
 

 

Beantwoording vraag bij het bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis 
 

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Grote Sloot 460 Oudesluis is toegezegd dat de vraag: 

“Waarom is het bouwblok dat is opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan groter dan de 

bestaande schuur?” schriftelijk beantwoord zou worden. 

 

Antwoord 
Het originele agrarische bouwblok van ruim 10.100 m2 hoorde bij wat nu het woonhuis wordt. In het 

verleden is het woonhuis verkocht aan iemand die geen binding met het agrarische bedrijf heeft. De 

woning werd sindsdien gebruikt in strijd met het vigerend bestemmingsplan. Voorafgaand aan 

eventuele handhaving wordt altijd onderzocht of legalisatie mogelijk is. Dat is hier het geval, ook gezien 

andere gevallen waar wij het omzetten van voormalige agrarische stolpen naar woning hebben 

mogelijk gemaakt..  

Om een woonbestemming op het perceel Grote Sloot 460 in Oudesluis te kunnen realiseren is een 

uitgebreid mediation trajact (met inzet van de burgemeester) gevoerd met de eigenaar van het adres 

Grote Sloot 458, Grote Sloot 460 en de eigenaar van de agrarische gronden naast en achter het 

perceel Grote Sloot 460. In principe vervalt het complete agrarische bouwvlak bij de realisatie van een 

woonbestemming. Omdat de schuur naast het perceel Grote Sloot 460 hoort bij een volwaardig 

agrarisch bedrijf, dat is gevestigd in Breezand, is het niet mogelijk om deze weg te bestemmen. Ook 

planschade speelt hierbij een rol. De huidige oppervlakte van circa 1300 m2  is dan ook het resultaat 

van een compromis uit het mediation traject. 

 

Het huidige bouwvlak geeft de agrariër de mogelijkheid om in de toekomst zijn schuur te vergroten met 

respect voor de zichtlijnen en het landschap. Deze vergroting van de schuur kan nodig zijn in verband 

met nieuwe regels voor de verwerking en opslag van de agrarische producten. Wij willen de agrariër 

tegemoet komen in deze wens en hebben daarom een bouwvlak van 1300 m2 opgenomen. Dit 

bouwvlak is weliswaar groter dan de bestaande schuur, maar veel kleiner dan het originele bouwvlak. 

In het nieuwe bouwvlak is de realisatie van een bedrijfswoning uitgesloten. 

 

Naar onze mening doet het huidige plan recht aan de belangen van zowel de eigenaren van de 

Grote Sloot 45 en Grote Sloot 460 als de eigenaar van de agrarische gronden naast en achter het adres 

Grote Sloot 460. 

 

 

 

 

 


