
Plaatsen als ingekomen stuk t.a.v. de Raad. 
Onderwerp: bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Nota van Wijzigingen.  27-11-2015 
 
Geachte heer van Hoeve, 
Tot onze verbazing zien wij nog steeds dat in de nota van wijzigingen dat het hondenpension 
met milieucategorie 3.2 ten onrechte niet is geschrapt uit het bestemmingsplan. 
In de nota van beantwoording wordt dit wel expliciet vermeld, zie 3.58 b1 nr 11 “het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld zonder hondenkennel” , einde citaat. 
U geeft aan: het past niet in het bestemmingsplan vanwege strijdigheid met de regels 
waardoor er een separate buitenplanse procedure noodzakelijk is. 
De aanpassing van in de nota van beantwoording is daarom gewijzigd van een “nee” in een 
aanpassing “ja” om dit plan niet toe te staan, het betreft dus een wijziging in de nota. 
Op punt 5 van het huidige raadsvoorstel wordt niet op deze conclusie ingegaan maar 
onnodig geelaboreerd over een omgevingsvergunning die hier niet ter zake doet. 
Wij verzoeken u expliciet in de nota van wijzigingen aan te geven dat het beoogde 
hondenpension op de Rijksstraatweg 188 te Loenen, zoals dat eertijds onderdeel was van 
het concept bestemmingsplan in dec 2014 geschrapt zal worden wegens strijd met de regels 
in dit bestemmingsplan op basis van de ingekomen zienswijzen die zeer recent pas boven 
tafel zijn gekomen. 
 
Wij verzoeken de raad op punt 5 van het raadsvoorstel niet akkoord te gaan zonder dat deze 
aanpassing specifiek en onderbouwd in de nota wordt overgenomen. 
 
Overige opmerkingen: 
Na het vluchtig doorlopen van de NOTA VAN ZIENSWIJZEN, vooral de STAAT VAN 
WIJZIGINGEN en de LIJST MET INDIENERS constateren wij nog de volgende gebreken: 

- In de indienerslijst nummer 66 nog steeds niet is opgenomen; 
- De verandering van de hondenkennel niet in de staat van wijzigingen is opgenomen 

en ook nog op verbeelding 8 staat, dus zal die ook daar geschrapt moeten worden. 
- Parkeren Slootdijk 4a nog in hoofdstuk “regels” staat aangegeven. 

 
Verder constateren wij, ondanks een verhelderend gesprek, dat het door ons gemelde 
manco inzake de toekomstige locatie van DE WERF uitbreiding niet is aangepast. Zoals door 
ons specifiek aangegeven maakt het geen verschil als DE WERF uitbreiding doorgaat (het 
nieuwe plan komt dan ‘over’ het oude bestemmingsplan heen, of dit nu 1984 of 2015 is). 
Echter, het maakt echter wel degelijk verschil uit als DE WERF niet door zou gaan. Er blijft 
dan een stuk grond over met een bestemmingsplan uit 1984 waarover bij 
omgevingsvergunningen geen leges geheven kunnen worden. Tevens leidt dit weer tot een 
aanvullend bestemmingsplan. Dit feit is inmiddels bij u bekend. De raad wordt hiermee voor 
het blok gezet het naastliggende bestemmingsplan DE WERF in zijn geheel tegen wil en dank 
goed te keuren.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hendrik Land & Nico Bos 
Namens Kerklaanbewoners 
 


