
Herenweg Gageldijk

Wijzigingen naar aanleiding van werksessies en raad van 25 juni 2013

In onderstaand overzicht staat aangegeven wat de wijzigingen zijn in het bestemmingsplan naar aanleiding van de werksessie gehouden op 4 juni 2013 en 18 
juni 2013. De tabel geeft aan wat het oorspronkelijke voorstel was van het college en vervolgens wat door de raad is besloten. In de laatste kolom staat 
aangeven hoe de wijziging tot stand is gekomen. De nummers in de eerste kolom komen overeen met de nummers in de staat van wijzigingen. De nummers 
waar een extra toevoeging achter staat (a t/m e) zijn later toegevoegd omdat deze wijzigingen nog geen plek hadden in het oorspronkelijke voorstel. De 
toevoegingen corresponderen met de plek van deze antwoorden in de staat van wijzigingen. 

Verbeelding

No. Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
5 De bouwvlakken van de volgende bedrijven worden in 

overeenstemming  gebracht  met  het  geldende 
bestemmingsplan: herenweg 15a en gageldijk 29.
Zie ook plankaarten 

De bouwvlakken van de volgende bedrijven worden 
in  overeenstemming  gebracht  met  het  geldende 
bestemmingsplan:  Herenweg  15a,  Gageldijk  29, 
Gageldijk 45/53, Gageldijk 115 en Gageldijk 129

Ambtshalve  aanpassing 
geconstateerde  fouten,  de 
bouwvlakken  en  bestemmingsvlakken 
moeten  in  overeenstemming  zijn  met 
het geldende bestemmingsplan. Deze 
aanpassing  is  voorgesteld  door  de 
wethouder  in  de  werksessie  van  4 
juni. 

5a Zie plankaarten Het  bouwvlak  op  Gageldijk  129  wordt  aangepast 
aan de legale aanwezige bebouwing

Ambtshalve  aanpassing 
geconstateerde  fouten,  de 
bouwvlakken  moeten  passen  om  de 
legaal  aanwezige  bebouwing.  Deze 
aanpassing  is  voorgesteld  door  de 
wethouder  in  de  werksessie  van  4 
juni.

7 De verbeelding worden aangepast door aan de 
oostzijde van het bestemmingsvlak een groenstrook 
op te nemen conform het geldende bestemmingsplan.
Zie ook plankaarten

De  verbeelding  worden  aangepast  door   het 
bouwvlak te verschuiven en aan de oostzijde van 
het bestemmingsvlak een groenstrook op te nemen 
conform het geldende bestemmingsplan.

Zienswijze  nr  5,  aangepast  voorstel 
naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

16
a

Zie plankaarten Het bouwvlak voor het bedrijf op Herenweg 22/24 
zal  worden  aangepast  aan  de  verleende 

Zienswijze  nr  27,  geconstateerde 
fouten,  de  bouwvlakken  moeten 
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vergunning passen  om  de  legaal  aanwezige 
bebouwing.  Deze  aanpassing  is 
voorgesteld  door de wethouder in  de 
werksessie van 4 juni.

16
b

Bedrijfswoning Herenweg 22 bestemmen De bedrijfswoning op Herenweg 22 wordt bestemd 
als burgerwoning

Zienswijze  nr  27,  deze  aanpassen is 
voorgesteld  in  de  werksessie  van  18 
juni 

16c Zie  plankaarten,  voorgesteld  was  geldende 
bestemmingsplan over te nemen. 

De schuur die onder het overgangsrecht viel op het 
perceel naast Herenweg 24 zal op de verbeelding 
worden  opgenomen  en  valt  na  de  aanpassing 
genoemd onder 16d onder de bestemming R2. 

Zienswijze  nr  27,  deze  aanpassen is 
voorgesteld  in  de  werksessie  van  18 
juni

16
d

Zie  plankaarten,  voorgesteld  was  geldende 
bestemmingsplan over te nemen.

De  aanwezige  volkstuinen  naast  Herenweg  24 
zullen  bestemd  worden.  Beide  percelen  naast 
Herenweg  24  zullen  bestemd  worden  voor 
recreatie. Extra bebouwing op deze percelen wordt 
uitgesloten. 

Zienswijze  nr  27,  deze  aanpassen is 
voorgesteld  in  de  werksessie  van  18 
juni

16
e

Bedrijfswoning Herenweg 33 bestemmen De bedrijfswoning op Herenweg 33 wordt bestemd 
als burgerwoning

Zienswijze  nr  29,  deze  aanpassen is 
voorgesteld  in  de  werksessie  van  18 
juni

19 De  verbeelding  wordt  aangepast  bij  de  adressen 
Maarsseveensevaart 90a en 92 . Het gebouw op nr. 
92 krijgt in plaats van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ 
een  aanduiding  voor  gecombineerd  woon-/ 
bedrijfspand met een maximum aantal m² van 84. Aan 
de noordzijde van de erfgrens wordt een strook van 8 
m  vrijgehouden  en  aan  de  zuidzuide  5,75  m  (geen 
bouwvlak). 

De verschuiving van het bouwvlak op nummer 92 
wordt  qua  oppervlakte  gecompenseerd  aan  de 
andere kant van het perceel.

Zienswijze nr 33 en nr 34, aangepast 
voorstel  naar  aanleiding  van  overleg 
tussen wethouder en insprekers  naar 
aanleiding van werksessie 4 juni 

Regels

No. Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
9 In het artikel 3 Agrarisch wordt opgenomen dat In  het  artikel  3  Agrarisch  wordt  opgenomen  dat Aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
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bedrijven  met  de  aanduiding  VAB-
caravanstalling  alleen  nieuwbouw  mogen 
plegen  als  deze  nieuwbouw  dezelfde 
afmetingen heeft als de bestaande bebouwing. 
Dergelijke bedrijven hebben deze aanduiding 
gekregen in  het  kader  van een Ruimte voor 
Ruimte regeling waarbij het recht op vergroting 
van de bebouwing niet meer aan de orde is.

bedrijven  met  de  aanduiding  VAB-caravanstalling 
alleen  nieuwbouw  mogen  plegen  als  deze 
nieuwbouw  dezelfde  oppervlak  heeft  als  de 
bestaande  bebouwing.  De  goothoogte  mag 
maximaal 4 m zijn of gelijk aan aanwezige hoogte 
indien deze hoger is.

van  overleg  tussen  wethouder  en 
insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni.
In de raad van 25 juni 2013 is besloten 
dat de goothoogte maximaal 4 m mag 
zijn.

9a nvt In  het  artikel  3  Agrarisch  wordt  een 
wijzigingsbevoegdheid  opgenomen  om  de  vorm 
van  het  bouwvlak  aan  te  passen.  Deze 
wijzigingsbevoegdheid  zal  overeenkomen  met  de 
wijzigingsbevoegdheid uit artikel 5 die reeds in het 
plan zit. 

Aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
van  overleg  tussen  wethouder  en 
insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni

14
a

nvt In de regels voor bedrijven wordt opgenomen dat 
bij  elk  bedrijf  bedrijven  in  categorie  1  en  2  zijn 
toegestaan.
Hierdoor zal de tabel met bedrijven kleiner worden. 
Algemeen  zal  worden  opgenomen  dat  bij  de 
bestemming  bedrijf  bedrijven  in  categorie  1  en 2 
zijn  toegestaan.  In  de tabel  zullen  alleen nog de 
bedrijven  worden  opgenomen  die  een  hogere 
categorie hebben op dit moment. 

Zienswijze  nr  1,  aangepast  voorstel 
naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

14
b

nvt In de regels voor bedrijven wordt een afwijking 
opgenomen die het mogelijk maakt voor bedrijven 
om  het bebouwd oppervlak met 20% te vergroten 
binnen het  bestemmingsvlak. 
Voorwaarden bij deze wijziging zijn in ieder geval:
- De  vergroting van  de bedrijfsgebouwen moet 

milieuhygiënisch inpasbaar zijn;
- Door  de  vergroting  mogen  bestaande 

omliggende bedrijven  en  woningen niet  extra 
worden gehinderd

- Indien  als  gevolg  van  een  aangevraagde 
vergroting  ook  de  parkeerbehoefte  van  een 
bedrijf  omhoog  gaat  dan  zal  deze  extra 

Zienswijze nr 1, deze aanpassing in de 
raad van 25 juni definitief vastgesteld.
De aanpassing geeft meer ruimte dan 
de  in  zienswijzereactienota 
voorgestelde  aanpassing  naar 
aanleiding van de werksessie van 18 
juni. 
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behoefte binnen het bestemmingsvlak van het 
terrein gerealiseerd moeten worden. 

18 In artikel  5 wordt  de tabel aangepast  voor Gageldijk 
91b

Zienswijze nr 15, geconstateerde fout, 
toegezegde  aanpassing  nog  niet 
verwerkt in stukken

19
a

nvt In de regels wordt een mogelijkheid opgenomen om 
een bedrijf en de bedrijfswoning te splitsen

Zienswijze  nr  27,  aangepast  voorstel 
naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

19
b

Artikel 5.6 wordt tekstueel aangepast zodat het artikel 
niet  meer  verwijst  naar  agrarische  bedrijven  maar 
gewoon naar bedrijven. 

Zienswijze nr 27, geconstateerde fout, 
toegezegde  aanpassing  nog  niet 
verwerkt in stukken

Toelichting

No Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
5 Artikel 3.4.2 is uit de toelichting gehaald Zienswijze  nr  3,  geconstateerde  fout, 

toegezegde  aanpassing  nog  niet 
verwerkt in stukken

Bijlagen

No Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
1a In  het  beeldkwaliteitsplan  wordt  de  geluidskaart 

geactualiseerd
geconstateerde fout

4



Zienswijze reactienota

Naar aanleiding van de nagezonden stukken van de heer Schuurman (zienswijze nummer 19) wordt voorgesteld om de beantwoording op zienswijze nummer 
19 onder b als volgt aan te passen:

No Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
19 Op basis de ingediende zienswijze is het niet mogelijk 

om camperplaatsen als nevenfunctie op te nemen in 
het  bestemmingsplan.  Een  dergelijke  functie  moet 
ruimtelijk  onderbouwd worden voordat deze bestemd 
kan  worden.  Een goede  ruimtelijke  onderbouwing  is 
niet bijgevoegd. De gemeente is van mening dat het 
niet wenselijk is om op een bedrijfsbestemming waar 
campers gestald worden het verblijven in de campers 
toe te staan.  Er zal dan ook geen mogelijkheid worden 
opgenomen in het plan om aan deze functies alsnog 
medewerking te verlenen met behulp van een afwijking 
of wijzigingsbevoegdheid. 

Op basis de ingediende zienswijze en de aanvulling 
daarop per email van 20 juni is het niet mogelijk om 
camperplaatsen  als  nevenfunctie  op  te  nemen in 
het  bestemmingsplan.  Indiener  heeft  met  een 
tekening  de  gewenste  locatie  van  de 
camperplaatsen  laten  zien.  De  genoemde  locatie 
ligt buiten het bestemmingsvlak van het bedrijf en 
kan  daardoor  niet  als  nevenfunctie  bij  het  bedrijf 
worden opgenomen. 

Aanvulling  zienswijze  naar  aanleiding 
van de werksessie van 18 juni
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