
LANDELIJK GEBIED WEST concept ten behoeve van behandeling B&W 25 juni 2013

Wijzigingen naar aanleiding van werksessies 

In onderstaand overzicht staat aangegeven wat de wijzigingen zijn in het bestemmingsplan naar aanleiding van de werksessie gehouden op 3 juni 2013 en 18 
juni 2013. De tabel geeft aan wat het oorspronkelijke voorstel was van het college en vervolgens wat nu ter besluitvorming voorligt. In de laatste kolom staat 
aangeven hoe de wijziging tot stand is gekomen. De blauw gearceerde aanpassingen zijn nieuw ten opzichte van de Staat van Wijzigingen van 19 juni 2013. 
De nummers in de eerste kolom komen overeen met de nummering van de zienswijzen. In de staat van wijzigingen zijn de hieronder benoemde 
aanpassingen met geel gearceerd. 

Verbeelding

No.
zienswijze
n

Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding

Zie plankaarten Op  de  verbeelding  zijn  verschillende 
aanduidingen  gebruikt  om  bedrijfswoningen  te 
regelen. De functieaanduidingen kloppen. Deze 
zijn  op  de  verbeelding  en  in  de  regels  op 
dezelfde  wijze  gebruikt.  De  aanduidingen  voor 
de  maatvoeringen  verschillen.  De  wijze  van 
gebruik  verschilt  op  de  verbeelding  en  in  de 
regels. Dit wordt verduidelijkt/ aangepast.

Ambtshalve aanpassing. 

3.3.7 Zie plankaart B Bosdijk 5: Het bouwvlak wordt aan de zuidzijde 
met 13 meter vergroot. Aan de westzijde wordt 
een deel van het bouwvlak ingeleverd.

Zienswijze  nr  3.3.7,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

Zie plankaart C Laag Nieuwkoop 30: De woonbestemming wordt 
omgezet  in  een  bouwvlak  voor  een  agrarisch 
bedrijf conform het geldende bestemmingsplan.

Ambtshalve aanpassing. Bij controle 
is  gebleken dat  op  het  perceel  wel 
een  volwaardig  agrarisch  bedrijf 
aanwezig is.

3.3.32 Oud  Aa  1:  de  aanduiding  “bijgebouw”  wordt 
opgenomen op het bestaande chalet ten behoeve 
van recreatief gebruik.

de  aanduiding  wordt  aangepast  in 
“recreatiewoning”  ten  behoeve  van  recreatief 
gebruik.

Zienswijze  nr  3.3.32,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen  wethouder  en 
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bezwaarmakers. 
3.3.36 Zie plankaart B Oud Aa 18: het bouwvlak wordt deels verplaatst 

en met 42m2 vergroot.
Zienswijze  nr  3.3.36,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

3.3.37 Zie plankaart B Oud  Aa  25:  ka  aanduiding  toevoegen  op 
zomerwoning en verwijderen van schuur

Ambtshalve aanpassing. Bij controle 
is gebleken dat de aanduiding onjuist 
was weergegeven

Zie plankaart A Oukoop  12a:  Molenbiotoop  is  gelegen  op  het 
woonhuis dit moet zijn op het bouwwerk gelegen 
ten noorden van de woning.
De  woning  heeft  momenteel  de  bestemming 
Cultuur en ontspanning dit wordt aangepast in de 
bestemming Wonen.

Ambtshalve aanpassing. Bij controle 
is gebleken dat  de molen onjuist  is 
aangegeven.

3.3.53 Zie plankaart C Portengen  10a:  het  bouwvlak  wordt 
oppervlakteneutraal conform het verzoek aan de 
westzijde aangepast.

Zienswijze  nr  3.3.53,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

3.3.53 Zie plankaart C Portengen  12:  het  bouwvlak  wordt  zodanig 
aangepast  dat  wordt  aangesloten  bij  de 
eigendomsgrenzen.

Zienswijze  nr  3.3.53,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

3.3.68 Zie plankaart B Portengen  109:  het  bouwvlak  wordt  zodanig 
aangepast  dat  wordt  aangesloten  bij  de 
eigendomsgrenzen.  De  bestemming  wordt 
veranderd  in  “Bedrijf”  met  de  aanduiding 
“Aannemersbedrijf”.

Zienswijze  nr  3.3.68,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

3.3.75 Zie plankaart D Spengen 12: het bouwvlak wordt aangeduid met 
‘intensieve  veehouderij’.  Het  bouwvlak  wordt 
oppervlakteneutraal  conform  het  verzoek 
aangepast

Zienswijze  nr  3.3.75,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

3.3.76 Zie plankaart D Spengen  16:  het  bouwvlak  wordt  zodanig 
aangepast  dat  het  zwembad  met  terras 
hierbinnen wordt gesitueerd. De bestemming bos 

Zienswijze  nr  3.3.76,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
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aan  de  achterzijde  van  het  perceel  wordt 
conform de feitelijke situatie bestemd.
Daarnaast  wordt  het  bouwvlak  aan  de 
achterzijde  van  de  paardenbak  gedeeltelijk 
verkleind en toegevoegd bij  de paardenstal om 
zo de bouw van een schuur mogelijk te maken. 
Het bouwvlak wordt hierdoor oppervlakteneutraal 
conform het verzoek aangepast.

aanleiding van werksessie 4 juni

3.3.82 Zie plankaart A Ter  Aase  Zuwe  1:  het  bouwvlak  wordt 
oppervlakteneutraal conform het verzoek aan de 
westzijde  aangepast.  Waarbij  de  diepte  van 
naastgelegen percelen leidend zijn.

Zienswijze  nr  3.3.82,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar 
aanleiding van werksessie 4 juni

Zie plankaart D Wagendijk  14:  ka  aanduiding  toevoegen.  De 
woning heeft momenteel de bestemming Cultuur 
en  ontspanning  dit  wordt  aangepast  in  de 
bestemming Wonen.

Ambtshalve aanpassing. Bij controle 
is gebleken dat de woning onjuist is 
bestemd.

3.3.87 Zie plankaart D Wagendijk  31:  het  bouwvlak  wordt  met  15% 
vergroot  conform artikel  3.4.1.  daarnaast  wordt 
een deel van het huidige bouwvlak verschoven 
naar de achterzijde. 

Zienswijze  nr  3.3.87,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
met  insprekers  naar  aanleiding van 
werksessie 18 juni

3.3.88 Zie plankaart D Wagendijk  55:  beantwoording  zienswijze  wordt 
aangevuld  waarbij  het  bouwvlak  wordt 
aangepast  conform  de  verleende  vergunning 
voor uitbreiding van het bouwvlak.

Ambtshalve aanpassing. Bij controle 
is  gebleken  de  zienswijze  niet 
volledig was beantwoord.

Regels

No. Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
nvt Op  de  verbeelding  zijn  verschillende 

aanduidingen  gebruikt  om  bedrijfswoningen  te 
regelen.  De  functieaanduidingen  kloppen.  Deze 
zijn op de verbeelding en in de regels op dezelfde 

Ambtshalve aanpassing.
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wijze  gebruikt.  De  aanduidingen  voor  de 
maatvoeringen verschillen. De wijze van gebruik 
verschilt  op de verbeelding en in  de regels.  Dit 
wordt verduidelijkt/ aangepast.

nvt Regeling “plattelandswoningen” opnemen.

Bestemmingsomschrijving  van  de  agrarische 
bestemming
De  voor  'Agrarisch'  of  ‘Agrarisch  met  waarden’ 
aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen,  anders  dan  ten  behoeve  van  het 

agrarische  bedrijf,  in  een  voormalige 
agrarische  bedrijfswoning,  uitsluitend  ter 
plaatse  van  de  aanduiding  ‘specifieke  vorm 
van agrarisch – voormalige bedrijfswoning’;

Bouwregels
De  regels  die  gelden  voor  de  bedrijfswoning, 
gelden ook voor de voormalige bedrijfswoning.

Via een afwijking voor nieuwe situaties
Afwijking van de gebruiksregels
Bij  een  omgevingsvergunning  kan  worden 
afgeweken van het bepaalde in:
a. lid  3.1  ten  behoeve  van  het  toestaan  van 

wonen,  andere  ten  behoeve  van  het 
agrarische  bedrijf,  in  een  voormalige 
agrarische bedrijfswoning, met dien verstande 
dat:

1. er  geen  sprake  is  van  een 
onevenredige aantasting van:

 de  gebruiksmogelijkheden  van  de 
aangrenzende gronden;

 het landschaps- en bebouwingsbeeld.

Ambtshalve  aanpassing.  Is  naar 
aanleiding van nieuwe wetgeving die 
vanaf 1 januari geldt.
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3.3.52 (agrarisch) loonbedrijf
een bedrijf dat uitsluitend of in overwegende 
mate gericht is op het verrichten van
werkzaamheden voor en/of de levering van 
diensten aan agrarische bedrijven;

In  artikel  1  (begripsbepalingen)  wordt  de 
begripsomschrijving van (agrarisch) loonbedrijf als 
volgt aangepast:
Een bedrijf dat uitsluitend of in overwegende mate 
gericht is op het verrichten van werkzaamheden 
voor en/ of levering van diensten aan agrarische 
bedrijven. Daarnaast zijn meestal een deel van de 
werkzaamheden gericht op uitvoering in de grond, 
weg  en/  of  waterbouw.  Hierbij  wordt  geen 
aannemingsbedrijf bedoeld.

Zienswijze  nr  3.3.52,  aangepast 
voorstel  naar  aanleiding  van  de 
werksessie van 18 juni

nvt In artikel 1 (begripsbepalingen)  wordt het begrip 
aannemingsbedrijf toegevoegd:  bedrijf gericht op 
het  realiseren  en  coördineren  van  
bouwactiviteiten en onderhoudsactiviteiten;

Ambtshalve  wijziging  naar 
aanleiding  van  de  werksessie  van 
18 juni

nvt In artikel 3.1.1.b: aanpassen in dat uitsluitend ter 
plaatse  van  de  aanduiding  “Intensieve 
veehouderij”  een  intensieve  veehouderij  is 
toegestaan;

geconstateerde fout

3.1.3 Artikel 3.2.1.a onder 2: ter plaatse van de 
aanduiding 'intensieve veehouderij' 
uitsluitend het bestaande
oppervlak aan bedrijfsgebouwen ten 
behoeve van intensieve veehouderij is
toegestaan;

Artikel 3.2.1.a onder 2 verwijderen Zienswijze  o.a.  95,  aangepast 
voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen  wethouder  en  insprekers 
naar  aanleiding  van  werksessie  4 
juni

In  artikel  3.2.1.b  is  de  maximale  inhoud  voor 
recreatiewoningen 200 m3

In artikel 3.2.1.b wordt de maximale inhoud voor 
recreatiewoningen  aangepast  in:  bestaande 
maatvoering.

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

nvt In  artikel  3.4  wordt  opgenomen  grotere  inhoud 
recreatiewoning waarbij  de inhoud vergroot mag 
worden met 10% tot maximaal 200 m³.

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

nvt In  artikel  3.2.2  onder  e:  landschappelijke 
inpassing van kuilplaten die buiten het bouwvlak 

Ambtshalve  wijziging:  de  regels 
waren  te  vaag  over  wat  wenselijk 
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worden  gesitueerd  wordt  de  volgende  afwijking 
opgenomen:
Kuilvoerplaten buiten het bouwvlak
Het  bevoegd  gezag  kan  bij  een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in  lid  3.2 voor  het  bouwen  van  kuilvoerplaten 
buiten het bouwvlak, mits wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden:
a. de kuilvoerplaten worden direct aangrenzend 

aan het bouwvlak gerealiseerd;
b. de  oppervlakte  van  de  kuilvoerplaten  mag 

buiten het bouwvlak niet meer bedragen dan 
60 m2;

c. de kuilvoerplaaten zijn aan de voorzijde van 
het bouwvlak niet toegestaan;

d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bebouwing mag niet onevenredig 
worden aangetast;

e. de kuilvoerplaten dienen aansluitend aan de 
bestaande  bebouwing  gerealiseerd  te 
worden.

was.

3.3.95 In  artikel  3.4.1  onder  h  wordt  de  vigerende 
bouwmogelijkheid  opgenomen.  Het  bouwvlak 
behorende bij het agrarisch bedrijf (niet zijnde een 
intensieve veehouderij) wordt  verwijderd mag met 
15 % worden vergroot tot maximaal 1 ha.

In  artikel  3.4.1  onder  h  wordt  de  vigerende 
bouwmogelijkheid  opgenomen.  Het  bouwvlak 
behorende bij het agrarisch bedrijf mag met 15 % 
worden vergroot tot maximaal 1 ha.
De  tekst  niet  zijnde  een  intensieve  veehouderij 
wordt verwijderd.
Als  randvoorwaarde  wordt  ten  aanzien  van 
intensieve  veehouderij  opgenomen  dat  er  geen 
sprake  is  van  een  toename  van  de 
ammoniakemissie  van  het  betreffende  bedrijf  of 
aangetoond is dat er geen gevolgen zijn voor de 
instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-
gebied als gevolg van de ammoniakdepositie.

aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
van  overleg  tussen  wethouder  en 
insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni
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3.3.95 3.4.2 Bouw bedrijfsgebouwen ten 
behoeve van intensieve veehouderij
a. Het bevoegd gezag kan bij een 
omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in lid 3.2 voor het bouwen van 
nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen ten 
behoeve van intensieve veehouderij 
bedrijven, mits wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden:…

Artikel 3.4.2 wordt verwijderd aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
van  overleg  tussen  wethouder  en 
insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni

3.3.95 nvt Artikel  3.8:  wordt  een  wijzigingsbevoegdheid 
toegevoegd voor het vergroten van het agrarisch 
bouwvlak  naar  1,5  hectare  met  daarbij  o.a.  de 
voorwaarde  dat  er  geen  sprake  is  van  een 
toename  van  de  ammoniakemissie  van  het 
betreffende bedrijf  of aangetoond is dat er geen 
gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstelling 
van een Natura 2000-gebied als  gevolg  van de 
ammoniakdepositie.

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

3.3.81 nvt artikel 36.2 wordt toegevoegd "Het College kan 
van de onder 4 genoemde maatvoering afwijken 
indien de mantelzorg inpandig in een bestaand 
bouwwerk plaats zal vinden, waarbij de uiterlijke 
verschijningsvorm in hoofdzaak in stand blijft"

aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
van  overleg  tussen  wethouder  en 
insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 18 juni

Het  aanleggen,  verbreden  en  verharden  van 
wegen/ kavelpaden is bij de agrarische bestemming 
omgevings vergunningsplichtig

In artikel 39 (aanlegvergunningstelsel) worden de 
werkzaamheden  welke  vallen  onder  d  (het 
aanleggen, verbreden en verharden van wegen/ 
kavelpaden)  niet  van  toepassing  verklaard  voor 
de  bestemming  Agrarisch  met 
landschapswaarden.

aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
van de werksessie van 18 juni.

Toelichting

No
zienswijze
n

Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
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3.3.95 nvt H  5:  de  teksten  waarin  onderscheid  wordt 
gemaakt  tussen  intensieve  veehouderijen 
agrarische bedrijven worden aangepast  conform 
de gemaakte afspraken met LTO

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

3.3.75 nvt Pag  124:  onderbouwing  wordt  toegevoegd 
wanneer  wel  en  wanneer  niet  een  bouwwerk 
onderkeldert mag worden.

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

Bijlagen

No Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
3.3.57 Detailhandel is niet toegestaan In  bijlage  1  van  de  regels  (lijst  van  bestaande 

(neven)activiteiten)  wordt  bij  Portengen  36  als  nevenactiviteit 
toegevoegd “ondergeschikte detailhandel”.

aangepast  voorstel  naar  aanleiding 
van de werksessie van 18 juni.
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