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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

donderdag 8 oktober 2015 

15.022090 

De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

College van burgemeester en wethouders 

Beantwoording vragen over bestemmingsplan Sint Maarten-Noordzijde  (Ruimte voor 

Ruimte) 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Wethouder Beemsterboer zegde in de commissie Ruimte van 5 oktober jl. toe schriftelijk te 

reageren op enkele vragen over het agendapunt: vaststelling bestemmingsplan “Sint Maarten-

Noordzijde (Ruimte voor Ruimte)”. 

 

Vraag: Blijft de bestaande bedrijfswoning in de familie (blijft het een bedrijfswoning)? 

Antwoord:  

De noordelijke bedrijfswoning, die met meer onroerend goed in 2008 is verworven,  is als zodanig 

bestemd bij vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Harenkarspel” eind 2012. De 

woning blijft in gebruik voor personeel, dat een werkrelatie heeft met het bedrijf. Ander gebruik 

zal belemmerend werken op de bedrijfsvoering, die men duurzaam wil voortzetten. 

 

Vraag: Hoe is het draagvlak in de buurt van de twee compensatiewoningen? 

Antwoord:  

Uit de voorbereidingsprocedure trekken wij de conclusie, dat er draagvlak bestaat voor deze 

ruimtelijke ontwikkeling. In de inspraakperiode zijn geen reacties op het 

voorontwerpbestemmingsplan ingekomen. Ook in de ontwerpfase hebben omwonenden geen 

zienswijze aan uw raad gericht. 

 

Vraag: Hebben de compensatiewoningen een mogelijk negatieve invloed op de 

orchideeenkweker Tesselaar? 

Antwoord: 

Volgens de handreiking “Bedrijven en milieuzonering 2009” van de VNG is de richtafstand tot 

kassen (normale tuinbouw, met of zonder verwarming) 30 meter op het leidende aspect geluid 

met de indicatie ‘continu’. De afstand van de nieuwe ontwikkeling tot de kassen bedraagt 77 

meter en tot het bestaande waterbassin 42 m. Er wordt dus voldaan aan de richtafstanden. 

De pompinstallatie bevindt zich nog verder vanaf de geprojecteerde woningbouw.  

Positief geredeneerd is het zo, dat wij met de nieuwe woningbouw rekening hebben gehouden 

met de bestaande bedrijfsvoering van Tesselaar. 

 

Vraag: Waarom moet er niet gesloopt worden voordat er nieuw gebouwd wordt? 

Antwoord: 

In het bestemmingsplan hebben wij de voorwaardelijke verplichting opgenomen, dat de nieuwe 

woningen aan de Groenedijk 16 en 18 pas mogen worden opgericht nadat de aangewezen 

bebouwing aan de Breelandsweg is gesloopt (artikel 4.2.1 van de planregels).  

Afhankelijk van de realiseringstermijn kan de overeengekomen termijn van maximaal 2 jaar dan 

eerder in werking treden. Deze termijn hanteren wij als redelijk termijn om de compenserende 
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woningbouw op de markt te brengen. Onze ervaring is, dat initiatiefnemers met een kortere 

termijn niet instemmen. 

Er moet dus worden gesloopt voorafgaand aan de compensatiebouw. 

 

Vraag: In het geluidsonderzoek staat een andere verkaveling dan in het beeldkwaliteitsplan. 

Welke is leidend? 

Antwoord: 

De verkaveling volgens het beeldkwaliteitsplan is leidend. Het BKP is ook van recentere datum als 

het akoestisch onderzoek.  

U stelt het beeldkwaliteitsplan ook nadrukkelijk vast en is dan bij de welstandbeoordeling 

bepalend. 

 

Vraag: Kan de exploitatieopzet meegestuurd worden? 

Antwoord: 

De gebruikelijke gedragslijn in deze is openbaarheid, tenzij initiatiefnemers een beroep doen op 

vertrouwelijkheid. De vof Gebr. Goudsblom heeft gevraagd de gegevens niet openbaar te 

maken. De exploitatieopzet wordt u daarom vertrouwelijk kenbaar gemaakt. 


