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Samenvatting zienswijzen 
 
Zienswijze 1 
Ontvangen op: 25 januari 2011 
 
Samenvatting: 
 
1. Reclamant is het niet eens met de bouw van een bedrijfsmatig gebouw (opslagloods) in het 

weiland tegenover zijn huis. Dit belemmert het woongenot en het uitzicht van reclamant en 
heeft invloed op de waarde van zijn woning. 

2. Reclamant wil wel medewerking verlenen aan de benodigde uitbreiding onder de voorwaarde 
dat alleen opslagcapaciteit van het bedrijf wordt vergroot en niet de zaalcapaciteit. Deze 
uitbreiding dient binnen de huidige kadastrale lijnen gerealiseerd te worden en passend bij de 
huidige lage bedrijfsbebouwing. Deze uitbreidingsmogelijkheid is door reclamant op een 
plattegrond geschetst. 

3. Het bouwen van een opslagloods ten zuiden van de bestaande bebouwing in het weiland in de 
richting van het rijks- en gemeentelijk monument ‘Huis den Dijk’ brengt visueel en planologisch 
schade toe aan de omgeving. 

4. Reclamant vraagt zich af waarom gesuggereerd wordt dat het buurtschap Oud-Dijk zit te 
wachten op een verdere uitbreiding van bedrijfsgebouwen en horeca-activiteiten. Reclamant en 
omwonenden vinden het toestaan van een uitbreiding van de bestaande oppervlakte aan 
bedrijfsgebouwen met 15 % een verkeerde beslissing en niet in verhouding met de al 
aanwezige bebouwing, ook al is het juridisch en beleidsmatig misschien juist. 

5. De bebouwingsgrens van het bestaande bouwblok mag niet verder opschuiven in zuidelijke 
richting. Er mogen geen bedrijfsmatige gebouwen of activiteiten in het bestaande weiland 
tegenover het huis van reclamant plaatsvinden. Volgens reclamant zou de initiatiefnemer 
rekening houden met deze wens. 

6. De horecagelegenheid veroorzaakt geluid en overlast voor de omwonenden in het buurtschap 
Nieuw-Dijk. De uitbreidingsmogelijkheid die in het ontwerpbestemmingsplan wordt geboden 
vergroot de overlast en aantasting van het woongenot voor omwonenden. 

7. Reclamant zit niet te wachten op een bedrijfswoning met bijgebouw tegenover hun woning 
vanwege uitzichtbelemmering en vraagt zich af of het bouwen van een woning aan de 
Dijksestraat een optie is. Men heeft minder moeite met de bouw van woning en het bijgebouw 
als deze worden gebouwd binnen het getekende bouwvlak met een maximale goot- en 
nokhoogte van respectievelijk 3 en 8 meter en boerderij-achtige uitstraling en 1 oprijlaan voor 
privé-gebruik. 

8. Reclamant is bereid de zienswijze mondeling toe te lichten. 
 
Reactie gemeente: 
 
1. De voorliggende bestemmingsplanherziening voorziet, naast een beperkte uitbreiding van de 

bestaande bedrijfsbebouwing direct ten zuiden van de bestaande bebouwing, in de bouw van 
een bedrijfswoning met bijbehorend bijgebouw aan de Ravenstraat. Deze bedrijfswoning was 
op grond van het vigerende bestemmingsplan planologisch al mogelijk, maar de daadwerkelijke 
ruimte ervoor ontbrak. In het voorliggende plan is de ruimte voor de bouw van de 
bedrijfswoning weergegeven middels een bouwblok in het door reclamant bedoelde weiland 
tegenover zijn woning. Aangezien bedrijfsbebouwing qua bezoek en verkeersbewegingen een 
andere uitstraling heeft dan een dienstwoning is het gewenst de bedrijfsbebouwing direct 
aansluitend aan de bestaande bebouwing te concentreren. Om de bouw van bedrijfsbebouwing 
in het meest zuidelijke bouwvlak uit te sluiten worden de regels van het plan aangepast ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, zodat enkel de bouw 
van een bedrijfswoning met bijgebouw in dat vlak mogelijk wordt. Hiermee wordt de 
bedrijfsbebouwing geconcentreerd en wordt tevens tegemoet gekomen aan de zienswijze van 
reclamant. 

2. Via het voorliggende bestemmingsplan wordt de grens van het bouwvlak voor de 
bedrijfsbebouwing van het horecabedrijf circa 5 meter in zuidelijke richting verschoven. 
Hiermee wordt de bouw van een opslagloods aan de achterzijde van de bestaande bebouwing 
mogelijk gemaakt. In de regels van het plan is aangegeven dat de te bebouwen oppervlakte 
ten opzichte van de bestaande bebouwing met 15 procent kan worden vergroot. Dit percentage 
komt overeen met het gemeentelijke en regionale beleid voor uitbreiding van 
(horeca)bedrijven in het buitengebied. Deze uitbreiding kan worden gerealiseerd binnen de 
grenzen van het noordelijke ‘bouwvlak’ dat op de verbeelding van het voorliggende plan is 
weergegeven. Om de uit te breiden bedrijfsbebouwing nog meer te concentreren zal de grens 
van het bouwvlak, ten opzichte van de situatie zoals weergegeven in het 
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ontwerpbestemmingsplan, aan de zijde van de Ravenstraat (oostzijde van de bestaande 
bebouwing) deels worden teruggelegd. De zuidelijke grens van het bouwvlak is hierbij gelijk 
aan hetgeen is weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Dit 
betekent dat er tussen het noordelijke en het zuidelijke bouwvlak een ruimte van 25 meter 
ontstaat die op grond van het voorliggende bestemmingsplan niet bebouwd kan worden. De 
aangepaste grens is weergegeven op de verbeelding van het voorliggende bestemmingsplan. 
De maximaal toegestane goot- en nokhoogte van de nieuwe bebouwing zijn weergegeven in de 
regels van het bestemmingsplan. Deze hoogte achten wij ruimtelijk aanvaardbaar voor 
bedrijfsgebouwen in het buitengebied.  
Een bestemmingsplan is niet bedoeld om de zaalcapaciteit van een bedrijf te regelen. Dit wordt 
geregeld via andere regelgeving zoals de omgevingsvergunning voor gebruik (vroegere 
gebruiksvergunning) of een horecavergunning. 

3. Zoals bij ad. 1 is aangegeven stellen wij voor het bestemmingsplan aan te passen, zodat het 
niet mogelijk wordt om ‘bedrijfsbebouwing’ te realiseren op het zuidelijke bouwvlak in het 
plangebied. Hierdoor zal er geen sprake zijn van de vermeende visuele en planologische schade 
voor  de omgeving zoals door reclamant wordt verondersteld. 

4. In de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat het bestaande bedrijf ‘van belang 
is voor het recreatieve netwerk in het buitengebied en voor het buurtschap Oud-Dijk’. Ook is 
gesteld dat het voorliggende plan bijdraagt aan de vitaliteit van het buitengebied. De suggestie 
dat daarmee gesteld wordt dat de omwonenden van het horecabedrijf zitten te wachten op de 
uitbreiding van het bedrijf is onjuist. 
Zoals door reclamant ook wordt aangegeven geldt als uitgangspunt van zowel gemeentelijk, 
regionaal als provinciaal beleid toegestaan om (horeca)bedrijven een uitbreidingsmogelijkheid 
van 15% te geven. Deze uitbreiding van 15 procent is per bestemmingsplanperiode (10 jaar) 
toegestaan. Deze uitbreidingsmogelijkheid wordt in voorliggend plan ruimtelijk beperkt via de 
grenzen van het bouwvlak, zodat de nieuwe bebouwing direct aansluitend aan de bestaande 
bedrijfsbebouwing dient te worden opgericht. Daarmee moet de ruimtelijke impact van het plan 
beperkt worden geacht. 

5. Zoals onder ad. 1 en ad. 3 al is aangegeven zullen de regels van het bestemmingsplan 
dusdanig worden aangepast dat het niet mogelijk is om bedrijfsbebouwing op te richten ter 
plaatse van het zuidelijke bouwvlak tegenover de woning van reclamant.  

6. Wij vermogen niet in te zien dat door het plan, dat voorziet in uitbreiding van de 
opslagcapaciteit en een vrijstaande woning, de gestelde overlast, wat daar ook van zij, wordt 
vergroot. Overigens zijn geluid en overlast door muziek en bezoekers van het bedrijf aspecten 
die niet direct via een bestemmingsplan kunnen worden geregeld. Het exacte functioneren van 
het horecabedrijf (zoals openingstijden, het toestaan van een terras of het aanwezige aantal 
personen) wordt via andere wetgeving (middels Algemene Plaatselijke Verordening of 
gebruiksvergunning) geregeld en kan indien nodig op basis daarvan gehandhaafd worden. Ook 
het tegengaan van geluidsoverlast kan worden gehandhaafd via de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Zo nodig kan geluid en overlast door bezoekers van het horecabedrijf worden 
tegengegaan in het kader van het handhaven van de openbare orde. Hiervoor is de politie het 
aangewezen instituut. 

7. De dienstwoning zal moeten worden opgericht binnen het bouwvlak zoals dat in het 
voorliggende bestemmingsplan is weergegeven, waarbij de goot- en nokhoogte die in het plan 
zijn genoemd de maximaal toegestane goot- en nokhoogte zijn. Hiermee biedt het plan de 
mogelijkheid om de door reclamant gewenste inpassing te realiseren. De in het voorliggende 
bestemmingsplan toegestane goot- en nokhoogte van een bedrijfswoning komen overeen met 
de toegestane hoogten zoals vermeld in het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Een 
nokhoogte van 9 meter is één meter hoger dan de toegestane hoogte volgens het geldende 
bestemmingsplan. Een dergelijke hoogte is gebruikelijk voor woningen in het buitengebied. De 
toegestane uiterlijke vorm en de beeldkwaliteit van de toekomstige woning zijn bepaald in het 
beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied. Bij het indienen van een omgevingsvergunning voor 
de dienstwoning zal de welstandscommissie hierover adviseren. Het bestemmingsplan is niet 
bedoeld de uitstraling van woningen te regelen.  

 
Zienswijze 2 
Ontvangen: 25 januari 2011 
 
Samenvatting: 
 

1. Reclamant wijst op de overlast door muziek en door geroep en geschreeuw van mensen die 
horecagelegenheid ‘De Plok’ bezoeken.  

2. Daarnaast wordt gewezen op de recent ingestelde 30-kilometerzone die door 
weggebruikers niet wordt gerespecteerd. Ook wordt de bereikbaarheid van de woningen 
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aan de Ravenstraat 1, 3 en 5 tijdens feestdagen belemmert door ‘gestalde’ fietsen rond de 
horecagelegenheid. De brandweer kan de woningen op die dagen zeer moeilijk bereiken. 
De uitbreidingsmogelijkheden die onderhavige bestemmingsplanherziening biedt zijn een 
nieuwe potentiële bron van overlast en niet in het belang van de omwonenden het bedrijf. 
Nieuwe ontwikkelingen creëren een gevoel van onbehagen in de buurt. Voorgesteld wordt 
om de brandweer te laten onderzoeken of er geen andere uitbreidingsmogelijkheden zijn. 

3. Volgens reclamant zijn er in de bestaande bedrijfsruimte en met eventueel een kleine 
uitbouw voldoende mogelijkheden om de opslagcapaciteit te vergroten. De 
uitbreidingsmogelijkheid (15 %) is juridisch misschien juist, maar het buurtschap is hier, 
visueel gezien, niet bij gebaat. Reclamant is bang dat de horecagelegenheid door 
‘salamipolitiek’ steeds verder wordt uitgebreid. Dit is niet in belang van de burgers. 

4. Ook wordt verzocht om de activiteiten van de horecagelegenheid regelmatiger te 
controleren op geluidsoverlast, het naleven van het rookverbod en andere overlast. 

5. Verzocht wordt de in het belang van alle omwonenden niet in te stemmen met de 
voorliggende partiële herziening. 

 
Reactie gemeente: 
 
1. Reclamant verwijst naar geluid en overlast als gevolg van het bestaande horecabedrijf die 

in de loop der jaren zou zijn toegenomen. Voor een reactie op dit deel van de zienswijze 
verwijzen wij naar reactie zes op de eerste zienswijze.  

2. De door reclamant genoemde 30-kilometerzone is geen onderdeel van het voorliggende 
bestemmingsplan en speelt in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure 
dus ook geen rol.  
De bereikbaarheid van de woningen aan de Ravenstraat als gevolg van het stallen van 
fietsen door bezoekers van het horecabedrijf zou in de huidige situatie worden bemoeilijkt. 
De voorliggende bestemmingsplanherziening zou deze overlast kunnen vergroten, zo 
schrijft reclamant.  
Op grond van de voorliggende bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk om fietsen 
ook te stallen op het terrein ten zuiden van de bestaande bedrijfsbebouwing. Dit terrein zou 
de bestemming ‘horeca’ krijgen. Hierdoor wordt de mogelijkheid om fietsen te stallen op 
het terrein van het horecabedrijf vergroot en zou de overlast als gevolg van gestalde 
fietsen nabij de woning van reclamant kunnen afnemen. Zoals in de reactie op de eerste 
zienswijze al is aangegeven zal het bestemmingsplan worden aangepast ten opzichte van 
het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen, zodat het alleen mogelijk wordt om een 
dienstwoning met bijgebouw te bouwen op het zuidelijke bouwvlak.  

3. Voor de reactie op deze zienswijze verwijzen wij naar de reacties twee en vier die door ons 
zijn gegeven op de eerste zienswijze. De door reclamant bedoelde salamitactiek waardoor 
het horecabedrijf stapsgewijs zou kunnen worden uitbreiden is een vermoeden dat door 
ons niet wordt gedeeld. Elk verzoek om planologische uitbreiding wordt afzonderlijk 
beoordeeld in het licht van een goede ruimtelijke ordening en in dat kader achten wij 
voorliggend plan acceptabel. 

4. Voor de reactie op deze zienswijze verwijzen wij naar de reactie zes die door ons zijn 
gegeven op de eerste zienswijze van dit zienswijzenverslag.  

5. Zoals eerder is aangegeven zal het bestemmingsplan worden aangepast ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Met deze aanpassing is 
het plan ons inziens ruimtelijk aanvaardbaar en wordt deels tegemoetgekomen aan de 
zienswijze van reclamant. 

 


