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Westbroekse Binnenweg 
 
Op het perceel Westbroekse Binnenweg tussen 86 en 88 staat een kassencomplex van 16.827m2 inclusief 
bedrijfsruimte. De kassen staan leeg. De huidige eigenaar van het perceel, de heer Van Eck, is vanaf 2014 bezig 
het perceel qua functie te wijzigen van agrarisch naar wonen. Het vooroverlegplan is, na verschillende overleggen 
met de provincie, waaronder met de Gedeputeerde, negatief beoordeeld omdat het aantal woningen (6 x 3 
woningen = 18 woningen)  niet aansluit bij de provinciale en gemeentelijke regeling voor ruimte-voor-ruimte. Er 
loopt al tijden een discussie met de provincie of vergunde maar nog niet opgerichte bedrijfsbebouwing ook mag 
worden meegerekend binnen de ruimte voor ruimte regeling. Artikel 3.11 van de Provinciaal Ruimtelijke 
Verordening (PRV) biedt daarvoor geen ruimte en de provincie ziet vooralsnog geen reden dit beleidsuitgangspunt 
aan te passen. 
 
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. door de commissie Fysiek Domein 
op 28 november 2017 heeft de adviseur van de heer Van Eck de plannen bepleit. De wens is nog steeds een 
aantal woningen te realiseren in ruil voor het kassencomplex. Deze woningen worden landschappelijk ingepast.  
 
Een deel van de raadscommissie gaf aan positief tegenover deze ontwikkeling te staan. Ook het plan om meer 
woningen te realiseren dan de PRV toestaat werd in principe niet negatief beoordeeld. Aangezien het 
bestemmingsplan voor deze ontwikkeling geen ruimte biedt hebben twee partijen namelijk Lokaal Liberaal en D66 
moties gemaakt om te bespreken in de eerst volgende raadsvergadering. Deze bespreking heeft tot nu toe niet 
plaatsgevonden. Daarom heeft de adviseur van de heer Van Eck een brief gestuurd aan het college met het 
verzoek om een heldere uitspraak van het college in deze kwestie. 
 
Het college zal op grond van de brief van de heer Boer (adviseur van de heer Van Eck) d.d. 14 februari 2018 een 
principebesluit nemen over deze ontwikkeling waarbij rekening is gehouden met de maximale mogelijkheden die 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening biedt. Het voorstel dat nu voorligt bij het college doet grotendeels recht aan 
de nog niet behandelde moties maar ook aan de juridische haalbaarheid van het plan. 
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De volgende voorwaarden zijn door het college meegenomen in het besluit: 
 
1. de agrarische activiteiten zijn geheel beëindigd en uit een advies van een agrarisch deskundige blijkt dat de 

locatie niet langer geschikt is voor een agrarisch bedrijf;  
2. op grond van artikel 3.11 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn maximaal 4 woningen mogelijk in ruil 

voor de bestaande kassen en het bedrijfsgebouw; 
3. op grond van artikel 3.4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening mag voor welke woning een maximale 

inhoud van 800m3 worden aangehouden mits de woningen zich op een goede manier verhouden tot het 
landschap en het perceel en de woningen landschappelijk worden ingepast; 

4. afhankelijk van de perceelgrootte er bij elke woning tot maximaal 150m2 aan bijbehorende bouwwerken mag 
worden gerealiseerd op het achtererfgebied; 

5. op grond van de wettelijke regeling in het Besluit omgevingsrecht (Bor)  kan een deel van de bijbehorende 
bouwwerken gebruikt worden voor een mantelzorgwoning; 

6. er moet een inrichtingsplan worden gemaakt waarin naast de woningen en bijbehorende bouwwerken 
aandacht is voor de landschappelijke inpassing, aanleg van natuurwaarden en water; 

7. de nieuwe bestemming leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
de naastgelegen percelen;  

8. de bestemming is aanvaardbaar vanuit een oogpunt van een milieu hygiënisch verantwoord woon- en 
leefklimaat, natuur, landschap en cultuurhistorie hetgeen wordt aangetoond middels onderzoeken;  

9. door de situering van de woningen worden de omliggende (agrarische) bedrijven niet beperkt in hun 
bedrijfsuitoefening;  

10. er wordt een overeenkomst gesloten met de aanvrager waarin o.a. de planschade wordt geregeld; 
er wordt een participatietraject georganiseerd met direct omwonenden. 
 

Gezien de ligging in het landelijk gebied, de nabijheid van de Natura2000 gebied en de aanwezigheid van direct 
omwonenden en (agrarische)bedrijven bestaat een kans op aanvullende voorwaarden. Dit kan pas goed in beeld 
worden gebracht als gestart wordt met de opstelling van een postzegelbestemmingsplan met de daarbij horende 
onderzoeken.  
 
Daarnaast betreft het hier een principe uitspraak van het college van B&W. De uiteindelijke beslissingsbevoegheid 
inzake het postzegelbestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad. Bovendien dient de provincie te worden overtuigd 
van de kwaliteitsverbetering die het aantal woningen rechtvaardigt. 
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