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Inleiding  
De behandeling van het betreffende agendapunt in de commissie, de toelichting van de fracties op 
hun standpunt over dit dossier en de reactie van de wethouder waren aanleiding iets dieper in het 
dossier te duiken.   
De percelen met de woning en de bedrijfsbebouwing behorende bij het bedrijf Breelandsweg 7 zijn 
door de vof in 2008 aangekocht.  
Vanaf dat moment behoorde gronden en opstallen tot het bedrijf van de vof Goudsblom.  
Dat was de feitelijke situatie voor het bestemmingsplan “Landelijk gebied Harenkarspel”,  
waarvan onderstaande figuur een uittreksel is. 

Wat opvalt is dat de woning Breelandsweg 7 wel in het 
agrarische bouwvlak is opgenomen en  
de bedrijfsbebouwing niet. Binnen het bouwvlak bevinden zich 
drie “bedrijfswoningen” . De regel over bedrijfswoningen is 
zodanig geredigeerd dat dat aantal binnen het 
bestemmingsplan valt, alhoewel drie bedrijfswoningen 
planologisch op een agrarisch bouwperceel niet gewoon is.  

Vraag 1 
Kan het college uitleggen waarom de tot de vof Goudsblom behorende bedrijfsbebouwing op 
Breelandsweg 7 niet en de bedrijfswoning wel in het agrarisch bouwvlak is opgenomen? Zijn daar 
schriftelijke afspraken over gemaakt en was het doel daarvan toepassing te geven aan de Ruimte-
voor-ruimte-regeling? 
 
Toelichting  
Het is volgens constante jurisprudentie zo dat aanwezige niet illegale bebouwing in een 
bestemmingsplan op de verbeelding een positieve bestemming moet krijgen, niet gebracht wordt 
onder het overgangsrecht, tenzij ………; de jurisprudentie heeft daarvoor de kaders gegeven.   
Het waarom van het niet leggen van een positieve bestemming op de bedrijfsbebouwing van de vof 
Goudsblom, het brengen van die bebouwing binnen het agrarisch bouwvlak, is dan ook onduidelijk. 
Opmerkelijk is dat de vof Goudsblom geen zienswijze heeft ingediend dan wel bezwaar/beroep heeft 
aangetekend. Zijn er indertijd afspraken gemaakt over de wijze van de bestemmingslegging?  
 
 
  

 



Antwoord 
 
De gemeenteraad heeft op 10 juni 2008 besloten om in principe met gebruik van de (provinciale) 
Ruimte voor Ruimtebeleid medewerking te verlenen aan de vormverandering van het bouwvlak 
Breelandsweg 9/11, een vergroting van het bouwvlak Breelandsweg 9/11 tot maximaal 1,5 ha, sloop 
van de bedrijfsgebouwen Breelandsweg 7 en compensatie middels woningbouw op een andere 
locatie. Het betreffende besluit en voorstel voegen wij voor de volledigheid bij.  
 
Deze besluitvorming is definitief opgenomen in het op 17 december 2012 vastgestelde 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied Harenkarspel”. 
 
Vraag 2 
Is er in dit dossier niet feitelijk sprake van afstoting van op dit moment (?) niet noodzakelijke 
verouderde bedrijfsbebouwing in plaats van bedrijfsbeëindiging? Past dit wel binnen de Ruimte-voor-
ruimte-regeling. 
Toelichting 
De vof Goudsblom stoot alleen (op dit moment) niet functionele verouderde bedrijfsbebouwing af en 
zet het bedrijf gewoon voort met zelfs een moderne uitbreiding uit 2014. Er is derhalve geen sprake 
van bedrijfsbeëindiging. 
Antwoord 
Wij verwijzen naar ons voorstel bij het onder 1 genoemd raadsbesluit. 
 
Vraag 3  
Is het college het met ons eens dat als de bedrijfsbebouwing op het perceel Breelandsweg samen 
met de bedrijfswoning binnen het agrarisch bouwvlak zou zijn gelegd, positief zou zijn bestemd, er 
geen modus is voor toepassing van de Ruimte-voor-ruimte-regeling?  
Toelichting 
Zie toelichting bij vraag 1 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 1. 
 
Vraag 4 
Hoe staat het college tegenover een toekomstige uitbreiding van het agrarisch bedrijf met een kas of 
anderszins buiten het huidige agrarisch bouwvlak en als het college daar positief tegenover staat: 
kan het college dan uitleggen wat de ruimtelijke winst is van het uitvoeren van het voorliggende 
dossier?  Is in die situatie de vof Goudsblom niet de enige die winst boekt?  
Toelichting 
- 
Antwoord 
 
De vraagstellingen gaan uit van een standpunt van ons college, indien al een verzoek om een 
toekomstige uitbreiding tot ons komt. Dat standpunt is er dus ook niet. 
 
 
Bijlage: raadsbesluit van 10 juni 2008, nummer 13 


