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Vaststelling bestemmingsplan Andries Dekkerweg 21, Waarland 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De initiatiefnemer heeft een wijngaard aan de Andries Dekkerweg 21 in Waarland. De initiatiefnemer 

wil graag bij zijn wijngaard wonen. Het bestemmingsplan staat nieuwe bedrijfswoningen echter niet 

toe. Er is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, waarmee de bedrijfswoning gerealiseerd kan 

worden. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er 

geen zienswijzen ingediend. 

 

Het plan ligt nu voor de gemeenteraad ter vaststelling. 

 

 

Voorgesteld besluit 
1. Het bestemmingsplan Andries Dekkerweg 21 Waarland, bestaande uit geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPLGHADekkerweg21-ON01 met 

bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen. 

2. Geen exploitatieplan voor het plangebied van het bestemmingsplan vast te stellen, omdat dit 

bestemmingsplan geen betrekking heeft op een op grond van artikel 6.12, lid 1 Wro aangewezen 

bouwplan waarvoor een exploitatieplan vereist is. 

 

 

Aanleiding 
De initiatiefnemer wil een bedrijfswoning realiseren bij zijn wijngaard aan de Andries Dekkerweg 21 in 

Waarland. Het huidige bestemmingsplan staat dit niet toe. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig 

om de bedrijfswoning toe te staan. 

 

 

Belang 
Door het wijzigen van het bestemmingsplan kan er een bedrijfswoning gerealiseerd worden. Hierdoor 

kan de initiatiefnemer bij zijn bedrijf wonen. 

 

De gemeenteraad is bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. 

 

 

Centrale vraag 
Wilt u meewerken aan het wijzigen van de bestemming en zo de bedrijfswoning mogelijk maken? 
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Beoogd effect voor samenleving 
Door het wijzigen van  het bestemmingsplan, kan een bedrijfswoning gerealiseerd worden. 

 

 

Kader 
• Het perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Harenkarspel’. Het heeft de 

enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4”. 

 

 

Argumentatie 
• De initiatiefnemer woont nu nog in Noord-Brabant. Voor de bedrijfsvoering is dit echter niet 

ideaal. De initiatiefnemer wil graag bij zijn bedrijf wonen. 

• De woning past stedenbouwkundig in de omgeving. De initiatiefnemer heeft, nadat de 

inzagetermijn voor zienswijzen was afgelopen, gevraagd of het mogelijk was om de bouwhoogtes 

van het bestemmingsplan aan te passen. Naast dat dit stedenbouwkundig niet passend is, is het 

ook geen ondergeschikte wijziging. Het is dan ook niet meegenomen in het bestemmingsplan. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

 

Financiële consequenties 
Er is een anterieure overeenkomst vastgesteld en getekend. In deze overeenkomst worden een 

aantal financiële zaken, zoals het verrekenen van kosten gemaakt door de gemeente en planschade 

geregeld. 

 

 

Communicatie van het besluit 
Een kennisgeving van uw besluit wordt, volgens de betreffende wettelijke procedure, gedaan via 

overheid.nl (Staatscourant en Gemeenteblad). Het bestemmingsplan wordt geplaatst op 

ruimtelijkeplannen.nl. 

 

 

Realisatie van het besluit 
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, is het nog mogelijk om hier beroep tegen in te stellen. Dit 

kan tot zes weken nadat het besluit genomen is. Hierna zal het bestemmingsplan onherroepelijk 

worden.  

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 
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