
 

Op 12 dec. 2017, om 12:49 heeft Lutters, Sylvia <sylvia.lutters@stichtsevecht.nl> het 

volgende geschreven: 

 
  
Beste meneer Van ’t Hof, 
  
Naar aanleiding van de commissievergadering van 28 november heeft u een aantal vragen gesteld 
over het omzetten van kassen naar woningbouw met zorgwoning . Deze vragen zijn door mij 
beantwoord op 4 december 2017 (zie onderaan deze mail). U heeft n.a.v. deze antwoorden nog een 
aantal vragen. Ik zal ze hieronder beantwoorden.  

 

Vraag 1: 
De vraag was of er op basis van dit stuk nu een precedentwerking vanuit dit bestemmingsplan 
ontstaat, voor andere voorliggende/komende bestemmingsplannen. Ik heb niet gelezen dat dat een Ja 
of een Nee is, wat is wel lees is dat er een risico aanwezig is. Het voorstel van Dhr van 
Eck overstijgt de ruimte-de-ruimte-regeling in het voorliggende bestemmingplan, maar kan dan voor 
de hele gemeente SV van toepassing . 
Vandaar onze volgende knelpunten die om verheldering vragen: 
A. Graag een uitdieping en voorbeelden over het begrip “ overwegend" gelijk aan andere 
bestemmingsplannen waarbinnen zich kassencomplexen bevinden. 
B. Is het overstijgend voorstel van Dhr van Eck van deze ruimte -voor-ruimte-regeling voorgelegd aan 
de provincie, wij zien dit voorstel van Dhr van Eck niet expliciet terug in de reactie nota 3.1 van de 
provincie. 
C. Wij kunnen bij  de twee toelichtingen en regels , niet het artikel 3.6.2 terugvinden 
D wij hebben geen inzicht hoe u een regeling voor ogen heeft om zorgwoningen ook naar de toekomst 
te behouden als zorgwoningen, en deze bestemming  : zelfstandige en juridisch gaat handhaven en 
onder welke voorwaarden. Gezien de complexheid zit hier een mogelijk een goed moment om dit 
nogmaals in een commissie te bespreken aan de hand van het toegezegde Memo. En u pas in week 
van de commissievergadering heeft besloten om “ de variant” van zorgwoningen in te brengen in dit 
bestemmingsplan ( zie pleidooi van 28 -11-2017 van Dhr Boer) 
  
Antwoord 1: 

A.    De ruimte-voor-ruimte-regeling betreft provinciaal beleid dat wij als gemeente kunnen 
overnemen in onze bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. Deze regeling is 
expliciet opgenomen in het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk en Maarsseveense 
Plassen e.o. omdat het hier een kernrandzone betreft met nog aanwezige 
kassencomplexen. Het woord “overwegend” heeft betrekking op de voorwaarden. In 
dit bestemmingsplan zijn de voorwaarden uitgebreider. Daarnaast mogen woningen 
op grond van de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening worden vergroot naar 
800m3 ipv 600m3. Ook de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken is op grond van 
de wettelijke regeling in de Bor verruimd. En er zijn strengere voorwaarden 
opgenomen voor landschappelijke inpassing. De basis, namelijk het maximale 
aantal woningen in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing 
waaronder kassen is hetzelfde gebleven. 

B.    Het voorstel van dhr Van Eck is bij ons binnen gekomen als vooroverlegplan. Op 
basis van die procedure is het plan besproken met de provincie en afgewezen omdat 
het aantal woningen te hoog was ten opzichte van de bestaande ruimte voor 
ruimte regeling. 

C.    U kunt de regeling vinden in het bestemmingsplan dat nu voor vaststelling aan u is 
voorgelegd onder de bestemming Agrarisch met waarden artikel 3 onder 3.6.2 van de 
regels. 

D.    Mantelzorgwoningen zijn tegenwoordig vergunningsvrij en bij wet geregeld. 

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig 
heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de 
persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in 
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het bijbehorende huis. Een mantelzorgwoning kan in de tuin worden plaatst. Ook kan een aanbouw 
aan het huis worden gebouwd. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand 
bijgebouw om te bouwen tot mantelzorgwoning. Dat er geen vergunning nodig is wil niet zeggen dat 
er geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet gewoon worden voldaan aan 
het bouwbesluit. Als de mantelzorg stopt dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als 
woning. Het gebouw kan dan dienst doen als bijgebouw. Het is inderdaad lastig om dit te 
handhaven maar aangezien het hier een vergunningsvrije regeling betreft kunnen wij 
mantelzorgwoningen niet verbieden. Het is dus mogelijk om op grond van de ruimte-voor-ruimte-
regeling een aantal woningen te realiseren in ruil voor kassen en daarbij vergunningsvrij 
mantelzorgwoningen realiseren. Er moet dan echter wel door de nieuwe eigenaar van het 
hoofdhuis aantoonbaar sprake zijn van een mantelzorgsituatie.     
  

Vraag 2: 

Aangezien is aangegeven dat er wel degelijk locaties zijn die ook in aanmerking komen voor bouwen 
bij ruimte voor ruimte regelingen, lijkt het ons voor deze en komende raad van belang om te weten 
hoeveel locaties er zijn , wat voor impact ( verkeer, landschap, etc) die mogelijk hebben vooraf. Dus 
zijn tekeningen , met aantallen van woningen, type woningen, infrastructuur, landschap ontwikkeling, 
allen van groot belang om onze kwaliteit  i.p.v. kwantiteit of geld van een groene gemeente naar de 
toekomst te waarborgen.En mogelijkheden te scheppen om te bouwen voor niet onze eigen inwoners 
als doelgroep. 
  
Antwoord 2 
Op dit moment is alleen het vooroverlegplan van de heer Van Eck een concreet verzoek om ruimte-
voor-ruimte. Aan de Tuinbouwweg, Herenweg en Gageldijk zijn nog kassencomplexen te vinden. De 
ruimte-voor-ruimte-regeling die in de PRV staat en die nu is opgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan gaat uit van een beperkt aantal woningen (maximaal 3 woningen bij de sloop van 
20.000m2 kassen of meer). Omdat het om een beperkt aantal woningen gaat is de impact op de 
omgeving gering. Vanuit verkeer en milieutechnisch oogpunt is er sprake van een verbetering ten 
opzichte van gebruik van de kassen. Overigens staan er in de wijzigingsbevoegdheid wel duidelijke 
voorwaarden genoemd t.a.v. o.a. parkeren en landschappelijke inpassing. 
De ruimte voor ruimte regeling is juist bedoelt om het landschap te herstellen door grootschalige 
bebouwing te vervangen door een beperkt aantal woningen. 
  
Vraag 3.  
Duidelijk is dat wij als gemeente geen kassen kunnen weigeren indien er aanvraag komt in het 
plangebied en elders. 
A. Nu gaan we  nieuwe kassenbouw toestaan, en extreem  gezegd daarnaast tegelijk  weer slopen 
voor woningbouw? 
B. Als men  een product in een kas of loods gaat  produceren of verbouwen op basis van welke regels 
of producten  is deze nieuwbouw wel tegen te houden? 
C wel staat er in het antwoord nu dat we in het plangebied hebben geen ruimte hebben opgenomen, 
maar ook dat vergunningen niet zijn te weigeren. Wat is leidend? 
  
Antwoord 3 

A.    Er zijn in dit bestemmingsplan geen nieuwe bouwvlakken voor kassen opgenomen. 
Dat neemt niet weg dat bestaande kassen en bestaande bouwvlakken wel zijn 
overgenomen op de kaart. Alleen het bouwvlak van de kassen aan de Westbroekse 
Binnenweg is op grond van de zienswijze van de NMU verkleind naar de omvang 
van het bestaande gebouw. Als iemand een nieuwe kas of agrarisch bedrijfsgebouw 
wil bouwen dan wordt de aanvraag altijd voorgelegd aan de ABC commissie die 
bepaalt of er sprake is van een rendabel bedrijf. Alleen in geval van een rendabel 
bedrijf kan de vergunning worden verleend. 

B.    De bestemming bepaalt hoe een gebouw gebruikt mag worden. Als de aanvraag 
voldoet aan de bestemming en er is in geval van een agrarisch bedrijf sprake van een 
rendabel bedrijf dan kunnen we nieuwbouw niet tegenhouden.  

C.    Zie onder A. 

  

Vraag 4 



4. Als het in theorie kan, kan het ook. Dus het feit dat dat het tot op heden niet voorkomt is geen 
kader. Hier gaat  het nu  over 17.000m2 ( en een optie voor nog eens 15.000m2) met een 
grondwaarde van 60,— : totaal ca 1 miljoen, en straks 5-6 miljoen? Bij een kleine kas van 3000 m2 op 
dit moment een verschil van 1,7 miljoen. Dus intussen te gebruiken en achteraf incasseren? Op zich 
commercial correct, maar wat wil de meerderheid van de bewoners   in het buitengebied? 
  
Antwoord 4 
Op deze vraag kan ik u geen antwoord geven. Zoals eerder aangegeven is de ruimte voor ruimte 
regeling juist bedoelt om het landschap te herstellen door grootschalige bebouwing te vervangen door 
een beperkt aantal woningen. We merken echter wel dat eigenaren het aantal woningen als beperkt 
ervaren waardoor men andere activiteiten zoals het stallen van caravans als een financieel 
interessantere optie zien. Hier is het landelijk gebied niet altijd mee gebaat. 
  
  
Misschien kunt u op korte termijn aangeven op de bovenstaande gedeelde  vragen van ons, maar 
misschien ook intussen door andere partijen gesteld maar onzichtbaar voor ons , of dit stuk in zijn 
complexiteit en richting toekomst besluitrijp is ? 
  
De ruimte voor ruimte regeling zoals opgenomen in dit bestemmingsplan voldoet aan het provinciale 
beleid. Alleen het vooroverlegplan van de heer Van Eck voldoet hier niet aan. Hij wil immers meer 
woningen. Het bestemmingsplan is besluitrijp. 
  
Mvgr 

Stichtse Vecht Beweegt 

Dik van ’t Hof 

 


