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De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

 Wethouder  J.N.J.J. Beemsterboer 

Bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Tijdens de behandeling in de Commissie Ruimte van het voorstel van het college m.b.t. het 

bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater zijn er enkele vragen gesteld/opmerkingen gemaakt. 

In deze memo wordt hierop ingegaan. 

 

1: Heeft vaststelling van het bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater nadelige gevolgen voor 

de uitbreidingsmogelijkheden van het nabijgelegen agrarische bedrijf van dhr. Schoon? 

 

Voor een overzicht van de situatie wordt verwezen naar de plankaart (Bijlage 1) en de luchtfoto 

(Bijlage 2). Door het bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater verandert er eigenlijk niets voor 

wat betreft een eventuele toekomstige uitbreiding van het bedrijf van dhr. Schoon. Uitlandseweg 

5 heeft nu een woonbestemming en bij een uitbreiding van het bollenbedrijf zou daar ook 

rekening mee gehouden moeten worden. Dit wordt niet anders wanneer op Uitlandseweg 5 een 

bedrijfswoning komt te staan. De recreatiewoningen, kampeermiddelen en 

groepsaccommodaties zijn geen milieugevoelige functies. Verder is de afstand van het 

bollenbedrijf tot het toekomstige recreatieterrein dermate groot dat ook bij een uitbreiding van 

het agrarische bouwvlak er voldaan zal worden aan de geldende afstandsnormen. De kortste 

afstand tussen het recreatieterrein en het huidige bouwvlak van het agrarische bedrijf is nu ca. 

205 meter. In de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ wordt bij bollenbedrijven een 

richtafstand aangehouden van minimaal 30 meter. Het bouwvlak zal nooit zo uitgebreid worden 

dat het binnen die 30 meter gaat vallen. Kortom: de ontwikkelingen op Uitlandseweg 3-5 zoals 

die mogelijk worden gemaakt door het bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater staan een 

toekomstige uitbreiding  van het bollenbedrijf niet in de weg. Overigens: in het nieuwe 

bestemmingsplan Buitengebied Zijpe (vastgesteld in april van dit jaar) is al rekening gehouden 

met uitbreidingsmogelijkheden en is het agrarische bouwvlak al vergroot naar 1,8 ha. 

 

2: Wat zijn de verschillen tussen de regels van het bestemmingsplan Duynpark Zwanenwater en 

die van het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe? 

 

Voor een overzicht van de verschillen wordt verwezen naar Bijlage 3.  

 

Overigens: het perceel Uitlandseweg 3 valt eigenlijk nog onder de regels van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied 1989, eerste herziening. Dit perceel is nl. (in overleg met de 

aanvrager) buiten het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe gehouden, vanwege de plannen 

die er al waren. De percelen Uitlandseweg 4 en 5 zijn later bij de planvorming betrokken. 
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3: Er zijn door verschillende agrariërs zienswijzen ingediend. De wethouder wordt opgeroepen 

met hen in gesprek te gaan. 

 

Op 8 december jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de heren Van Der 

Ploeg, Schoon, De Geus en Pijnacker (mede namens de Gebr. Van Kampen). Het 

gespreksverslag is bijgevoegd als Bijlage 4 (NB: op het moment van schrijven is dit verslag  

geaccordeerd door de heren Van Der Ploeg, De Geus en Pijnacker; van dhr. Schoon is nog geen 

reactie ontvangen). Er zijn enkele afspraken gemaakt, waardoor de zorgen van de agrariërs zijn 

weggenomen. 

 

Voor de volledigheid worden bij deze memo nog de volgende bijlagen gevoegd: 

Bijlage 5: Controle RUD 

Bijlage 6: Kaart toekomstige wandelroute 

 


