besluit 
een wijzigingsplan vast te stellen. Hiermee verdwijnen ineens 2 extra (Raads-)gronden 
tegen het plan! Het beroep van de vergunningaanvrager werd in de rechtbank uitspraak 
op 25 mei 2011 dan ook toegewezen. De vergunninghouder echter trekt in de loop van 
het daarop volgende jaar (2012) de aanvraag in. De zaak is dus afgelopen. 

24.5 Amper 5 maanden later volgt een nieuwe aanvraag. In de B&W adviezen van 2013 en 
2015 stelt de ambtelijke organisatie het College expliciet op de hoogte van 3 directe 
weigeringsgronden die voortvloeien uit het provinciale beleid: de PRV en PRS. 

24.6 Desondanks wordt het project in 2014 ter inzage gelegd. Zienswijzen worden ingediend. 
Een half jaar later volgt het bestemmingsplan Noord. Daarin wordt de hondenkennel ook 
doorgevoerd – dit zou de makkelijkste weg zijn en niemand let echt op de plannen, dus 
dat is een mooie tussenweg. 

24.7 In november 2014 (= vlak voor het ter inzage gaan van het BP LG-N) meldt één onzes 
aan de gemeente dat conform het nieuwe bestemmingsplan de hondenkennel helemaal 
niet kan: dit is milieucategorie 3.2 terwijl er voor niet-agrarische nevenfuncties maximaal 
2 is toegestaan. In de NOTA ZIENSWIJZEN wordt dit bevestigd. Bij het nieuwe plan kan 
milieucategorie 3.2 niet meer. Het antwoord luidt dan ook dat, na de lopende 



vergunningverlening, dit niet meer mogelijk is onder het nieuwe plan. Dit impliceert dat 
de vergunning vóór het nieuwe bestemmingsplan doorgedrukt diende te worden. Dit is 
overigens ook de teneur die uit het Berenschot rapport blijkt. 

24.8 De BP LG-N inzage sluit eind 2014. Op 16 januari 2015 echter stuurt één onzer opnieuw 
een bericht, gebaseerd op de provincie zienswijze (auteur Hr. Krol, onder 
verantwoording Hr. Kentie) die op 12 december 2014 is binnengekomen. Daarin wordt 
de strijdigheid en dus de directe weigeringsgronden aangetipt. 

24.9 Daarop ontstaat evidente paniek ten gemeentehuize: het B&W advies van 10 februari 
2015 is niet toevallig direct daarop ontstaan en is daar duidelijk over. Daarin staat zoveel 
als ‘verdorie, het is ontdekt!’. Ook de communicatie tussen één onzer en de ambtelijk 
verantwoordelijke wordt afgekapt en er wordt een tussenpersoon ingeschakeld. De 
daarop volgende communicatie geeft interessante zaken prijs, o.a. het gehele College is 
betrokken en er wordt spoed overleg gepleegd met de provincie. Het probleem kan 
echter niet opgelost worden. 

24.10 De tussenstand is dus dat het oude bestemmingsplan de milieucode nog wel toelaat, 
maar de PRV en de PRS (provinciaal beleid) geven (verzwegen) directe 
weigeringsgronden. Het nieuwe ter inzage gelegde bestemmingsplan laat de milieucode 
juist weer niet toe. Hoe dit op te lossen… 

24.11 De besluit termijn van 12 weken verstrijkt, geen besluit. Na 20 weken, wij 
vermoedden reeds enige problemen maar zijn op dat moment onbekend met wat er op 
de achtergrond speelt, zijn we het zat en sturen de gemeente een in-gebreke-stelling. 
Opnieuw verdere paniek ten gemeentehuize, nog geen week later meldt de 
behandelend ambtenaar aan de provincie een mogelijke oplossing die tezamen met de 
vergunningaanvrager is bedacht. Ook wordt een externe interim manager aangesteld. 
Dit lijkt, tezamen met de ambtenaar die tussen ons en de behandelende ambtenaren is 
gezet, de standaard verdediging en bescherming tegen mogelijke verantwoordelijkheden 
van de zittende ambtelijke kopstukken (het creëren van een ‘Kop van Jut’). 

24.12 Na goed 30 weken besluit men in een poging de zaak op te lossen de NOTA 
ZIENSWIJZEN te publiceren MET de kennel, maar ZONDER onze gecombineerde 
vergunning & bestemmingsplan zienswijzen. Men moet gedacht hebben ‘niet geschoten 
is altijd mis’, niemand heeft normaliter veel aandacht voor zo’n procedure en dus zou de 
kennel via deze weg langs de Raad kunnen slippen – de snelste oplossing. 

24.13 Echter, wij ontdekten dit en lichten de Raad in die ons volgt. De zienswijzen moeten 
terug. Terecht, maar dat betekent dat het hondenpension uit het plan moet: de Raad zou 
anders opnieuw ons volgen en tegen stemmen. Aldus geschied, de conclusie daarover 
door Berenschot is klip en klaar: omdat de Raad het plan waarschijnlijk af zou wijzen 
was het ambtelijk advies aan de vergunningaanvrager om het plan in te trekken. 

24.14 Aldus geschiede, echter niet nadat de Raad de wethouder de belofte had ontlokt dat 
de Raad erover zou blijven gaan. Dit is inmiddels via slinkse wegen, ons ook bekend en 
op schrift bewijsbaar, dusdanig omgedraaid dat de Raad het idee heeft gekregen dat het 
College erover zou gaan en dus dat zij een onrechtmatige beslissing zou nemen. Wij 
mochten die bewuste commissie vergadering niet inspreken (vooropgezet plan 
voorgekookt met de coalitie: het onderwerp zou slechts ‘qua proces’ aan de orde 
zijn….). Het College denkt dus aan zet te zijn. 

Bovenstaand is inmiddels op schift bewijsbaar. Wij zullen dit te zijner tijd openbaren. 

 

25 EINDCONCLUSIE EN DRINGEND VERZOEK 

De ruimtelijke onderbouwing van dit plan toont onmiskenbaar aan dat er geen enkele sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening, de activiteit hiermee in strijd is, de motivatie als 
‘hobbymatige’ agrarische nevenactiviteit zeker niet als een versterking van de landschappelijke 



en cultuurhistorische waarden gerekend kan worden (als er al over ‘hobbymatig’ gesproken kan 
worden in dit geval), er geen behoefte is aangetoond, de zware procedure voor de grootschalige 
‘bijverdiensten’ van een enkeling en de afwegingen om deze ontwikkeling toe te staan zonder de 
argumenten van omwonenden te toetsen, integendeel alle gebreken die 4 jaar geleden 
aangevoerd zijn worden met nieuwe wet en regelgeving onder ambtelijke druk gewoon 
aangepast, zo lezen wij in de WOB stukken. 

Bovendien overstijgt deze activiteit met milieucategorie 3.2 volgens tabel 3.1 de maximaal 
toegestane categorie 1 tot 2 van de SvB voor niet-agrarische nevenactiviteiten. Mede gezien de 
rechtsgelijkheid zijn wij van mening dat hier geen behoorlijke afweging plaatsvindt en nooit heeft 
plaatsgevonden, ergo de gehele besluitvorming vanaf de primaire aanvraag in 2007 lijdt aan een 
zeer ernstige vorm van onbehoorlijk bestuur. 

Voeg daarbij dat het evident is dat het plan eigenlijk nooit had mogen bestaan o.a. vanwege de 3 
directe weigeringsgronden die het College in 2013 en in 2015 ambtelijk zijn gemeld en dus 
bekend waren. 

In het algemeen voegen wij hierbij toe dat alle onderliggende berekeningen die onze gegevens 
en stellingen onderbouwen uitgevoerd zijn en op papier beschikbaar zijn. Om de leesbaarheid 
geen (verder) geweld aan te doen hebben wij deze separaat gehouden. Indien nodig zullen wij ze 
uiteraard onmiddellijk overleggen. In geval van een (nog steeds onverhoopte) vervolg procedure 
zullen ze deel uitmaken van onze stukken. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de 
aangevoerde zaken aan te passen, uit te breiden, in te trekken of (met andere zaken) aan te 
vullen, zo nodig met de noodzakelijke onderbouwende expert rapporten. 

Wij doen u het dringende verzoek om de omgevingsvergunning op basis van bovenstaande 
argumenten te weigeren. 

 

Hoogachtend, 

 

De ondertekenaars, zie bijlagen.  

 

Er hebben thans 50 personen/adressen getekend (zie bijlagen). Het ligt in de bedoeling dit 
document op 7 juni bij de wethouder achter te laten met de handtekeningen die dan reeds 
beschikbaar zijn. Er kunnen in de komende tijd echter nog verdere personen mee tekenen of 
separaat hun stukken indienen. Indien nodig volgt daarom een update van dit document met 
daarbij de additionele handtekeningen 

 

NOOT: verwezen wordt naar de volgende documenten en/of de volgende additionele stukken zijn 
toegevoegd: 

 WOB STUKKEN (tot voorkort) te vinden op de gemeentelijke website onder nummer 121400; 

 Hieronder o.a. enige relevante wet- en regelgeving & opmerkingen waarnaar verwezen wordt; 

 In bijlage overzichtsfoto’s; 

 Bijlagen 47 handtekening-vellen uit de gehele buurt rondom het plangebied; 

 Bijlage met eigen toevoeging Indonesisch restaurant Flores, Rijksstraatweg 189, Loenen; 

 Bijlage met eigen toevoeging Maria Sophia Beheer, Kerklaan 5 Loenen; 

 Bijlage met eigen toevoeging J. van de Vooren Ludgerushof 3, Loenen. 

Te verwachten: 

 Bijlage met eigen toevoeging C.W. Kroon en C.J. Kroon Heimensen, Rijksstraatweg 192, 
Loenen. 

 Mogelijke extra Bijlage met eigen toevoeging mr. O. Hammerstein namens M. van Beets en 
M. Musch, Kerklaan 3, Loenen. 



Artikel 3.1a WABO       Aanvraag te oud, gegevens gedateerd, wetgeving & BP gewijzigd 

Het bevoegd gezag kan zich bij het verlenen van een omgevingsvergunning in ieder geval baseren op 
gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar. 

Artikel 3.10 WABO     => zie ook artikel 3:18 Awb 

1 Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de 
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk 
betrekking heeft op: 

a. een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor zover er strijd is met het 
bestemmingsplan of een beheersverordening en slechts vergunning kan worden verleend met toepassing 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°; 

etc. 

 

Artikel 3:12 WABO      Besluit tot opschorting ontbreekt 

7 In afwijking van artikel 3:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vangt de beslistermijn, 

bedoeld in dat lid, aan op de dag na de datum waarop het orgaan, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, de 

aanvraag heeft ontvangen. 

8 De in artikel 3:18, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn voor verlenging 

van de termijn waarbinnen het bevoegd gezag op de aanvraag beslist, bedraagt ten hoogste zes weken. 

De termijn waarbinnen het bevoegd gezag op de aanvraag beslist, kan ten hoogste eenmaal worden 

verlengd. De verlenging en de duur daarvan wordt, met inachtneming van de in artikel 3:18, tweede lid, 

bedoelde termijn van acht weken, gemotiveerd aan de aanvrager medegedeeld. Artikel 31, vierde lid, 

van de Dienstenwet is niet van toepassing. 

Artikel 3:18 Awb    geen besluit binnen 6 maanden, geen formele schriftelijke opschorting 

1 Indien het een besluit op aanvraag betreft, neemt het bestuursorgaan het besluit zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. 

2 Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, kan het bestuursorgaan, 
alvorens een ontwerp ter inzage te leggen, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in het 
eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Voordat het bestuursorgaan een besluit 
tot verlenging neemt, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te 
brengen. 

3 In afwijking van het eerste lid neemt het bestuursorgaan het besluit uiterlijk twaalf weken na de 
terinzagelegging van het ontwerp, indien het een besluit betreft: 

o a.inzake intrekking van een besluit; 

o b.inzake wijziging van een besluit en de aanvraag is gedaan door een ander dan degene tot 
wie het te wijzigen besluit is gericht. 

4 Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig 
mogelijk nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, mededeling op de 
wijze, bedoeld in artikel 3:12, eerste en tweede lid. In afwijking van het eerste of derde lid neemt het 
bestuursorgaan het besluit in dat geval binnen vier weken nadat de termijn voor het naar voren brengen 
van zienswijzen is verstreken. 

 

Artikel 3.18 WABO  2 sloten mogelijk illegaal gedempt, geen 10-20% watercompensatie opp 
na oppervlak “neutrale” contourwijziging nu 1.061 ha, geen watervergunning aangevraagd 

1 De aanvraag om een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 
omgevingsvergunning overeenkomstig artikel 2.31 wordt tegelijk ingediend met de aanvraag om 
verlening of wijziging van de watervergunning. 

2 Indien de aanvraag om verlening of wijziging van de watervergunning niet is ingediend binnen zes 
weken na het tijdstip waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften 
van de omgevingsvergunning is ingediend, wordt de aanvraag om de omgevingsvergunning buiten 
behandeling gelaten. 

3 Indien de aanvraag om verlening of wijziging van de watervergunning buiten behandeling wordt 
gelaten, wordt de aanvraag om de omgevingsvergunning eveneens buiten behandeling gelaten. 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&afdeling=3.4&g=2018-04-29&z=2018-04-29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel2.12
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=3:18&g=2018-04-29&z=2018-04-29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.1_Artikel3.1
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=3:18&g=2018-04-29&z=2018-04-29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf3.5_Artikel3.18
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026759&artikel=31&g=2018-04-29&z=2018-04-29
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026759&artikel=31&g=2018-04-29&z=2018-04-29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-04-11#Hoofdstuk3_Afdeling3.4_Artikel3:12
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.6_Artikel2.31


Artikel 2:4 Awb   ambtelijk verzoek tot aanpassen PRV t.b.v. individuele omgevingsvergunning 

1 Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 

2 Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame 
personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 

 

Afdeling 3.2. Zorgvuldigheid en belangenafweging, strijd met ABBB   

Artikel 3:2     weigeringsgronden opzettelijk verzwegen, afweging bevooroordeeld 

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante 
feiten en de af te wegen belangen. 

Artikel 3:3 Awb       Motivatie gemeente: voorkomen van schadeclaim bij gemeente 

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan 
waarvoor die bevoegdheid is verleend. 

Artikel 3:16 Awb   Ter inzagelegging later dan geplande datum (2 mei) gepubliceerd 

1 De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen als bedoeld 
in afdeling 3.3, bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald. 

2 De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. 

3 Op schriftelijk naar voren gebrachte zienswijzen zijn de artikelen 6:9, 6:10 en 6:15 van 
overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 3:23 Awb     medewerking versus samenspanning /Provincie 

1 Het coördinerend bestuursorgaan bevordert een doelmatige en samenhangende besluitvorming, 
waarbij de bestuursorganen bij de beoordeling van de aanvragen in ieder geval rekening houden met de 
onderlinge samenhang daartussen en tevens letten op de samenhang tussen de te nemen besluiten. 

2 De andere betrokken bestuursorganen verlenen de medewerking die voor het welslagen van een 
doelmatige en samenhangende besluitvorming nodig is. 

 

Artikel 3:24   vergunningaanvraag na 4 jaar aangevuld met niet ondergeschikte wijzigingen 

1 De besluiten worden zoveel mogelijk gelijktijdig aangevraagd, met dien verstande dat de laatste 
aanvraag niet later wordt ingediend dan zes weken na ontvangst van de eerste aanvraag. 

2 De aanvragen worden ingediend bij het coördinerend bestuursorgaan. Het coördinerend 
bestuursorgaan zendt terstond na ontvangst van de aanvragen een afschrift daarvan aan de bevoegde 
bestuursorganen. 

3 Indien een aanvraag voor een van de besluiten ontbreekt, stelt het coördinerend bestuursorgaan de 
aanvrager in de gelegenheid de ontbrekende aanvraag binnen een door het coördinerend bestuursorgaan 
te bepalen termijn in te dienen. Indien de ontbrekende aanvraag niet tijdig wordt ingediend, is het 
coördinerend bestuursorgaan bevoegd om deze paragraaf ten aanzien van bepaalde besluiten buiten 
toepassing te laten. In dat geval wordt voor de toepassing van bij wettelijk voorschrift geregelde 
termijnen het tijdstip waarop tot het buiten toepassing laten wordt beslist, gelijkgesteld met het tijdstip 
van ontvangst van de aanvraag. 

4 Bij het in artikel 3:21, eerste lid, onderdeel a, bedoelde wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat 
de aanvraag voor een besluit niet wordt behandeld indien niet tevens de aanvraag voor een ander besluit 
is ingediend. 

 

Afdeling 3.7. Motivering        strijd met structuurvisie, onjuiste motivering 

Artikel 3:46 Awb   een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is wél noodzakelijk 

Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. 

Artikel 4:6 Awb       een nieuwe aanvraag is nodig: er zijn nieuwe feiten en omstandigheden 

1 Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de 
aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01#Hoofdstuk6_Afdeling6.2_Artikel6:9
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01#Hoofdstuk6_Afdeling6.2_Artikel6:10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01#Hoofdstuk6_Afdeling6.2_Artikel6:15
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-05-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.5_Paragraaf3.5.3_Artikel3:21


2 Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het 
bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar 
zijn eerdere afwijzende beschikking. 

 

Artikel 4:14 Awb   gemeente verzuimt aanvrager te formeel te informeren over beslistermijn 

1 Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, 
deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn 
waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. 

2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het bestuursorgaan na het verstrijken van de bij wettelijk 
voorschrift bepaalde termijn niet langer bevoegd is. 

3 Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet 
binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de 
aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet 
kan worden gezien. 

 

Artikel 4:15 Awb    Overmacht versus ambtelijke incompetentie, strijd met ABBB 

1 De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die 
waarop het bestuursorgaan: 

a. de aanvrager krachtens artikel 4:5 uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de 
aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, of 

b. de aanvrager mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke 
informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of 
verder uitstel niet meer redelijk is. 

2 De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort: 

a. gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd, 

b. zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend, of 

c. zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven. 

3 In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de 
beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden 
gezien. 

4 Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdelen b en c, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, 
onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven. 

 

ARTIKEL 3.1.6 BRO             BUITEN BOUWVLAK BOUWEN IS STEDELIJKE ONTWIKKELING 

1 Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn 
neergelegd: 

a. een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen; 

b. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 
waterhuishouding; 

c. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; 

d. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 
onderzoek; 

e. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
van het bestemmingsplan zijn betrokken; 

f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan. 

2 De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

3 Indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven aan artikel 3.6, 
eerste lid, onder a of b, van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald dat de beschrijving van 
de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een motivering als bedoeld in het tweede lid eerst 
wordt opgenomen in de toelichting bij het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat artikel. 
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4 Een onderzoek naar de behoefte als bedoeld in het tweede lid, heeft, in het geval dat een 
bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid ziet op de vestiging van een dienst als bedoeld in artikel 1 
van de Dienstenwet en dit onderzoek betrekking heeft op de economische behoefte, de marktvraag of de 
beoordeling van de mogelijke of actuele economische gevolgen van die vestiging, slechts tot doel na te 
gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

5 Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport als bedoeld 
in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn 
beschreven, worden in de toelichting ten minste neergelegd: 

a. een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 
in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden; 

b. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; 

c. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 

 

Artikel 6.1 WRO        Planschade  Ludgerushof, restaurant Flores, Kerklaan, Rijksstraatweg 

1 Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een 
vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het 
tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming 
niet voldoende anderszins is verzekerd. 
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BIJLAGE FOTO’S 

- open landschap (foto 1) 

- restaurant Flores (foto 2) 

- zicht vanaf Kerklaan (foto’s 3 t/m 6) 

- zicht Ludgerushof (foto 7) 

- zicht pastorie (Kerklaan 3 – foto 8) 
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