
Nota van beantwoording bestuurli jke overlegreacties bestemmingsplan LOS Percelen 
 

 
Het bestemmingsp lan ‘LOS percelen’  is  op 20 mei  2021 aangeboden voor  bes tuur l i jk  
over leg.  Naar aan le id ing hiervan z i jn de volgende bestuur l i jke over legreact ies ingediend:  
 

A.  Hoogheemraadschap van Delf land;  
B.  Gasunie Transpor t Services B.V.  
C.  Glastu inbouw Neder land 

 
Bestuurl i jke react ie Hoogheemraadschap van Delfland 
Het Hoogheemraadschap van Delf land kan instemmen met het  
voorontwerpbestemmingsplan.  
 
Bestuurl i jke react ie Gasunie 

1.  De weergegeven belemmer ingenstrook ter p laatse van de locat ie Bovendijk 74 is te 
smal .  Deze dient  min imaal 4 meter  te bedragen. Verzocht wordt om de 
belemmer ingen s trook  te verbreden; 

2.  De gasunie verzoekt  voor  de locat ie Bovendi jk  74 een vei l igheidszone op te 
nemen. Op deze manier  wordt voorkomen dat  b innen de vei l igheidsafs tanden 
kwetsbare of  beperkt  kwetsbare objec ten worden gereal iseerd.  Voor het  sta t ion 
nab ij  Bovendi jk 74 geldt  een afs tandsmaat van 15 meter  vanaf  de gevel van het  
hoofdgebouw;  

3.  De locat ie Groeneveld 1c is gelegen binnen de vei l igheidszone van het  ter p laatse 
aanwezige gasdrukmeet  en regels tat ion aan Groeneveld 1d.  Hierdoor kan ter  
p laatse geen vei l ig woon en leefk l imaat worden gegarandeerd.  De Gasunie verzoek 
de bestemmingswi jz ig ing te heroverwegen.  

4.  De Gasunie verzoekt de speci f ieke gebruiksregels (s tr i jd ig gebruik)  behorende b i j  
de bestemming Le iding-Gas aan te vul len met het  ops laan van goederen en het 
wijz igen van het  gebruik van bestaande gebouwen. 

5.  De Gasunie verzoekt de aanlegvergunning bi j  gas le id ingen uit  te breiden met het  
roo ien van diepwor te lende beplant ing en bomen;  

6.  In de bestemming ’Agrar isch-Glastu inbouw is  opgenomen dat  b innen die 
bes temming k le inschal ige winturbines z i jn toeges taan.  Vanwege de 
ve i l igheidsafstand tot  gas le id ingen verzoekt  de Gasunie op te nemen dat deze wel 
min imaal  17,5 meter  van een gas le id ing gereal iseerd worden.  

 
Gemeentel i jke react ie op de Gasunie  

1.  De belemmer ingenstrook wordt  verbreedt  conform advies  van de Gasunie 
2.  Een van de voorwaarde voor de w ijz ig ing van de bestemming is dat een goed 

woon- en leefk l imaat  kan worden aangetoond. Uit  de gegevens van de Gasunie 
b l i jk t  dat  b innen een s traa l van 15 meter vanaf  de gevel  van het 
gasontvangststat ion n iet  gegarandeerd kan worden. De gronden, welke gelegen 
zi jn binnen deze s trook, worden weer voorz ien van de bestemming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ en worden dus  n iet  omgezet naar  de bes temming ‘Wonen’.  Doordat  
de bestemming van de gronden n iet wijz igt is  een aanvul lende vei l igheidscontour  
voor  het bestemmingsplan niet  noodzakeli jk ;  

3.  Een van de voorwaarde voor de w ijz ig ing van de bestemming is dat een goed 
woon- en leefk l imaat  kan worden aangetoond. Uit  de gegevens van de Gasunie 
b l i jk t  dat  Groeneveld 1c is  gelegen binnen de vei l igheidszone van het  gasdrukmeet 
en regelstat ion aan Groeneveld 1D. Hierdoor  kan een goed woon- en leefk l imaat in  
de woning niet  gegarandeerd worden. De woning za l daarom ui t  het 
bes temmingsplan worden verwi jderd.  



4.  Het opslaan van goederen zal  worden opgenomen b i j  het  st r i jd ig gebruik.  Het 
wijz igen van het  gebruik van bestaande gebouwen wordt n ie t opgenomen binnen de 
regels  van het  s tr i jd ig gebruik.  De bestemming bepaald immers waar een gebouw 
voor  gebru ikt  mag worden. Bi j  wi jz igen van gebruik d ient a lt i jd een procedure 
door lopen te worden. In d ie procedure zal  ook worden beoordeeld of  het w ijz igen 
van het  gebru ik mogel i jk  is  nabi j  een gas le id ing.  

5.  De aanlegvergunning wordt  ui tgebreid conform het  verzoek van de Gasunie;  
6.  In het  bes temmingsp lan is  opgenomen dat  de afstand van een windturb ine to t aan 

de bestemming Le iding -  Gas ten minste 17,5 meter bedraagt ;   
 
Bestuurl i jke react ie Glastuinbouw Nederland   

1.  Glastu inbouw Neder land ju icht  het toe dat  met  de voorbereiding van di t  p lan 
duidel i jkheid w i l  geven aan reeds  lang bestaande s tr i jd igheden, vooral  met 
betrekking tot wonen.  De overwegingen d ie b i j  e lk  object  hebben meegespeeld, 
z i jn  in het  p lan echter  n iet verwoord.  Dat  maakt  beoorde l ing van de ru im 200 
verschi l lende percelen las t ig, zo n ie t onmogeli jk .  Het  is  immers n iet  te achterhalen 
waarom in het ene geva l wel is  gekozen voor  het  toekennen van een 
woonbestemming,  soms een speci f ieke gebruiksbes temming (k le inschal ig 
g lastu inbouwbedri j f  of  woning met gro te s iertu in)  dan wel  behoud van de 
agrar ische bes temming met persoonl i jk  overgangsrecht.   

2.  In de toel icht ing van het  bes temmingsplan is  verwoord dat  er geen sprake is  van 
nieuwe func t ies en dat  er  (omdat er  sprake is van cont inuerend gebru ik)  dan ook 
geen speci f iek  onderzoek naar  b i jvoorbeeld ge lu id nodig is.  Glastu inbouw 
Neder land v indt d it  onterecht  en verzoekt  het col lege di t  beter  te mot iveren (per  
object  c.q. perceel) .   

3.  Het bestemmingsplan impl iceert  dat  het bestemmen van s iertu inen d ie kunnen 
leiden tot een ongewenste toename van specu lat ief  grondbezet  n iet  aan de orde 
is .  Onduidel i jk  is  hoe d it  b i j  de beoordel ing van indiv iduele percelen een ro l  heef t  
gespeeld.   

4.  Glastu inbouw Neder land constateer t  dat  d iverse percelen een specif ieke 
bes temming ‘Agrar isch-Glastu inbouw’ met spec if ieke funct ieaanduiding ‘speci f iek  
vorm van k le inschal ig agrar isch g lastuinbouwbedr i j f ’  hebben gekregen in d i t  
voorontwerpplan (b i jv .  Burg van der Goeslaan 24 te De L ier ,  Sprongenloet  7 te 
Honselersdi jk ,  Monsterseweg 19 te Poeld i jk ,  Markus laan 3 te  Water ingen,  ’ t  
Louwtje 12 te  ’s  Gravenzande, Van Ruyvenlaan 12 en Van Ruvenlaan 27 te 
Poeld i jk,  Woutersweg 14 te ‘s  Gravenzande) . In de p lanregels  z i jn  aan deze 
spec i f ieke bestemming voorwaarden gekoppeld.  Onduidel i jk  is  hoe de beoordel ing 
of  sprake is  van een objec t waarvoor deze speci f ieke func t ieaanduiding passend 
is ,  is  ver lopen.  Volgens de plantoe l icht ing is  de op 17 december 2013 
vastgestelde Structuurv is ie West land 2025, Perspect ief 2040,  h iervoor  bepalende 
geweest.  In deze v is ie is  echter  al leen onderscheid gemaakt  in type 
kassengebieden.  Onduide l i jk  is  dus hoe vas tste l l ing van deze v is ie heef t  geleid tot  
voorstel len inzake ind iv idue le objecten.   

5.  De speci f iek bepal ingen voor  deze woningen (agrar ische bedr i j fswoningen bi j  een 
kleinschal ig agrar ische g lastuinbouwbedr i j f )  z i jn n iet  du ide l i jk .  Voor herbouw van 
een agrar ische bedri j fswoning,  z i jn  bl i jkbaar  de voorwaarden zoa ls  verwoord in 
art ikel 3.2.5 c t /m h n iet  van toepass ing voor  bedr i j fswoningen bi j  een 
kleinschal ige g lastu inbouwbedr i j f .  Onduidel i jk  is  waarom hiervoor  is  gekozen   

6.  In het  aan di t  voorontwerpp lan ten grondslag l iggende handhavingsstrategie moet 
onderscheid gemaakt  worden tussen bestaande en nieuwe over tredingen (z ie ook 
plantoelicht ing).  Onduidel i jk  is  hoe dit  b i j  de beoorde l ing van indiv iduele perce len 
een ro l  heef t  gespeeld,  dan wel of  per  perceel sprake is van een bestaande dan 
wel  n ieuwe over treding.  Glas tuinbouw Neder land verzoekt  om ophelder ing 
hierover.   



7.  Glastu inbouw Neder land constateer t  dat  met d i t  p lan meer dan al leen str i jd igheden 
met het  handhav ingsbele id inzake agrar ische bestemmingen behandeld worden 
(b i jvoorbeeld Noordlandseweg 26 en 28 te De Lier ,  Tuindersweg 12 te Maasdijk) .  
Ook voor  deze geval len is  n iet  du idel i jk  waarom (op bas is  van welke beoordel ing 
of  cr i ter ia)  deze percelen in d i t  bestemmingsplan z i jn opgenomen dan wel een 
andere planologische regel ing dan nu v igeer t ,  wordt  voorgeste ld.   

8.  Glastu inbouw Neder land mist  in de beoordel ing van de d iverse percelen een 
ana lyse van de hu id ige leef-  en woonkwal ite i t  op het ind iv idue le perceel,  de 
gevolgen van voorgestelde planologische regeling voor  leef-  en woonkwal i te i t  van 
dat  percee l én de gevolgen voor  de gebruiksmogel i jkheden van naas tgelegen 
percelen. Daardoor  wordt  het  moei l i jk  zo n iet  onmogeli jk  om te beoordelen of  de 
voorgestelde bestemming en bestemmingsvoorschri f ten passend z i jn terp lekke. 
Daarenboven zi jn d iverse percelen met een woonbestemming in d i t  p lan voorz ien,  
d irect  grenzend aan percelen met  een g lastu inbouwbestemming.   

9.  Niet  du idel i jk  is  in hoeverre bekeken is of  deze ‘omzett ing’  gevo lgen kan hebben 
voor  de glastu inbouwfunct ie  in  de toekomst en de bruikbaarheid  van het 
betref fende perceel en naastgelegen percelen voor  herstructurer ing.   

 
Gemeentel i jke react ie op Glastu inbouw Neder land 

1.  In paragraaf  2.3 van de toel icht ing is  een beschr i jv ing opgenomen, welke is 
gespeci f iceerd op percee ln iveau.  Per  perceel  is  beschreven wat  de si tuat ie is  
onder het  vor ige bestemmingsp lanregime, wat de str i jd ige s i tuat ie betrof  en onder  
welke voorwaarde er  een legal isat ie wordt  doorgevoerd door midde l van dit  
bes temmingsplan.  De nieuwe ru imtel i jke s ituat ie is  ook op perceeln iveau 
beschreven,  inc lus ief  de eventuele gevolgen voor  de mogel i jke 
g lastu inbouwontwikkel ingen.     

2.  Op bas is  van mi l ieuwetging v indt  er  geen wijz ig ing plaats  van de s i tuat ie.  Bi j  
mil ieuwetgeving wordt  namel i jk  gekeken naar  de fe i tel i jke s i tuat ie. De woningen, 
welke bestemd z i jn a ls  ‘agrar ische bedr i j fswoningen’,  maar  n iet  a ls zodanig 
gebruikt  worden,  worden op bas is  van mi l ieuwetgeving aangemerkt  a ls  een 
regul iere  woning.  Met het ( t i jdel i jk )  pos i t ie f bestemmen van deze woningen v indt  er  
(mi l ieutechnisch)  geen wijz ig ing plaats  ten opz ichte  van de voorgaande s i tuat ie.  
Hierdoor  is een aanvu l lend mi l ieutechnisch onderzoek dan ook niet  noodzakel i jk .   

3.  Op het  moment dat  een bedr i j fswoning (d ie ook nog als zodanig in gebru ik  is) ,  voor  
de gestelde pei ldatum, meer dan 1.000m2  in  pr ivé gebruik  heef t  en ook aan de 
andere voorwaarden voldoet  wordt  gelegal iseerd.  Al le  gronden rondom die woning 
worden voorz ien van een speci f ieke aanduid ing.  Al leen d ie gronden mogen pr ivé 
gebruikt  worden.  

4.  Voor  de gestelde pei ldatum was er  geen minimale opperv laktemaat opgenomen 
voor  een g lastu inbouwbedr i j f .  Pas na de gestelde pe ildatum is  de minimale maat 
van 5000m2  aan kasopperv lak geïntroduceerd.  De bedr i jven d ie voor  de ges telde 
pei ldatum z i jn opger icht  en in bedr i j f  z i jn genomen, voldeden ineens nie t meer aan 
de regels van het  bestemmingsp lan, terw ij l  men dat  bi j  opr icht ing wel deed. Deze 
bedr i jven, voor zover nog aanwez ig,  worden voorz ien van de spec i f ieke aanduid ing 
kleinschal ig g lastu inbouwbedr i j f .  De k le inschal ige glas tu inbouwbedr i jven worden 
dus  pos i t ie f  bes temd op basis  van de Handhavingsstrategie Thema Glastu inbouw 
2020 en niet op bas is  van het Werkboek Westland. Het werkboek West land is  wel 
de le idraad voor n ieuwe glastuinbouwontwikkelingen.  

5.  De subleden c  en d hebben betrekk ing op de herbouw van de eerste (subl id  c)  en 
de tweede (subl id d)  agrar ische bedr i j fswoning op een andere locat ie . Di t  is  b i j  
k leinschal ige g lastu inbouwbedr i jven n iet  wensel i jk  (vanwege hun beperkte 
omvang).  Daarom z i jn deze subleden niet van toepass ing op k leinschal ige 
g lastu inbouwbedri jven. De subleden e tot en met h gaan over  “een dienstwoning”.  
Hierbi j  is  dus geen onderscheid gemaakt tussen een diens twoning behorende bi j  



een kle inschal ig  glastu inbouwbedr i j f  of  een regul ier  g las tu inbouwbedr i j f .  Deze 
hebben dus ook betrekk ing op de k le inschal ige glastu inbouwbedr i j ven.        

6.  Elk opgenomen perceel betref t  een zogenaamde oude s tr i jd igheid  (ontstaan voor  
de pei ldatum van 4-12-2008).  Op het  moment dat er  sprake is  van een str i jdige 
s i tuat ie d ie is onts taan na de ges telde pei ldatum, is  er sprake van een nieuwe 
str i jd igheid en wordt  het  desbetref fende percee l n iet  opgenomen in d i t  
bes temmingsplan.  Op het moment  dat de s tr i jd ige s i tuat ie is  geïn tens iveerd na de 
ges telde pei ldatum is er ook sprake van een nieuwe s tr i jd ige s i tuat ie en wordt  het  
desbetref fende percee l ook niet  opgenomen in d it  bes temmingsplan.  

7.  De perce len Noordlandseweg 26 en 28 in De Lier  z i jn  geen bekende adressen en 
zi jn ook niet  opgenomen in di t  bestemmingsplan.   Di t  geldt  over igens ook voor  
Tuindersweg 12 te Maasdi jk .   

8.  Voor  de beantwoording van dit  punt  wordt  verwezen naar punt  1  van deze 
beantwoording.  

9.  Voor  de beantwoording van dit  punt  wordt  verwezen naar punt  1  van deze 
beantwoording.  

 
 
  



Nota van beantwoording inspraakreactie bestemmingsplan LOS Percelen 
 

 
Het bestemmingsp lan ‘LOS percelen’  heef t  vanaf 3 september 2021 6 weken ter inzage 
gelegen voor inspraakreac t ies. De volgende inspraakreact ies  z i jn  ingediend:  
 

De Lier  

Adres React ie React ie gemeente 

Burgemeester  
Cramer laan 86 

Reclamant  is van mening dat het  
perceel Burgemeester 
Cramer laan 86 in De Lier ook  in 
aanmerking komt voor  omzett ing 
op bas is  van de nieuwe 
handhaving strategie thema 
glastu inbouw. Rec lamant heeft  
h iervoor een onderbouwing 
aangeleverd.  

De woning van rec lamant vo ldoet  
aan de gestelde voorwaarden om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan.  De woning 
Burgemeester  Cramer laan 86 
wordt  opgenomen in het  
bes temmingsplan en voorz ien van 
de bestemming ‘Wonen’.  

Burgemeester  
van Doornlaan 
1d 

Perceeleigenaar s tel t  een 
al ternat ieve kavelinde l ing voor .  
Op het  moment dat  er  
hers tructurer ing p laats  v indt  zal  
er water gegraven moeten 
worden. Dit  water  zou dan aan de 
voorz i jde van het kavel  
gereal iseerd kunnen worden 
zodat de woonbestemming verder 
naar  achter  zou kunnen komen te 
l iggen.  

Het bestemmingsp lan LOS 
percelen betreft  al leen een 
legal isat ie  van str i jdigheden die 
vo ldoen aan de gestelde eisen uit  
de Handhavingsstrategie Thema 
Glastu inbouw 2020.  
Di t  betref t  u i ts lu i tend een 
beoorde l ing op bas is van de 
bes taande s ituat ie.  
Aanpassingen van 
inr icht ingsmogel i jkheden worden 
niet meegenomen in het  
onderhav ige bes temmingsp lan.  
 
Indien bi j  een hers tructurer ing 
b l i jk t  dat  n iet  a l le gronden 
noodzake l i jk  z i jn voor  de real isat ie 
van een nieuw tu inbouwbedr i j f  kan 
al t i jd  verzocht  worden voor  de 
vergro t ing van het  woonv lak.  

Hofz icht laan 4 Reclamant  geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen 
en dat  het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

De woning Hofz icht laan 4 is  
aangemerkt  als  een categor ie  2 
woning (een woning die de 
glastu inbouw nu en in de toekomst 
waarsch ijn l i jk  in de weg l igt) .  
Voor  categor ie 2 woningen z i jn 
extra afwegingscr iter ia 
opgenomen.  
Om in aanmerk ing te komen voor 
de bestemming ‘Wonen’ d ient  
vo ldaan te worden aan de 
vo lgende c r i ter ia:  
Min imaal  50% van de woningen 
aan dezelfde z i jde van de laan 
dient  de bestemming wonen te 
hebben, de z i jgevel van de 
eers tvolgende woning dient  binnen 



150 meter  van de woning te l iggen,  
de laan heeft  vo lgens het 
werkboek  glastu inbouw West land 
geen inv loed op de schaalgro te 
van het  g lastuinbouwgebied en er  
kan een goed woon- en leefk l imaat  
worden gegarandeerd.  
Indien aan al  deze voorwaarde 
wordt  voldaan kan een woning uit  
categor ie 2 in aanmerking komen 
voor  de bes temming ‘Wonen’.   
Geconcludeerd is dat  de woning 
Hofz icht laan 4 n iet  vo ldoen aan de 
ges telde voorwaarden. 
 
Aan de zi jde van de laan waar in  de 
woning van rec lamant z ich bev indt ,  
z i jn  4 woningen aanwezig,  
waarvan er 1 een woonbestemming 
heeft .  Daarnaast is de 
Hofz icht laan in het  werkboek 
glastu inbouw West land  
aangemerkt  als  een laan welke 
gev logen voor de schaalgrote  van 
het  oml iggende 
glastu inbouwgebied.  Op het  
moment  dat  de woning voorz ien 
zou worden van een 
woonbestemming hinder t  d i t  de 
toekomst ige schaalvergrot ing van 
het  oml iggende 
glastu inbouwgebied.  Hiermee 
worden de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
oml iggende glastu inbouwgebied 
onevenredig  geschaad. 
De woning Hofz icht laan 4 komt  
n iet in aanmerk ing voor  de 
bes temming ‘Wonen’.  

Hofz icht laan 6 Reclamant  geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen 
en dat  het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

De woning Hofz icht laan 6 is  
aangemerkt  als  een categor ie  2 
woning (een woning die de 
glastu inbouw nu en in de toekomst 
waarsch ijn l i jk  in de weg l igt) .  
Voor  categor ie 2 woningen z i jn 
extra afwegingscr iter ia 
opgenomen.  
Om in aanmerk ing te komen voor 
de bestemming ‘Wonen’ d ient  
vo ldaan te worden aan de 
vo lgende c r i ter ia:  
Min imaal  50% van de woningen 
aan dezelfde z i jde van de laan 
dient  de bestemming wonen te 



hebben, de z i jgevel van de 
eers tvolgende woning dient  binnen 
150 meter  van de woning te l iggen,  
de laan heeft  vo lgens het 
werkboek  glastu inbouw West land 
geen inv loed op de schaalgro te 
van het  g lastuinbouwgebied en er  
kan een goed woon- en leefk l imaat  
worden gegarandeerd.  
Indien aan al  deze voorwaarde 
wordt  voldaan kan een woning uit  
categor ie 2 in aanmerking komen 
voor  de bes temming ‘Wonen’.   
Geconcludeerd is dat  de woning 
Hofz icht laan 6 n iet  vo ldoen aan de 
ges telde voorwaarden. 
 
Aan de zi jde van de laan waar in  de 
woning van rec lamant z ich bev indt ,  
z i jn  4 woningen aanwezig,  
waarvan er 1 een woonbestemming 
heeft .  Daarnaast is de 
Hofz icht laan in het  werkboek 
glastu inbouw West land  
aangemerkt  als  een laan welke 
gev logen voor de schaalgrote  van 
het  oml iggende 
glastu inbouwgebied.  Op het  
moment  dat  de woning voorz ien 
zou worden van een 
woonbestemming hinder t  d i t  de 
toekomst ige schaalvergrot ing van 
het  oml iggende 
glastu inbouwgebied.  Hiermee 
worden de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
oml iggende glastu inbouwgebied 
onevenredig  geschaad. 
De woning Hofz icht laan 6 komt  
n iet in aanmerk ing voor  de 
bes temming ‘Wonen’.  

Hofz icht laan 8 Reclamant  geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen 
en dat  het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

Om in aanmerk ing te komen voor 
legal isat ie  van str i jdgebru ik ,  moet 
de over treding ontstaan z i jn voor 4 
december 2008 ( langdur ige 
str i jd igheid) ,  mag het  e igendom 
niet gewi jz igd z i jn en mag de 
over treding niet  geïntens iveerd of  
vergroot  z i jn .  
Van langdur ige str i jd igheid is  
echter  geen sprake in geval  de 
over tredingen gewi jz igd z i jn.  
Daaronder wordt  vers taand het  
toevoegen van bouwwerken, het 



qua aard intensiveren van het 
st r i jd ig gebru ik,  het  qua omvang 
vergroten van s tr i jd ig gebru ik en 
het  wi jz igen van eigendom. 
Op het  moment dat  h ier sprake van 
is ,  is  er sprake van een bewuste 
over treding,  (veelal)  handelen 
zonder de daar toe benodigde 
vergunning,  a ls  het  creëren van 
een nieuwe s ituat ie.  Zodoende is  
er geen sprake meer  van een 
nieuwe over treding.  
Geconsta teerd is  dat in 2014 een 
bi jgebouw is gereal iseerd in st r i jd 
met de rege ls  van het  
bes temmingsplan.  Hierdoor  is er 
sprake van in tens iver ing van 
str i jd ig gebru ik.  
Het  percee l Hofz icht laan 8 wordt  
derhalve niet  opgenomen in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  

Hoogweg 3c In  1997 heef t  rec lamant z i jn  
g lastu inbouwbedri j f  verkocht.   
Reclamant  is in de voormal ige 
bedr i j fswoning bl i jven wonen.  
Op bas is van de 
handhavingss trateg ie zou het  
perceel van rec lamant  in 
aanmerking komen om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan.  Verzocht wordt  
om de woning op te  nemen en te 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  

Het  percee l van rec lamant voldoet  
aan de voorwaarden die gesteld 
z i jn  in de handhavingsstra teg ie 
thema g lastu inbouw.  
Op bas is van deze s trategie  wordt  
de woning voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’.   
Het  is  n iet  mogel i jk  het  gehele  
perceel te voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’.  Di t  zou een 
onevenredige hinder  opleveren 
voor  de toekomstige bouw- en  
gebruiksmogel i jkheden voor  de 
glastu inbouw.  
Het achterste deel van het  
perceel,  met een oppervlakte van 
om en nabij  125m2 ,  b l i j f t  voorz ien 
van de bes temming ‘Agrar isch-  
Glastu inbouw’.  

Hoogweg 6c De gemeente d ient bepaalde 
bes temmingsbelangen niet  
voor trekken. Wees object ief .  
Legaliseren is "as- is" .  De 
gemeente werk t ten d ienste van 
de burgers,  n iet  in  het  belang van 
bedr i jven.  

De gemeente weegt haar  
bes lu i tvorming a f aan het 
a lgemeen belang en niet  aan het  
indiv idueel belang.   
Al le percelen, welke z i jn 
opgenomen in  het  
bes temmingsplan LOS percelen,  
z i jn  gelegen in het  duurzaam 
glastu inbouwgebied van de 
gemeente West land.  Het gebied is  
dus  beoogd om te funct ioneren als 
g lastu inbouwgebied.  Het a lgemeen 
belang binnen dat  gebied is  dus  
het  be lang van de glastu inbouw, 



waarbij  reken ing gehouden wordt 
met geb iedsvreemde funct ies , 
zoa ls  wonen.  

Doe het  voorste l  ook  eer  aan en 
legal iseer  daadwerkel i jk  de 
s i tuat ie zoals  deze ontstaan is.  
Di t  zonder  dubbele bedoel ingen 
of  tenie tdoen van 
overeenkomsten (a l dan niet 
pr ivaat  rechtel i jk /recht  van 
overpad) in dat ver leden. 
Respecteer de perceelgrenzen 
zoa ls  ze z i jn.  

In  het  bes temmingsplan 
Glastu inbouwgebied West land is  
een deel van het perceel  bestemd 
als ‘Wonen’ .  Dit  betre f t  330m2  van 
de 1100m2 .  Het  over ige deel  is  
voorz ien van de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’ . Deze 
gronden z i jn dus,  in s t r i jd  met het  
bes temmingsplan,  aangewend voor 
pr ivédoele inden. Het  hu id ige 
gebruik is  dus onts taan in s tr i jd  
met de gestelde rege ls.  
Zondermeer  lega liseren van 
one igen l i jk  in gebruik genomen 
gronden is  n iet aanvaardbaar.  Er 
d ient  ten a l le  t i jde een a fweging te 
worden gemaakt wat ru imtel i jk  
acceptabel  is .  
Het  bestemmingsp lan zal  geen 
pr ivaatrechtel i jke  overeenkomsten 
(zoals  een recht  van overpad) 
teniet  doen.  Dat kan a l leen v ia een 
notar is  geregeld worden.   
Het  bestemmingsp lan regelt  al leen 
het  daadwerkel i jke gebru ik  van 
gronden en bouwwerken.  

Reclamant  verzoekt  geen aparte 
agrar ische funct ies op te nemen 
maar  percelen in z i jn geheel 
overzet ten (woonbestemming),  
n iet fragmenteren 

In  het  bes temmingsplan Los 
percelen wordt  de 
woonbestemming vergoot  van 
330m2  naar 1030m2 .  Het  
resterende dee l van het  perceel  
(aan de achterz i jde)  is  voorz ien 
van de bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Deze grens  is  
gebaseerd op de andere grenzen 
van woonbestemmingen aan de 
Hoogweg. Het  wijz igen van de 
bes temming van dat  deel  van het  
perceel zou leiden tot  een 
onevenredige afbreuk van de 
gebruiksmogel i jkheden van het  
g lastu inbouwgebied.  Bi j  een 
vo l ledige omzett ing b i j  mogel i jke 
hers tructurer ing een te groot  
potent iee l aan g lasareaal ver loren 
gaan ( ivm gelden afs tandsmaten 
to t aan woonpercelen) .  

Noord-L ierweg 
33a 

Reclamant  heef t  in 2007 z i jn 
g lastu inbouwbedri j f  verkocht ten 
behoeve van de reconstruct ie . 
Voorwaarde voor verkoop van de 

De woning noord-Lierweg 33 is  
opgenomen omdat deze voldoet  
aan de voorwaarden die gesteld 



gronden was dat  de woning 
voorz ien zou worden van de 
bes temming ‘Wonen’.  Hiervoor 
hebben diverse overleggen plaats  
gevonden met  de gemeente.  
In  de eerst  volgende herz iening 
van het  bestemmingsplan is de 
woning nog nie t voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’,  gez ien het  
fe i t  dat  percee l e igenaar nog te 
vee l  gronden in e igendom had.  
Aan de gestelde voorwaarden is 
inmiddels  voldaan.  Het perceel is  
opgenomen in  het  
bes temmingsplan LOS percelen,  
maar  n iet  voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’,  maar  van 
een persoonl i jk  overgangsrecht .  
Reclamant  verzoekt  de woning 
alsnog,  conform eerdere 
toezeggingen, te voorzien van de 
bes temming ‘Wonen’ 

z i jn  in de Handhavingsstrategie 
Thema Glastu inbouw 2020.  
De woning is  aangemerkt  a ls een 
categor ie 1 woning.  Di t  betref t  een 
woning die de glastuinbouw nu en 
in de toekomst h inder t .   
Op bas is van de 
handhavingss trateg ie zou deze 
woning voorz ien worden van een 
persoonsgebonden 
overgangsrecht .  
Echter hebben wij  de s i tuat ie 
rondom de woning beoordeeld . Bi j  
deze beoordeling hebben wi j  de 
eerdere toezeggingen in 2007 
meegewogen.  
Op bas is van de inr icht ing van het 
g lastu inbouwcluster  ter  p laatse en 
dat  de woning is  gelegen naast  
een watergang en in een overhoek 
kan geconcludeerd worden dat  de 
woning,  ook  bi j  een 
schaalvergrot ing van de 
naas tge legen tu inbouwbedr i jven,  
de glastu inbouw niet  in de weg 
l ig t.  De woning Noord-L ierweg 33 
za l dan ook voorz ien worden van 
de bestemming ‘Wonen’.  

Noord-L ierweg 
44 

Reclamant  heef t  geconstateerd 
dat  het  perceel Noordl ierweg 44 
niet is  opgenomen in d i t  
voorontwerp. Volgens rec lamant 
is  d i t  nie t correct .  Reclamant is  
namel i jk  al  s inds de verkoop van 
ons  agrar isch bedr i j f  ( lever ing 
apr i l  2005)  de eigenaar en 
bewoner van de agrar ische 
woning.  Di t  s tr i jd ige gebruik is  
reeds bi j  de gemeente bekend en 
toegestaan.  Nu middels het  
voorontwerp bes temmingsp lan 
oude s tr i jd igheden worden 
gecorr igeerd is  rec lamant van 
mening dat de woning Noord-
Lierweg 44 ook in aanmerking 
komt voor een woonbestemming.  
Het s t r i jd ige gebruik  is  namel i jk  
reeds ru im 16 jaar gaande, 
zonder enig h inder  voor het  
agrar ische percee l.  Hierbi j  is  het  
gebruik en de aanwezige 
bebouwing van de woning 
ongewijz igd gebleven.  Tot  s lot  
l ig t  de woning ook niet  

De woning van rec lamant vo ldoet  
aan de gestelde voorwaarden om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan.  De woning 
Noord-L ierweg 44 wordt  
opgenomen in  het  
bes temmingsplan en voorz ien van 
de bestemming ‘Wonen’.  



onevenredig  in de weg l igt  voor  
de glastu inbouw. De woning 
bev indt  z ich  namel i jk  aan de rand 
van het  gebied ( l in tbebouwing) 
waar z ich ook een andere 
woonbestemming bev indt 
(Kasteelweg 11,  De Lier) .  De 
pos i t ie  van de woning zal volgens 
rec lamant daarom ook in de 
toekomst geen belemmering 
geven. Gezien het  bovenstaande 
verzoeken rec lamant daarom het  
perceel Noordl ierweg 44,  De Lier  
a lsnog op te nemen in  het  
bes temmingsplan LOS Perce len 
met een woonbestemming.  

Noord-L ierweg 
45 

Reclamant  is woonachtig op het  
perceel Noord-Lierweg 45 te De 
Lier .  De woning is  voorzien van 
de bestemming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  
Reclamant  wenst  in  het  
bes temmingsplan opgenomen te 
worden met een 
woonbestemming.  H iervoor  heef t  
rec lamant dest i jds ( in 1995) a l 
een vergunning voor  aangevraagd 
bi j  de voormal ige gemeente 
Schip lu iden.  
Uiteindel i jk  heef t  rec lamant in 
2006 een gedoogbrie f ontvangen. 
Deze heeft  ui teindel i jk  gele id tot  
een t i jdel i jke  
omgev ingsvergunning om af  te 
wijken van het bestemmingsplan 
(pr ivégebruik  van de woning) .   
Op het  perceel  heef t  rec lamant 
wel  b i jgebouwen toegevoegd,  
aangezien dat ook mogel i jk  was 
op bas is  van de gedoogbr ief .  
 
Reclamant  wenst  in  het  
bes temmingsplan opgenomen te 
worden als  woonbestemming.  
Vergel i jkbaar  met  de woningen op 
de nummers 49/51 en 53.  

Op 1 december 2020 heeft  perceel 
e igenaar  een t i jdel i jke 
omgev ingsvergunning gekregen 
om de woning Noord-Lierweg 45.  
In  deze omgevingsvergunning is  
opgenomen dat  de woning gebruik t 
mag worden ten behoeve van 
woondoeleinden.  
Door de omgev ingsvergunning is  
er geen s tr i jd  meer  met de regels  
van het  bestemmingsplan.  
Het percee l Noord-Lierweg 45 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  
  
 

Oude Campsweg 
30a 

Reclamant  is van mening dat het  
perceel Oude Campsweg 30a in 
De Lier  ook in aanmerking komt 
voor  omzett ing op bas is  van de 
nieuwe handhaving s trategie 
thema g lastu inbouw.  
Reclamant  geef t  aan dat  de 
woning sinds 2007 gebruik t wordt  

De woning van rec lamant vo ldoet  
aan de gestelde voorwaarden om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan.  De woning Oude 
Campsweg 30a wordt  opgenomen 
in het  bestemmingsplan en 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  



als burgerwoning.  Het 
b i jbehorende tuinbouwbedr i j f  
wordt  s indsdien verhuurd. 
Reclamant  heef t  h iervoor  een 
onderbouwing aangeleverd.  

Oude Campsweg 
31  

Reclamant  is van mening dat het  
perceel Oude Campsweg 31 ook 
in aanmerking komt  voor  
omzett ing op bas is van de n ieuwe 
handhaving strategie thema 
glastu inbouw. Rec lamant heeft  
h iervoor een onderbouwing 
aangeleverd.  

In  de onderbouwing, aangeleverd 
door  rec lamant,  is  opgenomen dat  
rec lamant in 2009 z i jn  laats te 
g lastu inbouwgronden heeft  
verkocht en s indsdien de woning,  
in s t r i jd met het  bestemmingsp lan,  
bewoont als  niet  tu inder.  
Aangezien de s tr i jd ige s i tuat ie  is  
ontstaan na de pe i ldatum, zoals 
genoemd in de 
handhavingss trateg ie (z i jnde 4  
december 2008) komt rec lamant 
n iet in aanmerk ing voor  legal isat ie 
op bas is  van onderhav ig 
bes temmingsplan.   
Het  percee l Oude Campsweg 31 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  

Schefferweg 3a In  oktober  2005 heef t  rec lamant 
z i jn  glastu inbouwbedr i j f  verkocht .  
Een dee l van de niet  verkochte 
gronden heef t  de bestemming 
wonen, maar een groot deel  is  
nog steeds  voorz ien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Rec lamant z iet  dat  
ook  de over ige gronden in d it  
bes temmingsplan worden 
opgenomen en dat  de percelen 
voorz ien worden van de 
bes temming ‘Wonen’ 

Om in aanmerk ing te komen voor 
legal isat ie  van str i jdgebru ik ,  moet 
de over treding ontstaan z i jn voor 4 
december 2008 ( langdur ige 
str i jd igheid) ,  mag het  e igendom 
niet gewi jz igd z i jn en mag de 
over treding niet  geïntens iveerd of  
vergroot  z i jn .  
Van langdur ige str i jd igheid is  
echter  geen sprake in geval  de 
over tredingen gewi jz igd z i jn.  
Daaronder wordt  vers taand het  
toevoegen van bouwwerken, het 
qua aard intensiveren van het 
st r i jd ig gebru ik,  het  qua omvang 
vergroten van s tr i jd ig gebru ik en 
het  wi jz igen van eigendom. 
Op het  moment dat  h ier  sprake van 
is ,  is  er sprake van een bewuste 
over treding,  (veelal)  handelen 
zonder de daar toe benodigde 
vergunning,  a ls  het  creëren van 
een nieuwe s ituat ie.  Zodoende is  
er geen sprake meer  van een 
nieuwe over treding.  
Geconsta teerd is  dat in 2015 in 
her inr icht ing van het perceel 
(welke voorz ien is  van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’)  heeft  



plaatsgevonden, welke heef t  
gele id  door  een economische 
waardevermeerder ing van deze 
(agrar ische) gronden. Deze 
her inr icht ing heef t  p laatsgevonden 
in s t r i jd met de rege ls van het  
bes temmingsplan.  Hierdoor  is er 
sprake van in tens iver ing van 
str i jd ig gebru ik.  
Het  percee l Schef ferweg 3a wordt  
derhalve niet  opgenomen in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  

Sin t Aechtenland 
5 

Reclamant  is over het  hoofd 
gez ien bi j  het opstel len van het  
bes temmingsplan.  Rec lamant 
maakt a l vóór  2008 gebruik  van 
het  percee l /  opsta l aan de Sint  
Aegtenland 5. Reclamant v indt  
dan ook dat  we in het  
bes temmingsplan Legaliser ing 
Oude Str i jdigheden moeten 
worden opgenomen. Verzocht 
wordt  om het perceel op te nemen 
in het  bestemmingsplan.  

Om in aanmerk ing te komen voor 
legal isat ie  van str i jdgebru ik ,  moet 
de over treding ontstaan z i jn voor 4 
december 2008 ( langdur ige 
str i jd igheid) ,  mag het  e igendom 
niet gewi jz igd z i jn en mag de 
over treding niet  geïntens iveerd of  
vergroot  z i jn .  
Van langdur ige str i jd igheid is  
echter  geen sprake in geval  de 
over tredingen gewi jz igd z i jn.  
Daaronder wordt  vers taand het  
toevoegen van bouwwerken, het 
qua aard intensiveren van het 
st r i jd ig gebru ik,  het  qua omvang 
vergroten van s tr i jd ig gebru ik en 
het  wi jz igen van eigendom. 
Op het  moment dat  h ier  sprake van 
is ,  is  er sprake van een bewuste 
over treding,  (veelal)  handelen 
zonder de daar toe benodigde 
vergunning,  a ls  het  creëren van 
een nieuwe s ituat ie.  Zodoende is  
er geen sprake meer  van een 
nieuwe over treding.  
Geconsta teerd is  dat in 2015,  2018 
en in 2020 aanbouwen en 
bi jgebouwen z i jn gerealiseerd in 
st r i jd met de rege ls van het  
bes temmingsplan.  Hierdoor  is er 
sprake van in tens iver ing van 
str i jd ig gebru ik.  
Het  percee l S int  Aechten land 5 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  

Zi j twende 15 Reclamant  is e igenaar  van een 
kleinschal ig g lastu inbouwbedr i j f  
aan de Zi j twende 15 .  Het perceel 
bes taat  u it  een opperv lakte van 
5080m2 ,  met daarop ook de 
agrar ische bedr i j fswoning, 

In  2017 is,  b i j  een 
vergunningsaanvraag 
geconcludeerd dat  er sprake is  van 
een kle inschal ige 
g lastu inbouwbedri j f .  



bedr i j fsru imte en 2070m2  kas. 
Reclamant  verzoekt  de woning te 
voorz ien van de 
woonbestemming.  

Het percee l zal dan ook als  
zodanig  worden opgenomen in het  
bes temmingsplan.  
 

 

’s -Gravenzande 

Adres React ie React ie gemeente 

Groeneweg 129 Reclamant  geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  
Het  percee l van rec lamant is 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ ,  maar 12.500m2  is  nog 
voorz ien van de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’ . 
Reclamant  geef t  aan dat  de rest  
van het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

Er is  sprake van pr ivégebruik van 
agrar ische gronden bi j  een 
burgerwoning.  Er is  geen sprake 
van in tens iver ing o f vergrot ing van 
de str i jd ige s i tuat ie.  
Echter is  de woning in  het  
werkboek  West land aangemerkt  
a ls een categor ie 1 woning (een 
woning welke de herst ructurer ing 
van de glastu inbouw h inder t) .  
Hierdoor  komt de woning van 
rec lamant n iet  in  aanmerking voor 
legal isat ie .  
Het  percee l Groeneweg 129 wordt  
derhalve niet  opgenomen in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  

’ t  Louwtje 5 De huidige bewoonster is  op di t  
moment  82 jaar en zal  de 
komende jaren meer en meer 
afhanke l i jk  worden van zorg aan 
huis , en op termijn zorg in een 
zorgfaci l i te i t .   
Ins teek is  dat rec lamant graag, 
voor  de hu id ige bewoner,  op de 
plek waar ze nu woont  deze zorg 
wi l len bieden. 
De oplossing die rec lamant h ier  
voor  z ien is  het p laatsen van een 
t i jdel i jk  mantelzorgwoning.   
Op het  perceel  is  voldoende 
ru imte om di t  te real iseren binnen 
de landel i jk  ge ldende rege ls voor  
het  vergunningsvr i j  p laatsen van 
een dergel i jke t i jdel i jke 
oploss ing.  
In  d i t  geval  loopt  rec lamant tegen 
een blokkade op.  
De bestemming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ gooi t  roet  in het 
eten.   
Reclamant  snapt  dat  d it  de 
or ig inele bestemming van het  
perceel is  maar z iet  n iet  dat in de 
toekomst d it  k le ine s tukje grond 
een aandeel  kan spelen in de 
rea l isat ie van grootschal ige 
g lastu inbouw in d it  gebied.  

De woning ’ t  Louwt je 5 is  in  het  
bes temmingsplan 
Glastu inbouwgebied West land 
bes temd als  ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  
In  het  onderhavige 
bes temmingsplan is de woning 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  De begrenzing van de 
woonbestemming is  afges temd met 
de woonbestemming van het  
naas tge legen perceel.  Indien de 
woonbestemming verder  (20 
meter) naar  achter wordt  vergroot  
leidt  d it  tot  een onevenredige 
gro te afbreuk  aan de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
achter l iggende tu inbouwgebied.  
 
De naastgelegen toegangsweg is  
tevens voorz ien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  De toegangsweg 
wordt  namel i jk  gebruik t  door  het  
achter l iggende glastu inbouwbedr i j f  
op 5a.   
Bi j  aanpassing van de bes temming 
zou de toegangsweg niet  meer 
gebruikt  kunnen worden voor het 
achter l iggende 
glastu inbouwbedri j f ,  hetgeen ook 



Aangezien in de 
glastu inbouwplannen voor  di t  
geb ied is  bepaald dat  de aan en 
afvoerroute naar de 
glastu inbouwbedri jven via de 
Aakster laan zul len gaan lopen is 
ook  overpad naar d i t  
g lastu inbouwgebied naar  idee van 
rec lamant in de toekomst  n iet  ter  
sprake.   
Het  verzoek  van rec lamant is  het  
aanpassen van de 
enkelbes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ naar  een 
bes temming d ie rec lamant in 
staat  ste lt  op bas is van de 
omschreven argumentat ie de 
mantelzorg met een t i jde l i jke 
zorgwoning uit  te voeren.  

afbreuk  doet  aan de 
gebruiksmogel i jkheden.  
 
Indien bi j  een hers tructurer ing 
b l i jk t  dat  n iet  a l le gronden 
noodzake l i jk  z i jn voor  de real isat ie 
van een nieuw tu inbouwbedr i j f  kan 
al t i jd  verzocht  worden voor  de 
vergro t ing van het  woonv lak.  

’ t  Louwtje 5 
(achter l iggende 
tu inder)  

Reclamant  maakt  bezwaar tegen 
de omzet t ing van de bestemming,  
aangezien de woning een 
belemmer ing vormt voor de 
bedr i j fsvoer ing van reclamant.  
De woning ( inc lus ief  aanbouwen) 
is  ge legen op 8,7 meter van de 
kas,  waardoor de minimale 
afs tand van 10 meter n ie t wordt  
gehaald.  

De geve l van het hoofdgebouw van 
de woning is  gelegen op 10 meter  
van de dichts tbi jz i jnde kasgevel .  
Hierdoor  kan er  in de woning een 
goed woon en leefk l imaat in de 
woning gegarandeerd worden en 
vormt de woning geen 
onevenredige hinder  voor  de 
oml iggende glastu inbouwbedr i jven.  
Bi j  een eventuele herbouw van de 
woning dient voldaan te worden 
aan de geldende minimale 
afs tandseisen.  De woning kan dus 
niet d ichter  dan 10 meter  van het  
d ichtstb i jz i jnde glastu inbouwbedr i j f  
gebouwd worden. 

In  het  bes temmingsplan LOS 
percelen worden de afstandseisen 
ui t  het  bestemmingsplan 
Glastu inbouwgebied niet  
gerespecteerd,  terwi j l  deze rege ls 
wel  ge lden voor rec lamant  

De afstandseisen u i t  het  
bes temmingsplan 
Glastu inbouwgebied z i jn ook van 
toepass ing op het  
bes temmingsplan LOS percelen.  
In  enkele  gevallen voldoen de 
bes taande woningen niet  aan de 
huid ige a fstandseisen.  Deze 
woning staan onder  het  
zogenaamde bouwovergangsrecht.  
Op het  moment dat  er  sprake is  
van herbouw van de woning zal  de 
nieuwe woning aan de huid ige 
afs tandseisen moeten voldoen.  

Het bestemmingsp lan voldoet  n iet  
aan de voorwaarden dat  er  
min imaal  1  bedr i j fswoning b i j  een 
glastu inbouwbedri j f  hoor t .   

De afweging om agrar ische 
woningen, welke niet  meer  a ls  
zodanig  gebruik t worden, te 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’  is  gebaseerd op de regels 



welke voortv loeien uit  de 
‘Handhav ingsstrategie Thema 
Glastu inbouw 2020’ .  De afweging 
dat  er  minimaal 1 bedr i j fswoning 
bi j  een glastu inbouwbedr i j f  
aanwezig moet z i jn is  geen van de 
cr i ter ia d ie is opgenomen in de 
handhavingss trateg ie.  

Reclamant  is bang dat ,  a ls de 
woning straks verkocht wordt ,  de 
n ieuwe eigenaar n iet gewend is 
aan het  wonen in een 
glastu inbouwgebied en gaat  
k lagen over het bedr i j f  van 
rec lamant.  

Iedereen is  vr i j  een k lacht in te 
d ienen, maar  als  een bedr i j f  
vo ldoet  aan de ges telde wet-  en 
regelgev ing wordt  een klacht  n iet  
verder  in  behadel ing genomen.  
Op het  moment dat  een k lacht wel  
gegrond is ,  wordt  naar  a l le 
waarsch ijn l i jkheid n iet  voldaan aan 
de gestelde wet- en rege lgeving.    

Langs de woning loopt  een pad 
naar  achteren.  Rec lamant heef t  
het  pad naar  achteren nodig voor 
het  onderhoudt  aan de kasgevel.  
Reclamant  vraagt  of  d i t  
vo ldoende beschermd is nu de 
woning een woonbestemming 
kr i jg t.  

Het  pad, welke ge legen is  naast  de 
woning en gebru ik t wordt  door de 
achter l iggende 
glastu inbouwbedri jven, behoudt de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Het  pad kan n iet  
betrokken worden b i j  de inr icht ing 
van het  woonkavel en moet ten 
a l ler  t i jde besch ikbaar b l i jven voor  
de glastu inbouw. Reclamant  kan, 
ook  na de omzet t ing van de 
woning,  het pad bl i jven gebru iken.  

Laan van de 
hei l ige 
lambertus 41 

Wenst  graag een 
woonbestemming,  want h indert  de 
tu inbouw n iet  

De woning Laan van de Hei l ige 
Lambertus 41 is aangemerkt  a ls  
een categor ie  1 woning (een 
woning die de glastuinbouw nu en 
in de toekomst zeker in de weg 
l ig t) .  
Op bas is van de 
Handhavingss tra tegie Thema 
Glastu inbouw 2020 komen 
woningen ui t  categor ie 1 a l leen in 
aanmerking voor  een 
persoonsgebonden 
overgangsrecht .   
Op het  moment dat  de woning 
Laan van de Hei l ige Lambertus  41 
voorz ien zou worden van de 
bes temming ‘Wonen’ zou di t  le iden 
to t een onevenredige afbreuk  aan 
de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
g lastu inbouwgebied.  
De woning komt dus niet  in  
aanmerking voor  een 
woonbestemming.  



Laan van de 
hei l ige 
lambertus 51 

Wenst  graag een 
woonbestemming,  want h indert  de 
tu inbouw n iet  

De woning Laan van de Hei l ige 
Lambertus 51 is aangemerkt  a ls  
een categor ie  2 woning (een 
woning die de glastuinbouw nu en 
in de toekomst waarschijn l i jk  in de 
weg l igt) .  
Voor  categor ie 2 woningen z i jn 
extra afwegingscr iter ia 
opgenomen.  
Om in aanmerk ing te komen voor 
de bestemming ‘Wonen’ d ient  
vo ldaan te worden aan de 
vo lgende c r i ter ia:  
Min imaal  50% van de woningen 
aan dezelfde z i jde van de laan 
dient  de bestemming wonen te 
hebben, de z i jgevel van de 
eers tvolgende woning dient  binnen 
150 meter  van de woning te l iggen,  
de laan heeft  vo lgens het 
werkboek  glastu inbouw West land 
geen inv loed op de schaalgro te 
van het  g lastuinbouwgebied en er  
kan een goed woon en leefk l imaat 
worden gegarandeerd.  
Indien aan al  deze voorwaarde 
wordt  voldaan kan een woning uit  
categor ie 2 in aanmerking komen 
voor  de bes temming ‘Wonen’.   
Geconcludeerd is dat  de woning 
Laan van de Hei l ige Lambertus  51 
niet voldoen aan de gestelde 
voorwaarden.  
 
Aan de zi jde van de laan waar in  de 
woning van rec lamant z ich bev indt ,  
z i jn  maar  2 woningen aanwez ig,  
waarvan er 1 een woonbestemming 
heeft .  Deze woning bevindt z ich op 
een afstand van 50 meter  van de 
woning van rec lamant.  
Echter is  de Laan van de Hei l ige 
Lambertus in het  werkboek  
glastu inbouw West land nie t 
aangemerkt  als  een (pr imair  of 
secundair)  woonl int .  De laan van 
de Hei l ige Lamber tus heef t  dus 
wel  gevolgen voor  de schaalgrote 
van het  oml iggende 
glastu inbouwgebied.  Op het  
moment  dat  de woning voorz ien 
zou worden van een 
woonbestemming hinder t  d i t  de 
toekomst ige schaalvergrot ing van 



het omliggende 
glastu inbouwgebied.  Hiermee 
worden de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
oml iggende glastu inbouwgebied 
onevenredig  geschaad. 
De woning Laan van de Hei l ige 
Lambertus 51 komt n iet  in 
aanmerking voor  de bestemming 
‘Wonen’ .  

Maasdijk 71 Maasdijk 71 betre ft  een 
agrar ische woning welke 
onlosmakel i jk  verbonden is met 
het  tuinbouwbedr i j f .  Reclamant 
verzoek t de woning als agrar ische 
woning aan te merken.  

De opmerk ing van rec lamant  is  
correct .  De woning betref t  een 
bedr i j fswoning behorende bi j  een 
kleinschal ig tu inbouwbedr i j f .   
De woning Maasdi jk 71 wordt 
aangemerkt  als  een agrar ische 
bedr i j fswoning. Aangezien het 
tu inbouwbedr i j f  k leiner  is  dan 
5000m2 ,  wordt  het gehele 
agrar ische bedr i j f  opgenomen in  
het  bestemmingsp lan en voorz ien 
van de aanduid ing k le inschal ige 
tu inbouwbedr i j f .  

Naaldwijkseweg 
121 
 

Gevraagd wordt om de 
woonbestemming 17 meter naar 
achter  u i t  te bre iden,  waardoor 
het  woonvlak met om en nab ij  
840m2  wordt  vergroot .  Of  indien 
di t  n iet  mogel i jk  is  de 
woonbestemming met  ten minste 
330m2  te vergroten.  

Het verder  naar  achteren 
pos i t ioneren van de 
woonbestemming is  n iet  wensel i jk .  
Di t  le id t tot  een onevenredige 
afbreuk  aan de toekomst ige 
gebruiksmogel i jkheden van het  
achter l iggende glastu inbouw 
gebeid.  Hierdoor gaat er  een ruim 
potent iee l aan tu inbouwareaal 
ver loren.  Aan de voorges telde 
ui tbre id ing kan derhalve geen 
ui tvoer ing worden geven.  

De spec if ieke bouwaanduiding,  
dus  de ops tal len bui ten het  huis,  
waarop een restr ict ie van 
toepass ing is  van max imaal 
300m2 ,  permanent toe te wijzen 
op minimaal de grootte van de 
ops tal len bui ten het huis  d ie nu 
op di t  moment aanwez ig z i jn .  
Reclamant  wi l  deze behouden en 
de mogel i jke er fopvo lgers w il len 
deze opsta l len ter z i jne t i jd  indien 
nod ig vervangen maar  wel b l i jven 
gebruiken met als  doe le inde 
ops lag hobbymat ig.   

Conform de Handhav ingsstrategie 
thema g lastu inbouw 2020 worden 
al le b i jgebouwen binnen de 
bes temming ‘Wonen’ (mits  voldaan 
wordt  aan de over ige 
voorwaarden) ge lega l iseerd. Di t  
houdt  in dat  voor het perceel 
Naaldwijkseweg 121 520m 2  aan 
bi jgebouwen wordt gelegal iseerd.  
Ter  p laatse zal een aanduiding 
worden opgenomen, met  daaraan 
gekoppeld het aantal m2  aan 
bi jgebouwen.  

Noordlandseweg 
48 

Reclamant  heef t  in 2006 z i jn 
g lastu inbouwbedri j f  verkocht en 
heeft  de woning dest i jds bui ten 
de verkoop gehouden.  Het  betreft  
een perceel  van 720m2 .  De 

De woning Noordlandseweg 48 
vo ldoet  aan de voorwaarde zoa ls 
deze genoemd z i jn in de 
Handhavingss tra tegie Thema 
Glastu inbouw 2020.  



bestemming van d i t  perceel  is  
nog steeds  ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Om deze 
str i jd igheid op te hef fen verzoekt 
rec lamant om het  perceel te 
bes temmen als  ‘Wonen’ 
Verwijzend naar  de besl isboom 
oude str i jd igheden komt de 
woning Noord landseweg 48 in  
aanmerking voor  omzett ing naar  
de bestemming wonen. 

Op bas is h iervan komt  de woning 
in aanmerking voor  de bestemming 
‘Wonen’ .  
Vanwege het  fe it  dat  de 
naas tge legen kas is  gelegen op de 
perceelsgrens,  za l  ter  p laatse van 
de kasgevel  de gronden niet 
voorz ien worden van de 
bes temming ‘Wonen’,  maar  van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Di t  bet ref t  een 
opperv lakte van 37m2 .  
 

Papedi jk  1  Reclamant  maakt  bezwaar tegen 
het  fei t  dat  de bestemming 
‘Verkeer ’  ter p laatse is  verval len.  

De bestemming ‘Verkeer ’  betref t  
een bestemming voor openbaar 
toegankel i jk  geb ied.  Het  deel van 
het  percee l van rec lamant wat 
voorz ien was van de bestemming 
‘Verkeer ’  betrof  een deel  van het  
d i jk l ichaam/s ier tu in.  Er  is  
geoordeeld dat  de bes temming 
‘Verkeer ’  op d i t  deel  van het 
perceel n iet  een passende 
bes temming is.  Vandaar dat  is  
gekozen voor  de bes temming 
‘Groen’.  De bestemming ‘Groen’ 
doet geen afbreuk aan de 
gebruiksmogel i jkheden van di t  
dee l van het  perceel .  

De helf t  van het  perceel van 
rec lamant heef t  de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat-
Waterker ing’.  De sche ids l i jn is  
dwars door de erker  van het 
woonhuis  getrokken.  Dit  gaat  
rec lamant te ver.  Temeer  daar  
deze bestemming in de 
voorgaande bestemmingsplannen 
ook  niet ter  sprake kwam. 
Reclamant  verzoek de 
dubbelbestemming te  verwijderen.  

De dubbelbes temming ‘Waterstaat-
Waterker ing’ betref t  de 
bes temming om de aanwezige 
waterker ing (Papedijk)  te 
beschermen. 
De l igging van de 
beschermingszones voor de 
waterker ing is ingegeven door het  
Hoogheemraadschap van Delf land. 
Het is  daarom niet  mogel i jk  de 
dubbelbestemming van het  percee l 
te  verwijderen.  
In  het  voorheen geldende 
bes temmingsplan 
‘Glastu inbouwgebied West land’  is  
het  percee l Papedijk  1 ook 
voorz ien van de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat-
Waterker ing’.  Aangezien de 
beschermingszone k le iner  is 
geworden ten opz ichte  van de 
si tuat ie in 2012 is  de 
dubbelbestemming op het perceel  
Papedijk 1 wel  verk le ind ten 



opz ichte van het  voorheen 
geldende bes temmingsplan.   

 

Honselersdi jk  

Adres React ie React ie gemeente 

Middel Broekweg 
74 

De woning Middel Broekweg 74 
betref t  een agrar ische 
bedr i j fswoning, welke meer dan 
1000m2  aan gronden in 
pr ivégebru ik heef t .  Reclamant is  
van mening dat deze woning 
vo ldoet  aan de voorwaarde 
omtrent  legal isat ie van d it  surplus 
aan pr ivégebruik van gronden. 

Bi j  de woning Middel  Broekweg 74  
z i jn  in 2016 een zwembad en 
bi jgebouw gereal iseerd op de 
gronden, waarmee de str i jd ige 
s i tuat ie ter  plaatse is  vergroot .  De 
genoemde bouwwerken z i jn eerst 
gereal iseerd en pas daarna is  een 
vergunning,  a ls  gevo lg van een 
verzoek  tot  handhaving,  
aangevraagd. De over t reding is  
dus  na de pei ldatum 
geïntens iveerd.  
Hierdoor  is er sprake van 
intens iver ing van s tr i jd ig gebruik .  
Het  percee l Midde l Broekweg 74 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  

Nieuweweg 45 Reclamant  is over het  hoofd 
gez ien bi j  het opstel len van het  
bes temmingsplan.  Rec lamant 
maakt a l vóór  2006 gebruik  van 
het  percee l /  opsta l aan de 
Nieuweweg 45.  Rec lamant v indt 
dan ook dat  we in het  
bes temmingsplan Legaliser ing 
Oude Str i jdigheden moeten 
worden opgenomen. Verzocht 
wordt  om het perceel op te nemen 
in het  bestemmingsplan.  

Het dee l  van het  percee l,  met 
daarop de woning,  is  a l  voorz ien 
van de bes temming ‘Wonen’.  Dit  
dee l heeft  een opperv lakte van 
950m2 .  Het over ige deel van het  
perceel,  met een oppervlakte van 
830m2 ,  is  voorz ien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  De gronden z i jn nu 
niet in gebruik  en l iggen braak.  
Daarnaas t z i jn  a l le gronden, ook 
de gronden welke voorz ien z i jn 
van de bes temming ‘Wonen’,  in  
e igendom van een 
glastu inbouwbedri j f .  
Er is  derhalve geen st r i jd  met het  
ter  p laatse geldende 
bes temmingsplan.  Het  percee l 
Nieuweweg 45 wordt n iet  
opgenomen in  het  
bes temmingsplan Los percelen.  

Nieuweweg 94b Reclamant  heef t  de woning 
Nieuweweg 94b s inds 1997 in 
e igendom. De gemeente heef t  na 
1997 s tapje voor s tapje de 
spe lregels , door  de 
bes temmingsplan aanpassingen 
van woningen in het buitengebied 
veranderd. De woning van 
rec lamant is  h ierdoor  aanz ienl i jk  
in waarde gedaald.  Gezien het 

De bestemming van het  perceel 
van reclamant is  a l  voor de 
aankoop in  1997 voorz ien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.   
Sinds de vastste l l ing van de 
‘parap luherz iening 
bes temmingsplannen bui tengebied 
West land’ op 26 mei  2009 zi jn de 
regels  omtrent  het gebruik van 



bovenstaande zou het wensel i jk  
z i jn  als  de woning van rec lamant 
omgezet wordt in de bestemming 
‘Wonen’ ,  dan wel dat  rec lamant in 
aanmerking komt voor  een 
planschadevergoeding. 

woningen in  het 
g lastu inbouwgebied niet  meer 
gewi jz igd.  Er  heeft  dus 
planologisch geen afwaarder ing 
plaats  gevonden van de woning 
van reclamant.   
Zoals  hieronder geconcludeerd 
wordt ,  wordt de woning Nieuweweg 
94b niet  gebruik t in s tr i jd  met het  
bes temmingsplan.  Er  is derha lve 
geen aanle id ing om de woning,  in 
d i t  bestemmingsplan,  te voorzien 
van de bes temming ‘Wonen’.  

De woning N ieuweweg 94b heeft  
in het  
voorontwerpbestemmingsplan de 
funct ieaanduiding agrar ische 
woning met grote s ier tu in,  Gez ien 
het  fei t  dat  rec lamant s inds  1997 
woonacht ig is  in  de woning 
vo ldoet  deze aan de voorwaarden 
ui t  de handhav ingsstrategie , 
waardoor  overgangsrecht  van 
toepass ing zou z i jn . Reclamant 
verzoek t de woning dan ook te 
voorz ien van de aanduiding van 
persoonl i jk  overgangsrecht.  

Reclamant  is e igenaar  van het ,  
d irect  ten noorden van het  kavel ,  
gelegen vo lwaardig  
g lastu inbouwbedri j f .   
De woning N ieuweweg 94b betref t  
derhalve de bedr i j fswoning 
behorende b i j  di t  
g lastu inbouwbedri j f .  Er is  derhalve 
geen sprake van bewoning door 
een niet  g lastu inbouwondernemer.  
De woning wordt  n iet gebruik t  in  
st r i jd met die  regels  van het 
bes temmingsplan.   
De enige str i jd ige s i tuat ie d ie ter  
p laatse gecons tateerd is ,  is  dat  er  
meer  dan het  geste lde maximum 
van 1000m2  aan gronden in 
gebruik is  ten behoeve van de 
bedr i j fswoning. Deze s tr i jd ige 
s i tuat ie wordt met d i t  
bes temmingsplan opgeheven. 
De woning N ieuweweg 94b komt 
derhalve niet  in aanmerk ing voor 
een woonbestemming dan wel een 
aanduid ing voor  persoonl i jk  
overgangsrecht .  

Nieuweweg 94b 
(andere 
rec lamant)  

Reclamant  geef t  aan bewoner  te 
z i jn  van de woning Nieuweweg 
94b (kadastraal  gez ien niet  de 
eigenaar) .  
Reclamant  geef t  aan de woning te 
gebruiken als  burgerwoning en 
wenst  persoonl i jk  overgangsrecht  
toegewezen te kr i jgen.  

Reclamant  betre ft  een bewoner 
van de woning Nieuweweg 94b.  
Echter betref t  d it  niet  de 
hoofdbewoner .  
De hoofdbewoner is  e igenaar van 
het ,  direct  ten noorden van het 
kavel ,  gelegen volwaardig 
g lastu inbouwbedri j f .   
De woning N ieuweweg 94b betref t  
derhalve de bedr i j fswoning 
behorende b i j  di t  
g lastu inbouwbedri j f .  Er is  derhalve 
geen sprake van bewoning door 
een niet  g lastu inbouwondernemer.  
De woning wordt  n iet gebruik t  in  



str i jd met die  regels  van het 
bes temmingsplan.   
De woning N ieuweweg 94b komt 
derhalve niet  in aanmerk ing voor 
een woonbestemming dan wel een 
aanduid ing voor  persoonl i jk  
overgangsrecht .  

Nieuweweg 94b 
(andere 
rec lamant dan 
de eerder 
genoemde 2)  

Reclamant  geef t  aan bewoner  te 
z i jn  van de woning Nieuweweg 
94b (kadastraal  gez ien niet  de 
eigenaar) .  
Reclamant  geef t  aan de woning te 
gebruiken als  burgerwoning en 
wenst  persoonl i jk  overgangsrecht  
toegewezen te kr i jgen.  

Reclamant  betre ft  een bewoner 
van de woning Nieuweweg 94b.  
Echter betref t  d it  niet  de 
hoofdbewoner .  
De hoofdbewoner is  e igenaar van 
het ,  direct  ten noorden van het 
kavel ,  gelegen volwaardig 
g lastu inbouwbedri j f .   
De woning N ieuweweg 94b betref t  
derhalve de bedr i j fswoning 
behorende b i j  di t  
g lastu inbouwbedri j f .  Er is  derhalve 
geen sprake van bewoning door 
een niet  g lastu inbouwondernemer.  
De woning wordt  n iet gebruik t  in  
st r i jd met die  regels  van het 
bes temmingsplan.   
De woning N ieuweweg 94b komt 
derhalve niet  in aanmerk ing voor 
een woonbestemming dan wel een 
aanduid ing voor  persoonl i jk  
overgangsrecht .  

Poeld i jksepad 
34 

Reclamant  wenst  opgenomen te 
worden in het  bestemmingsp lan.  

Om in aanmerk ing te komen voor 
legal isat ie  van str i jdgebru ik ,  moet 
de over treding ontstaan z i jn voor 4 
december 2008 ( langdur ige 
str i jd igheid) ,  mag het  e igendom 
niet gewi jz igd z i jn en mag de 
over treding niet  geïntens iveerd of  
vergroot  z i jn .  
Van langdur ige str i jd igheid is  
echter  geen sprake in geval  de 
over tredingen gewi jz igd z i jn.  
Daaronder wordt  vers taand het  
toevoegen van bouwwerken, het 
qua aard intensiveren van het 
st r i jd ig gebru ik,  het  qua omvang 
vergroten van s tr i jd ig gebru ik en 
het  wi jz igen van eigendom. 
Op het  moment dat  h ier  sprake van 
is ,  is  er sprake van een bewuste 
over treding,  (veelal)  handelen 
zonder de daar toe benodigde 
vergunning,  a ls  het  creëren van 
een nieuwe s ituat ie.  Zodoende is  
er geen sprake meer  van een 
nieuwe over treding.  



Geconsta teerd is  perceele igenaar  
in maar t 2021 een verzoek  heef t  
ingediend om de woning te  
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ ,  aangez ien eigenaar 
voornemens was z i jn 
g lastu inbouwbedri j f  te  verkopen 
aan de achterbuurman. Na 
aan leid ing van dat verzoek hebben 
diverse gesprekken 
plaatsgevonden, waarui t  b l i jk t  dat 
perceele igenaar in 2021 nog 
glastu inbouwondernemer was.  
Geconsta teerd is  dat de s tr i jd ige 
s i tuat ie (voor zover daar  sprake 
van is)  onts taan is  na 4 december 
2008. Hiermee wordt  n iet  voldaan 
aan de voorwaarden zoals  d ie 
ges teld z i jn in de 
Handhavingss tra tegie thema 
glastu inbouw 2020.  Het perceel 
van reclamant wordt derha lve n iet 
opgenomen in  het  
bes temmingsplan.  

Zwethlaan 4 De woning Zwethlaan 4 te 
Honselersdi jk  betref t  een 
agrar ische woning met enkele 
b i jgebouwen gesi tueerd op een 
perceel met  een oppervlakte van 
962 m2 .   
Reclamant  bewoont  de woning 
sinds 2001 als  par t icu l iere.  
Conform de 8 december 2020 
vastgestelde 
"Handhavingsstrategie thema 
glastu inbouw West land 2020" 
komt het  regis tergoed Zwethlaan 
4 te Honselersdi jk nu in 
aanmerking voor  een omzett ing 
naar  de bestemming 
"woondoele inden".  De str i jd ighe id 
is  o.a, immers voor  4 december 
2008 onts taan en de woning en 
gronden z i jn in  het  Werkboek 
West land aangemerkt a ls  
categor ie 3.  
Verzocht wordt  het  gehele 
perceel een "woonbestemming"  te 
geven in het  bestemmingsplan 
LOS percelen.  

De woning voldoet  aan de gestelde 
voorwaarden. De woning 
Zwethlaan 4 wordt opgenomen in 
het  bestemmingsp lan en voorz ien 
van de bes temming Wonen. 

 
 

Kwintsheul  

Adres React ie React ie gemeente 



Bovendi jk 66 Rec lamant woont aan de 
Bovendi jk 66 in Kwintsheul en 
heeft ,  net a ls z i jn buurman, hun 
gezamenl i jke tu inbouwbedr i j f  
verkocht in 2006.  Di t  is  een 
gezamenl i jke verkoop geweest.  
Reclamant  heef t  net  a ls z i jn 
buurman z i jn woning met een 
stuk grond bu i ten de verkoop 
gehouden. Sinds 2006 heef t  
rec lamant geen bedr i j f  meer en 
woon hier  als  par t icul ier .  Hierbi j  
verzoek t rec lamant  z i jn woning 
op te nemen in het  
bes temmingsplan,  aangezien z i jn 
s i tuat ie vergel i jkbaar  is met die  
van z i jn buurman.  

De woning Bovendijk  66 is  a l  voor 
de genoemde pei ldatum van 4 
december 2008 niet meer  in 
gebruik a ls bedr i j fswoning 
behorende b i j  een 
glastu inbouwbedri j f .  
Echter is  geconstateerd dat  er  
geen sprake is van ongewijz igd 
gebruik.   
 
Middels  het toevoegen van 
bouwwerken na voornoemde 
datum, is  er  sprake van zowel een 
bewuste over treding,  (veela l)  het  
handelen zonder daartoe 
benodigde vergunning,  a ls  het  
creëren van een nieuwe s i tuat ie.  
Zodoende is  geen sprake meer  van 
een oude over t red ing,  maar  van 
een nieuwe over treding.  
 
Geconsta teerd is  dat na 4 
december 2008 een aanbouw aan 
de woning en een bi jgebouw op 
het  percee l is  gerealiseerd.  
 
Door de realisat ie van deze 
gebouwen komt het  percee l 
Bovendi jk 66 niet  in  aanmerk ing 
voor  een lega l isat ie op basis  van 
di t  bestemmingsplan.  

Heulweg 43c Rec lamant geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen 
en dat  het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

De woning Heulweg 34C is  
aangemerkt  als  een categor ie  2 
woning (een woning die de 
glastu inbouw nu en in de toekomst 
waarsch ijn l i jk  in de weg l igt) .  
De woning voldoet  aan de 
voorwaarden om opgenomen te 
worden in het  bestemmingsp lan 
LOS percelen.  
De woning is  n iet  gelegen aan een 
l in t of  laan maar achter  een l in t  
met woningen ui t  categor ie 3. Op 
bas is  van de Handhav ingsstrategie 
Thema Glastu inbouw 2020 komt de 
woning Heulweg 43c niet  in  
aanmerking voor  de bestemming 
‘Wonen’ .  De woning komt wel  in 
aanmerking voor  een 
persoonsgebonden 
overgangsrecht .  

Hol le Water ing 
24 

De woning Hol le water ing 24 te 
Kwintsheul  betref t  een 
agrar ische woning met enkele 

De woning voldoet  aan de gestelde 
voorwaarden. De woning Hol le 
Water ing 24 wordt opgenomen in 



bi jgebouwen gesi tueerd op een 
perceel met  een oppervlakte van 
1.625 m2 .   
Reclamant  bewoont  de woning 
sinds de járen '70.  De zoon van 
rec lamant heef t  de 
achter l iggende kweker i j  
overgenomen in 2000.  Vanaf 
2000 is  rec lamant  derhalve aan 
te  merken als  par t icul ier .  
Conform de 8 december 2020 
vastgestelde 
"Handhavingsstrategie thema 
glastu inbouw West land 2020" 
komt het  regis tergoed 
Hol lewater ing 24 te Kwintsheul 
nu in aanmerk ing voor  een 
omzett ing naar  de bes temming 
"woondoele inden".  De 
str i jd igheid is o.a . immers voor  4 
december 2008 ontstaan en de 
woning en gronden z i jn in het  
Werkboek West land aangemerk t 
a ls categor ie 3 .  
Reclamant  verzoekt  het  gehele 
perceel een "woonbestemming"  
te  geven in het bestemmingsplan 
LOS percelen.  

het  bestemmingsp lan en voorz ien 
van de bes temming Wonen. 

Lange 
Water ingskade 
34b 

Aan de voorz i jde van de woning 
van reclamant is  de bestemming 
‘Wonen’  ui tgebreid tot  aan de 
grens met de bestemming 
‘Water ’.  Reclamant neemt aan 
dat  d i t  een vergiss ing is.  Er l igt  
een openbare weg,  

De opmerk ing van rec lamant  is  
correct .  Abus ievel i jk  is  een dee l 
van de Lange Water ingkade 
bes temd als  ‘Wonen’.  Di t  moet de 
bes temming ‘Verkeer ’ z i jn . Dit  
wordt  aangepast .  

Aan de achterz i jde van de 
bes temming ‘Wonen’ bev indt  z ich 
een strook  grond met bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’ . Het is  
echter  logisch om deze s trook als  
‘Wonen’  te  bestemmen, gez ien de 
bes temmingen ‘Wonen’ van de 
naas tge legen perce len van de 
huisnummers 33b en 34.  
Reclamant  ste l t  voor  om de grens  
tussen ‘Wonen’ en ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ te leggen in het  
ver lengde van de kasgevel  achter  
huisnummer 33b. Het  gaat om 
een strook  met een opperv lakte 
van c irca 240 m2 .   

Bi j  de bes temmings legg ing is  
rekening gehouden met de 
kasgevel achter nummer 34c en 
35.   
Op het  moment dat  deze s trook  
wordt  voorz ien van de bes temming 
‘Wonen’  is  het  doortrekken van de 
kasgevel n iet  meer  mogel i jk .  De 
beoogde strook grond voorz ien 
van de bes temming ‘Wonen’ zal 
leiden tot een onevenred ige 
afbreuk  van de bouwmogel i jkheden 
voor  de glastu inbouw.  
De bestemming wordt derhalve 
n iet aangepast .  

Ter  p laatse van de aanduiding 
'spec i f ieke bouwaanduiding 92'  is  
maximaal  170m2  aan b i jgebouwen 

Zoals  eerder aangegeven zal  de 
bes temming ‘Wonen’ n iet  verder  
worden ui tgebreid . De 



toegestaan,  waarbi j  het  aantal  
m3 ,  wat aanwezig was ten t i jde 
van de vas tste l l ing van het  
bes temmingsplan geldt a ls  
maximale  ínhoud van de 
bi jgebouwen;   
De maximale opperv lakte van de 
bi jgebouwen binnen de 
bes temming ‘Wonen’ is  dus 170 
m2 .  Binnen de s trook zoals  
genoemd onder  2 staat een stuk 
kas waarvoor  inder t i jd  door  de 
gemeente Water ingen vergunning 
is  ver leend.  De opperv lakte van 
deze kas  b innen de voornoemde 
strook van 240 m2  is  c irca 60 m2 .  
Reclamant  verzoekt  om 170 m2  te 
wijz igen in 230 m2 .  

b i jgebouwen waaraan gerefereerd 
wordt  z i jn  niet  ge legen b innen de 
bes temming ‘Wonen’ waardoor het  
vergro ten van het  opperv lak te aan 
bi jgebouwen niet nodig is .  

Lange 
Water ingskade 
39 

Reclamant  heef t  in 2006 z i jn 
g lastu inbouwbedri j f  verkocht en 
heeft  de woning dest i jds bui ten 
de verkoop gehouden.  Het  betreft  
een perceel  van 5005m2 .  De 
woning op het  perceel  is  voorz ien 
va de bestemming ‘Wonen’,  met 
een opperv lakte van 960m2 .  Het  
resterende dee l van het  perceel  
heeft  nog s teeds ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Om deze 
str i jd igheid op te hef fen verzoekt 
rec lamant om het  gehele perceel 
te  voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  

Het  percee l voldoet  aan de 
voorwaarden zoals  genoemd in de 
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020.  
Het percee l komt in aanmerk ing 
voor  lega l isat ie.  
 
Wel is  geconstateerd dat  de 
achter l iggende kas geposi t ioneerd 
is  op de erfgrens. Gezien de 
l igging van de kas en de 
oml iggende woonbestemmingen 
kan de kas  niet d ichterbi j  gebouwd 
worden. Om te voorkomen dat  de 
kas in de toekomst verder  naar  
achter  gebouwd moet worden, zal  
de achters te meter  van het  perceel  
voorz ien bl i jven van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  Het  betref t  een 
opperv lakte van om en nabi j  
130m2 .  Het res terende deel van 
het  percee l wordt  voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’.  

Zwethlaan 44b Reclamant  is van mening dat het  
perceel Zwethlaan 44b niet  
vo ldoet  aan de ges telde eisen ui t  
de handhavingss tra tegie,  
aangezien de woning n iet 
bewoont wordt  door de eigenaar,  
maar  verhuurd wordt  voor  de 
huisvest ing van 
arbeidsmigranten.  
Daarnaas t zal omzetten van de 
bes temming le iden tot  h inder  van 
het  naastgelegen tu inbouwbedr i j f  

De eigenaar van de woning 
Zwethlaan 44b woont n iet ter  
p laatse. Een belangr i j ke 
voorwaarde voor  legal isat ie op 
bas is  van de handhavingsstrategie 
thema g lastu inbouw is  een d irec te 
koppeling aan het  pr ivébelang ter  
p laatse. Extern grondbez it  (het  
bez i t  van grond door  een eigenaar 
d ie n iet  ter  p laatse woonacht ig is)  
heeft  geen betrekk ing op het 
woongenot.  



en daardoor  de 
glastu inbouwbelangen schaden. 

Het is ,  op bas is  van het  
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020,  ongewenst een 
dergel i jke vorm van grondbez i t  te  
legal iseren.  
De woning Zwethlaan 44b zal  u i t  
het  bestemmingsp lan worden 
verwijderd 

 

Maasdijk  

Adres React ie React ie gemeente 

Korte Kruisweg 
153a 
 

De woning Korte  Kruisweg 153a 
is  opgenomen in het 
bes temmingsplan en gedeelte l i jk  
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’  en gedeelte l i j k  met  de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  De 
woonbestemming kr i jg t een 
opperv lakte van 2400m2 .  
Door de bestemmingswi jz ig ing 
ontstaat  wederom s tr i jd met  het  
bes temmingsplan,  terwij l  het  doel 
van het  bestemmingsplan bes taat  
op str i jd igheden op te  lossen.  

De doel van het bestemmingsplan 
is  het  legal iseren van langdur ig,  
ongewijz igd, s tr i jd ig pr ivégebruik  
van gronden en/of ops tal len in  het 
duurzaam glastu inbouwgebied 
voor  zover  di t  n iet  le idt to t 
onevenredige aantast ing van de 
(u itoefen ing van de)  bestemming 
ten behoeve van de glastu inbouw.  
Het doe l  van het  bes temmingsplan 
is  dus niet a l le  st r i jd igheden zo 
maar  te legal iseren.  
Bi j  de legal isat ie wordt  een 
afweging gemaakt of  de legal isa t ie 
wel  of  n iet le idt  tot  een  
onevenredige aantast ing van de 
(u itoefen ing van de)  bestemming 
ten behoeve van de glastu inbouw.  
Voor  het perceel Kor te kru isweg 
153a is  geconc ludeerd dat  het 
aanpassen van het achterste deel 
van het  perceel (met  een 
opperv lakte van 2010m2)  le idt  tot  
een onevenredige aantas t ing van 
de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
achter l iggende 
glastu inbouwgebied.  Het is daarom 
niet wenseli jk  deze gronden te  
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  
De ste l l ing dat  door de huid ige 
bes temmingslegging wederom 
str i jd met het bestemmingsp lan 
ontstaan is n ie t correct .   
Ter  p laatse wordt  het perceel 
gebruikt  in  str i jd met het  
bes temmingsplan en bl i j f t  het 
gebruik in s tr i jd  met het  
bes temmingsplan.  Er  ontstaat  
geen nieuwe str i jd ige s ituat ie.    

Reclamant  verzoekt  de 
woonbestemming aan te passen 

De ste l l ing van rec lamant is  n iet  
correct .   



om zo het gehele woonperceel te 
voorz ien van de bestemming 
wonen. Reclamant verwijs t  naar  
de woning Korte Kruisweg 155. 
De woonbestemming van dat  
perceel zou er voor zorgen dat  de 
glas l i jn  van het achter l iggende 
glastu inbouwbedri j f  n iet  d ichter  
naar  de Kor te  Kruisweg kan 
komen te  l iggen.  

Ten noord westen van het perceel  
is  een glastu inbouwbedr i j f  
aanwezig.   
Het  percee l Kor te Kruisweg 155 is 
gelegen ten zuidwesten van het 
perceel.   
Op het  moment dat  het gehele 
perceel wordt  voorzien van de 
bes temming ‘Wonen’ is  een 
verdere u i tbre id ing van het  
tu inbouwbedr i j f  (Kor te  Kru isweg 
141)  n iet  meer  mogel i jk .  
Door de hu id ige 
bes temmingslegging kan het 
bedr i j f ,  zonder  aanpassing van de 
ter  p laatse geldende 
bes temmingen,  met 1,5 hectare 
u i tbre iden.  

Nol laantje 42 De woning Nol laant je 42 is in 
e igendom van een 
glastu inbouwondernemer en de 
woning wordt  gebru ik t  ten 
behoeve van de glastu inbouw. Er  
is  geen s tr i jd met de regels van 
het  bestemmingsp lan. Er  is  
derhalve geen noodzaak om de 
woning als  zodanig op te nemen. 

De opmerk ing van rec lamant  is  
correct .  De woning Nol laant je 42 
wordt  ui t  het  bestemmingsplan 
verwijderd.  

Nol laantje 42a De woning Nol laant je 42a is  in  
e igendom van een 
glastu inbouwondernemer en de 
woning wordt  gebru ik t  ten 
behoeve van de glastu inbouw. Er  
is  geen s tr i jd met de regels van 
het  bestemmingsp lan. Er  is  
derhalve geen noodzaak om de 
woning als  zodanig op te nemen. 

De opmerk ing van rec lamant  is  
correct .  De woning Nol laant je 42a 
wordt  ui t  het  bestemmingsplan 
verwijderd.  

Nol laantje 55 Het percee l Nol laant je 55 is  
opgenomen in  het  
bes temmingsplan.  Echter  is n iet  
het  gehele percee l voorz ien van 
de bestemming ‘Wonen,  maar een 
dee l.  
Verzocht wordt  het  gehele 
perceel te voorz ien van de 
bes temming Wonen. In ieder  
geval 1000m2 .  

Het  percee l Nol laant je 55 is  in  het  
bes temmingsplan 
Glastu inbouwgebied West land 
voorz ien van een tweetal  
bes temmingen,  namel i jk  de 
bes temming ‘Wonen’ (de woning,  
inclus ief  640m2  aan omliggende 
grond) en ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ (het  resterende deel  
van het  perceel,  met een 
opperv lakte van om en nabi j  
800m2) .  
De gronden met de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’  worden 
gebruikt  in  str i jd met het  
bes temmingsplan.  
Di t  s tr i jd ige gebruik is  a l  voor  de 
ges telde pei ldatum aanwezig.  



Er is  in  di t  geva l  sprake van 
pr ivégebru ik van agrar ische grond 
bi j  een burgerwoning.  
De woning is  aangemerkt  a ls een 
categor ie 3 woning (een woning 
die de glastu inbouw nu en in de 
toekomst waarschijn l i j k  n iet  in  de 
weg l igt) .  
Een dee l van het perceel  h inder t 
de glastu inbouw nu en in  de 
toekomst n iet.  Dat deel  is  in d i t  
bes temmingsplan voorzien van de 
bes temming ‘Wonen’.  De 
woonbestemming van het  perceel 
Nol laantje 55 is  vergroot  naar 
830m2. Het over ige dee l,  met  een 
opperv lakte van 610m2 bl i j f t  
voorz ien van de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’ . Het 
aanpassen van de bes temming van 
deze gronden naar  de bestemming 
‘Wonen’  le idt  tot een onevenredig 
gro te afbreuk  aan de bouw en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
achter l iggende 
glastu inbouwgebied.  

Tuindersweg 2 Circa 566 m² grond, onder  en 
nab ij  de woning Tuindersweg 2 te 
Maasdijk,  is  nu voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’.  Reclamant  
verzoek t h ierbi j  ook de 
naas tge legen grond,  van perceel 
kadastraal  bekend gemeente 
Naaldwijk,  sec t ie F , nummer 
4319, tot  de e igendomsgrens van 
naas tge legen perceelnummer 
4546, naar bestemming ‘Wonen’ 
om te zetten.  De ‘achter l i jn ’,  
zoa ls  deze ook nu op de 
voorgestelde tekening is bestemd 
als Wonen, is  op bas is  van het  
voorstel  in een rechte  l i jn  
doorgetrokken.  Op deze wi jze  zal  
d i t  bestemmingsv lak, met de 
geldende bouw-afstandsmaten 
vanuit  de tu indersweg, geen 
beperk ing geven voor  eventuele 
toekomst ige ontwikkel ing van de 
glastu inbouw. Ook doet  het 
door trekken van de ‘achter l i jn ’  
recht aan het  reeds jaren in bez i t  
z i jnde gebruik,  van deze grond,  
met opstanden. Ook in  
vergel i jkbare s i tuat ies,  op andere 

Het percee l van rec lamant is 
opn ieuw beoordeeld.  Er  is  
geconcludeerd dat  het  vergroten 
van de bes temming ‘Wonen’,  
conform het  voorste l  van 
rec lamant geen onevenredige 
afbreuk  doet  aan de bouw en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
achter l iggende 
glastu inbouwgebied.  
De bestemming ‘Wonen’ van het 
perceel Tu indersweg 2 zal  worden 
vergroot  conform voorste l  van 
rec lamant.  



locat ies in  West land,  is  het  
bes temmingsv lak ‘Wonen’ 
bes temd zoa ls rec lamant d it  nu 
h ierbi j  voorste lt .  

Tuindersweg 21 Het perceel van rec lamant heeft  
ingevolge het  voorontwerp-
bes temmingsplan 'LOS percelen ’ 
voor  het overgrote gedeelte  de 
enkelbes temming ‘Wonen’.  
Ingevolge art ikel 8.2.1 sub g van 
de planregels  bedraagt de 
maximale  inhoud van het  
hoofdgebouw 1,5x de opperv lakte 
van het  bestemmingsv lak,  met 
een maximum van 1 .000 m3 .  De 
woning van rec lamant overschr i jdt  
d i t  maximum. Hierdoor  zou een 
conform het  voorontwerp 
vastgesteld bestemmingsplan een 
onduide l i jke  s i tuat ie  
bewerkste l l igen. Reclamant 
verzoek t daarom een speci f ieke 
regel ing te tref fen,  in  d ie z in  dat  
het  nu aanwezige hoofdgebouw, 
de woning,  conform de 
toekomst ige bouwregels aanwezig  
za l z i jn .  

Op 28 maart 2003 is  een 
vergunning ver leend voor  de bouw 
van de woning.  In de vergunning is  
opgenomen dat  de inhoud van de 
woning 2600 m3  bedraagt.  
In  het  bes temmingsplan za l een 
regel ing worden opgenomen, 
waarbi j  voor  de woning 
Tuindersweg 21 wordt bepaald,  dat  
ter  p laatse een woning van 
maximaal  2600m3  is  toegestaan.   

Reclamant  merkt op dat  het op 
het  percee l aanwez ige tu inhuis  
mogel i jk  hoger is dan 5 meter.  Di t  
zou niet in overeenstemming z i jn 
met ar t ikel  8.2 .2 sub a van de 
planregels ,  nu deze planregel een 
maximale  bouwhoogte van 5 
meter voor vr i js taande 
bi jgebouwen geeft .  Reclamant 
verzoek t dan ook op d i t  punt een 
spec i f ieke regel ing te t ref fen om 
te  zorgen dat  de fe i te l i jke s i tuat ie 
op het  percee l na vasts te l l ing van 
het  voorges te lde 
bes temmingsplan 'LOS percelen ’ 
conform het  p lano log ische regime 
za l z i jn .  

Op 25 november  2003 is een 
vergunning afgegeven voor  de 
bouw van het  tu inhuis .   
Er is  een vergunning afgegeven 
voor  een tu inhuis  met een 
maximale  bouwhoogte van 5 
meter.  
Er is  derhalve geen noodzaak voor  
het  betref fen van aanvu llende 
regels .  

 

Monster  

Adres React ie React ie gemeente 

Emmastraat 15 Reclamant  heef t  in 2005 z i jn 
g lastu inbouwbedri j f  verkocht en 
heeft  de woning dest i jds bui ten 
de verkoop gehouden.  Het  betreft  
een perceel  van 1119m2. De 
bes temming van d i t  perceel  is  
nog steeds  ‘Agrar isch-

Het percee l van rec lamant voldoet  
n iet aan de voorwaarden die 
ges teld z i jn in de 
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020.  
Op het  perceel  Emmastraat  15 is,  
in s t r i jd met de ter  p laatse 



Glastu inbouw’.  Om deze 
str i jd igheid op te hef fen verzoekt 
rec lamant om c irca 435m2  van het  
perceel te bestemmen a ls 
‘Wonen’  en het  over ige deel  van 
circa 684m2  te bestemmen met 
een persoonl i jk  overgangsrecht  
waardoor  d i t  deel  voor  de 
toekomst beschikbaar  b l i j f t  voor  
de glastu inbouw. Verwijzend naar  
de bes l isboom oude st r i jd igheden 
komt de woning Emmastraat  15 in 
aanmerking voor  omzett ing naar  
de bestemming wonen. 

geldende regels , een agrar isch 
loonbedr i j f  gevest igd.  
Op het  perceel  v inden dus  
bedr i j fsmat ige act iv i te i ten p laats.  
Op het  moment dat  er  sprake is  
van bedr i j fsmat ige act iv i te i ten 
komt een percee l n iet  in 
aanmerking voor  een legal isa t ie op 
bas is  van de handhavingsstrategie 
thema g lastu inbouw.  
Het percee l Emmastraat  15 wordt 
derhalve niet  opgenomen in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  

Gantel laan 12 De e igenaar van de woning 
Gantel laan 12 heef t  z i jn  
g lastu inbouwbedri j f  in 2006 
verkocht en daarb i j  de woning en 
achter l iggend percee l bu i ten de 
verkoop gehouden. Deze woning 
bewoont rec lamant a l vanaf 2006 
als burgers.   
Er wordt verzocht  om de woning 
Gantel laan 12 te Monster  en 1200 
m2  onder- en oml iggende grond 
op te nemen in het  ontwerp 
bes temmingsplan LOS-perce len.   

De woning Gantel laan 12 voldoet 
aan de voorwaarden om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan.   
De woning zal worden voorz ien 
van de woonbestemming.  

Madeweg 7 Reclamant  weet n iet  waarom hij  
is  opgenomen in het 
bes temmingsplan.  Rec lamant is  
op papier tu inder  en tu in t in 
bescheidde mate nog. Rec lamant 
is  ook niet voornemens z i jn 
woning te ver laten.  

De opmerk ing van rec lamant  is  
correct .  
Op het  perceel  Madeweg 7 bev ind 
zich nog een glas tuinbouwbedr i j f  
met een opperv lakte van 7.000m2 .  
De woning Madeweg 7 wordt  
gebruikt  a ls  bedr i j fswoning 
behorende b i j  het  
g lastu inbouwbedri j f .  De woning 
Madeweg 7 zal  u it  het  
bes temmingsplan worden 
verwijderd, aangezien er  geen 
aan leid ing is de bes temming aan 
te  passen.  

Poeld i jkseweg 
35 

Reclamant  geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen 
en dat  het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

De woning Poeld i jkseweg 35 
vo ldoet  aan de voorwaarden om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan.   
De woning zal worden voorz ien 
van de woonbestemming.  

Poeld i jkseweg 
35a 

Op de locat ie  Poeld i jkseweg 35a 
bev indt  z ich  een k le inschal ig 
g lastu inbouwbedri j f .  Di t  bedr i j f  
vo ldoet  volgens rec lamant aan de 

Het bedr i j f  Poeld i jkseweg 35a 
vo ldoet  aan de ges telde 
voorwaarden om opgenomen te 
worden in het  bestemmingsp lan.  



gestelde voorwaarden op 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan,  waarbi j  het 
bedr i j f  spec i f iek  bestemd wordt .    

Het  bedr i j f  za l worden bes temd als  
‘Agrar isch-Glastu inbouw’ , met de 
nadere funct ieaanduiding 
kleinschal ig g lastu inbouwbedr i j f .  

Wael landweg 3a Reclamant  geef t  aan te voldoen 
aan de eisen die gesteld z i jn  om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen 
en dat  het  perceel van rec lamant 
voorz ien dient te worden van een 
woonbestemming,  aangez ien de 
gronden de glastu inbouw in de 
toekomst n iet h inderen.  

De woning Wael landweg 3a is  in 
het  bestemmingsp lan 
Glastu inbouwgebied 
Boomawater ing al  voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’ .  Een deel van 
het  percee l,  met een opperv lakte 
van 205m2  is  voorz ien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  
Di t  perceel wordt gebruikt  in  s tr i jd  
met het  bes temmingsplan. Er  is 
namel i jk  sprake van pr ivégebruik  
van agrar ische grond bi j  een 
burgerwoning.  
Er is  geoordeeld  dat  de gronden, 
welke nu pr ivé gebru ik t  worden in  
de toekomst eenvoudig gebruikt  
kunnen worden door een 
glastu inbouwondernemer.   
De bestemming van de 
desbetref fende gronden wordt 
derhalve niet  aangepast.  
Wijz ig ing van de bes temming van 
het  percee l le idt  daarnaas t tot 
andere afs tandsmaten voor de 
achtergelegen 
glastu inbouwbedri jven. Dat zorgt  
voor  een onevenredige afbreuk  
van de bouw-  en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
g lastu inbouwgebied.  
Het percee l Waellandweg 3a wordt 
derhalve niet  opgenomen in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  



Zwartendijk 24 Sinds rec lamant e igenaar is  van 
percelen Zwartendi jk 24 is  
geb leken dat  het gebruik  h iervan 
de glastu inbouw niet  hebben 
gehinderd.  Z i j  z i jn nog nooi t  door  
derden benaderd om op deze 
percelen tu inbouwact iv ite i ten te  
gaan plegen. Gezien de feíte l i jk  
s i tuat ie l i jk t  d i t  ook vr i jwel  
onmogel i jk  en is daarom in de 
toekomst ook n iet  te verwachten. 
Hierbi j  verzoeken wi j  u om in het  
bes temmingsplan “LOS percelen” 
aan al le voornoemde percelen 
een Wonen bes temming te geven.  

De gronden op het  perceel  
Zwartendijk 24 z i jn voor de 
ges telde pei ldatum in e igendom 
van reclamant.  
Echter heeft  er een in tens iver ing 
van het  s tr i jd ige gebruik 
p laatsgevonden op de gronden met 
de bestemming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  
In  2012 is de ter  plaatse 
aanwezige kniekas verwi jderd.  De 
vr i jgekomen ru imte is  in 2015 in 
gebruik genomen als  paardenbak.  
Dit  heeft  als  gevo lg dat het  
perceel Zwartendijk 24 niet  in  
aanmerking komt voor  lega l isat ie 
op bas is  van de 
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020.  
Het percee l Zwartendi jk 24 wordt 
derhalve niet  opgenomen in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  
 

 

Naaldwijk  

Adres React ie React ie gemeente 

Baakwoning 16 Het perceel van rec lamant is in 
het  bestemmingsp lan bes temd als  
Agrar isch-Glastu inbouw met 
persoonl i jk  overgangsrecht.  
Reclamant  verzoekt  de woning te 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  A l le woningen aan de 
Hoge Geest  tot  aan de woning 
Baakwoning 16 aan deze z i jde 
van de weg hebben de 
bes temming ‘Wonen gekregen. 
Recent heef t  Baakwoning 10a nog 
een woonbestemming gekregen. 
Daaruit  b l i jk t  dat de woningen 
aan de Baakwoning de 
glastu inbouw niet  h inderen.  Het 
achter l iggende bedr i j f  is  a l 
gereconstrueerd tot  een groot 
g lastu inbouwbedri j f .  De woning 
Baakwoning 16 l ig t dus n iet  in  de 
weg.  

De woning Baakwoning 16 is 
aangewezen als  een categor ie 1 
woning (een woning die de 
glastu inbouw nu en in de toekomst 
in de weg l igt) .  
De huidige terre in inr icht ing laat d i t  
ook  duidel i jk  z ien.  
De woning is  gelegen om minder 
dan 2 meter  van de gevel van het  
tu inbouwbedr i j f .  
Aangezien het  hoofdgebouw van 
een woning op minimaal 10 meter 
van de gevel van een 
tu inbouwbedr i j f  gelegen moet z i jn,  
is  herbouw van de bes taande 
woning niet  meer mogel i jk .  
Op het  moment dat  de woning een 
woonbestemming zou kr i jgen,  zou 
bi j  herbouw van de kas de kas 
subs tant ieel verder  van de woning 
geposit ioneerd moeten worden.  Di t  
lever t  een onevenred ig grote 
afbreuk  op aan de bouw- en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
g lastu inbouwgebied.  



De woning Baakwoning 16 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’  is  derhalve n iet  mogel i jk .  
De woning is  nu voorz ien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ met een 
persoonsgebonden overgangsrecht  
voor  de bes taande bewoners.  
De vergel i jk ing met  de over ige 
woningen aan de baakwoning gaat  
n iet op.  De dichtstb i jz i jnde woning 
is  ge legen op meer dan 80 meter 
van de woning Baakwoning 16.  
De over ige woningen z i jn  gelegen 
in de geer  van het  gebied,  
waardoor  deze de g lastu inbouw 
vee l minder  h inderen dan de 
woning Baakwoning 16.  
De bestemming van de woning 
Baakwoning 16 wordt  dan ook niet  
aangepast .  

Geestweg 81 Het percee l Geestweg 81 is n iet  
opgenomen in  het  
voorontwerpbestemmingsplan 
LOS percelen.  Reclamant is  van 
mening dat het  percee l Hoge 
Geestweg 81 ook opgenomen 
dient  te  worden in het  
bes temmingsplan,  aangezien 
deze aan a l le  voorwaarden 
vo ldoet .  Reclamant  heef t  h ier  een 
onderbouwing voor gegeven. 

Het percee l voldoet  aan de 
ges telde voorwaarden. 
In  d i t  geval  is  er sprake van 
pr ivégebru ik van agrar ische grond 
bi j  een burgerwoning,  welke is  
aangemerkt  als  een categor ie  2 
woning.   
Geconcludeerd is dat  een deel  van 
de gronden de glastu inbouw in de 
toekomst wel  in  de weg l iggen.  Dit  
betref fen de gronden die ge legen 
zi jn op meer dan 10 meter  van de 
gevel van het  hoofdgebouw van de 
woning.  Deze gronden b l i jven 
voorz ien van de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’ . De 
over ige gronden worden voorz ien 
van de bes temming ‘Wonen.  

Hoge Noordweg 
20 

Het percee l Hoge Noordweg 20 is 
n iet opgenomen in het  
voorontwerpbestemmingsplan 
LOS percelen.  Reclamant is  van 
mening dat het  percee l Hoge 
Noordweg 20 ook opgenomen 
dient  te  worden in het  
bes temmingsplan,  aangezien 
deze aan a l le  voorwaarden 
vo ldoet .  Reclamant  heef t  h ier  een 
onderbouwing voor gegeven. 

Het percee l Hooge Noordweg 20 
vo ldoet  n iet  aan de gestelde 
voorwaarden. Er  is namel i jk  sprake 
van het  fe i te l i jk  vergroten van de 
over treding door  het  toevoegen 
van bouwwerken. Op het  perceel  is  
immers een vol ière gereal iseerd 
van ru im 30m2 .  
Hiermee is de st r i jd igheid daarmee 
ru imtel i jk  vergroot,  ondanks de 
wetenschap van de 
geharmoniseerde regels.  
Reclamant  heef t  h iermee bewust 
de over treding vergroot ,  waardoor 
een nieuwe s ituat ie is  ontstaan.   



Het percee l Hoge Noordweg 20 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  

Hoge Noordweg 
20-1 

De achtergevel  van de kas  staat  
nu op het geb ied met de 
bes temming ‘Wonen’.  Di t  zou 
problemen kunnen opleveren.   
De vraag van rec lamant  is of  de 
grens van het  geb ied van de 
bes temming ‘Wonen’ naar  geve l 
van de kas  zou kunnen.   
Als  de kwekers  voor  herbouw 
gaan komen ze niet  zo ver  naar 
voren omdat er  e lektra gebouwen 
staan ten behoeve van 
bel icht ing.  

De achtergrens van de 
woonbestemming is  gebaseerd op 
de achters te grenzen van de 
naas tge legen woonbestemmingen.  
Deze geeft  een du idel i jke l i jn  aan 
to t waar gronden voor  pr ivégebruik 
aangewend mogen worden. Ook 
geeft  deze l i jn  een duide l i jke grens 
aan tot  waar de achter l iggende 
glastu inbouwondernemer kan 
ui tbre iden.  
Op het  moment dat  de grens van 
de woonbestemming verder  naar  
achter  gep laatst  wordt ,  d ient  dat 
dee l van de kas ook verder  naar  
achter  gep laatst  te worden. Di t  
lever t  een minder  ef f ic iënte  
indel ing van het  
g lastu inbouwbedri j f  op.  
Di t  wordt  dan ook  gez ien als  een 
onevenredige afbreuk van de 
bouw- en gebru iksmogeli jkheden 
van het  g lastuinbouwgebied.  
De woonbestemming op het  
perceel Hoge-Noordweg 20-1 
wordt  nie t verder  naar  achter  
vergroot .  

Hoge Noordweg 
21 

Volgens rec lamant komt  het  
perceel Hoge Noordweg 21 ook  in 
aanmerking voor  opname in het 
bes temmingsplan LOS percelen 

Reclamant  geef t  in z i jn 
inspraakreact ie aan dat  het 
perceel Hoge Noordweg 21 vo ldoet  
aan de gestelde e isen om 
opgenomen te worden in het 
bes temmingsplan LOS percelen.  
Op de locat ies  waren tot  voor  kor t 
wel  bedr i jven aanwezig,  maar de 
bedr i jven z i jn verhuisd naar een 
bedr i jventer re in.  Volgens de 
inspraakreact ie v indt  ter  p laatse 
al leen nog maar bedr i j fsmat ige 
ops lag plaats .  
 
Bedr i j fsmat ige opslag wordt  gez ien 
als een bedr i j fsmat ige act iv i tei t .  
Op het  moment dat  er  sprake is  
van bedr i j fsmat ige act iv i te i ten 
komt een percee l n iet  in 
aanmerking voor  een legal isa t ie op 
bas is  van de handhavingsstrategie 
thema g lastu inbouw.  



Het percee l hoge Noordweg 21 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  

Monstersepad 
4a 

Het percee l Monstersepad 4a is  
n iet opgenomen in het  
voorontwerpbestemmingsplan 
LOS percelen.  Reclamant is  van 
mening dat het  percee l 
Monstersepad 4a ook opgenomen 
dient  te  worden in het  
bes temmingsplan,  aangezien 
deze aan a l le  voorwaarden 
vo ldoet .  Reclamant  heef t  h ier  een 
onderbouwing voor gegeven. 

Het percee l Monstersepad 4a 
vo ldoet  n iet  aan de gestelde 
voorwaarden.  
Er is  namel i jk  sprake van een 
pr ivaatrechtel i jke  beperk ing ter 
u i tvoer ing van de bestemming.  
In  de verkoopovereenkomst van 
het  tuinbouwbedr i j f  is  namel i jk  ( in 
art ikel 23)  opgenomen dat  de 
tu inder  geen aanspraak kan maken 
op het  kopen van de woning,  met 
daaraan gekoppeld een 
boetebeding van 100.000 euro.  
Hierdoor  wordt  dus  niet  vo ldaan 
aan de voorwaarden zoals  
opgenomen in  de 
Handhavingss tra tegie Thema 
Glastu inbouw 2020.  
Het percee l Monsterseweg 4a 
wordt  derhalve n iet  opgenomen in 
het  bestemmingsp lan LOS 
percelen.  

Opstalweg 29 Reclamant  wenst  dat  het  gebru ik  
op het  percee l Opstalweg 29 ook 
gelegal iseerd wordt .  
De woning heeft  a l  de 
bes temming ‘Wonen’,  maar  een 
dee l heeft  nog de bestemming 
Agrar isch-Glastu inbouw’.  Di t  is  a l 
27 jaar  zo.  

Het percee l Opstalweg 29 is  a l  
gedeelte l i jk  voorz ien van de 
bes temming ‘Wonen’.  
In  d i t  geval  is  er sprake van 
pr ivégebru ik van agrar ische grond 
bi j  een burgerwoning.  
De woning is  aangemerkt  a ls een 
categor ie 2 woning (  een woning 
die de glastu inbouwmogel i jk  
h inder t) .  
Legalisat ie van het  st r i jd ig gebru ik  
ter  p laatse is  a l leen mogel i jk  
indien deze lega l isat ie de 
glastu inbouw nu en in de toekomst 
n iet h indert .  
Op 8 november 2017 heeft  de 
rechtbank al  geoordeeld dat de 
gemeentel i jke beoordel ing dat  de 
gronden wel degel i jk  bruikbaar  z i jn 
voor  de glastu inbouw correct  is .  
Aangezien er  tussen de ui tspraak  
en de ter  inzage legging van het 
voorontwerp geen n ieuwe fe iten en 
omstandigheden hebben 
plaatsgevonden die zouden 
kunnen le iden tot  een andere 
conc lus ie kan ges teld worden dat  
de gronden de ontwikkelingen in  



de glastu inbouw nog s teeds 
hinderen.  
Gezien die conclus ie komt het  
perceel Opstalweg 29 niet  in 
aanmerking voor  legal isat ie op 
bas is  van het  bes temmingsp lan 
LOS percelen.  
Het  percee l wordt  derhalve n iet  
opgenomen.  

 

Poeld i jk  

Adres React ie React ie gemeente 

Arckelweg 7 Reclamant  zou graag zien dat de 
woning Arckelweg 7 voorz ien 
wordt  van de bestemming 
‘Wonen’ .  In ieder  geval  wi l  
rec lamant tot  in  de dood in de 
woning bl i jven wonen.  Wel zou 
rec lamant een groot surp lus aan 
gronden (ruim 7000m2 )  wi l len 
verkopen.  

Het  percee l Arcke lweg 7 is 
opgenomen in  het  
bes temmingsplan en voorz ien van 
een persoonsgebonden 
overgangsrecht .  
De woning is  aangemerkt  a ls een 
categor ie 2 woning (  een woning 
die de glastu inbouwmogel i jk  
h inder t) .  
Om in aanmerk ing te komen voor 
de bestemming ‘Wonen’ d ient  
vo ldaan te worden aan de 
vo lgende c r i ter ia:  
Min imaal  50% van de woningen 
aan dezelfde z i jde van de laan 
dient  de bestemming wonen te 
hebben, de z i jgevel van de 
eers tvolgende woning dient  binnen 
150 meter  van de woning te l iggen,  
de laan heeft  vo lgens het 
werkboek  glastu inbouw West land 
geen inv loed op de schaalgro te 
van het  g lastuinbouwgebied en er  
kan een goed woon en leefk l imaat 
worden gegarandeerd.  
Indien aan al  deze voorwaarde 
wordt  voldaan kan een woning uit  
categor ie 2 in aanmerking komen 
voor  de bes temming ‘Wonen’.   
Geconcludeerd is dat  de woning 
Arckelweg 7 n iet voldoen aan de 
ges telde voorwaarden. 
Aangezien het  merendeel  van de 
woningen aan die z i jde van de 
tu inders laan geen 
woonbestemming heef t  en de 
zi jgevel van de woning op meer 
dan 150 meter van de 
eers tvolgende woning l ig t,  lever t 
het  wi jz igen van de bestemming,  
naar  de bestemming 'Wonen' ,  een 
onevenredige hinder  op voor het 



funct ioneren van het  
g lastu inbouwgebied.  
Het verkopen van het surp lus aan 
gronden is  geen belemmering voor 
de bestemming en het  bewonen 
van de woning.  Grondverkoop is  
dus  gewoon toegestaan.  

Casembroot laan 
17 

Reclamant  is over het  hoofd 
gez ien bi j  het opstel len van het  
bes temmingsplan.  Rec lamant 
maakt a l vóór  2008 gebruik  van 
het  percee l /  opsta l aan de 
Casembroot laan 17. Reclamant 
v indt dan ook  dat  we in het  
bes temmingsplan Legaliser ing 
Oude Str i jdigheden moeten 
worden opgenomen. Verzocht 
wordt  om het perceel op te nemen 
in het  bestemmingsplan.  

Het percee l Casembroot laan 17 is  
in het  bestemmingsplan 
Glastu inbouwgebied 
Boomawater ing voorz ien van een 
tweetal  bestemmingen, namel i jk  de 
bes temming ‘Wonen’ (de woning,  
inclus ief  1047m 2  aan omliggende 
grond) en ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ (het  resterende deel  
van het  perceel,  met een 
opperv lakte van om en nabi j  
5350m2) .  
De gronden met de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’  worden 
gebruikt  in  str i jd met het  
bes temmingsplan.  
Di t  s tr i jd ige gebruik is  a l  voor  de 
ges telde pei ldatum aanwezig.  
Er is  in  di t  geva l  sprake van 
pr ivégebru ik van agrar ische grond 
bi j  een burgerwoning.  
De woning is  aangemerkt  a ls een 
categor ie 1 woning (een woning 
die de glastu inbouw nu en in de 
toekomst in de weg l ig t ) .  
Vanwege het  fe it  dat  er  sprake is  
van pr ivégebruik van agrar ische 
grond bi j  een burgerwoning,  welke 
is  aangemerk t a ls  een categor ie 1 
(een woning die de glastu inbouw 
nu en in de toekomst zeker  
h inder t)  woning,  wordt  het  st r i jd ig 
gebruik,  op bas is van de 
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020,  n iet  
gelegal iseerd. Legal isat ie van het 
st r i jd ig gebru ik zou een 
onevenredig  grote afbreuk  doen 
aan de toekomst ige bouw-  en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
g lastu inbouwgebied.  
De woning komt derhalve n iet  in 
aanmerking om opgenomen te 
worden in het  bestemmingsp lan 
Los  percelen.   

Casembroot laan 
25a 

In  het  voorontwerp 
bes temmingsplan LOS percelen 

Het tu inbouwbedri j f  van rec lamant 
is  ge legen aan een categor ie 3 



wordt  de huid ige bestemming van 
het  percee l Casembroot laan 25a,  
gewi jz igd van ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’ naar  de 
bes temming ‘Wonen’.  Di t  percee l 
behoort  nu tot de woning 
Casembroot laan 25 en werd tot  
nu toe s teeds door  de e igenaar  
gebruikt  voor  het  te len van 
pioenrozen.  Rec lamant heef t  
belangs tel l ing om di t  perceel te 
kopen omdat z i j  deze grond heel  
goed kunnen gebruiken voor het  
u i toefenen van hun 
glastu inbouwbedri j f ,  b i jvoorbeeld 
voor  de ui tbre id ing van de 
bes taande erfverharding,  etc. Om 
die reden wi l  rec lamant dat  d it  
perceel de bes temming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’  b l i j f t  
behouden.  

weg.  De inr icht ing van het  (voor- )  
ter re in b i j  een g lastu inbouwbedr i j f  
dat  onts lu it  op een weg ui t  
categor ie 1,  2 of  3 moet zodanig 
inger icht  z i jn dat  een (vracht- )  
wagen op eigen terre in kan keren.  
Op dit  moment kan de 
glastu inbouwondernemer,  gez ien 
zi jn zeer  beperkte voorterre in,  n iet  
draaien en keren op eigen terrein. 
Om d it  alsnog mogel i j k  te kunnen 
maken za l het  voor terre in 
u i tgebreid moeten worden.  De 
enige mogel i jkheid hiervoor  is het  
perceel gelegen tussen de woning 
Casembroot laan 25a en de 
casembroot laan.   
Reclamant  geef t  aan voornemens 
te  z i jn  deze gronden aan te kopen 
ten einde de s tr i jd ige s ituat ie b i j  
z i jn  glastu inbouwbedr i j f  op te 
hef fen.  
Hiermee is vo ldoende aangetoond 
dat  de ui tbre id ing van de 
woonbestemming de toekomst ige 
mogel i jkheden voor  de 
glastu inbouw hindert .  
De bestemming op het  percee l 
casembroot laan 25a wordt  
derhalve niet  aangepast en 
behoud de bestemming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’.  
Het  percee l Casembroot laan 25a 
wordt  ui t  het  bestemmingsplan 
verwijderd.  

Monsterseweg 
19 

De percelen Monsterseweg 19 
zi jn in het  bestemmingsplan 
opgenomen als  een k le inschal ig 
g lastu inbouwbedri j f .  Echter  is  het 
bedr i j f  a ls  s inds  2003 n iet  meer  
aanwezig en worden de gronden 
gebruikt  voor  pr ivédoeleinden.  
Er wordt verzocht  het  perceel te 
voorz ien van de 
woonbestemming.  

Het k le inschal ige 
g lastu inbouwbedri j f  is  a l  voor  
pei ldatum nie t meer a ls  zodanig 
aanwezig.  De bedri j fsops tal len 
staat  s inds die t i jd  leeg.  
Hiermee komt de woning in 
aanmerking voor  de bestemming 
‘Wonen’ .  Er  wordt  immers voldaan 
aan de voorwaarden tot  
aanpassing van de bestemming.  
Gezien de grote van het  perceel  
wordt  al leen het  deel  wat gebruik t  
wordt  voor  pr ivédoele inden 
voorz ien van de bestemming 
‘Wonen’ .  
De voormal ige bedr i j fsops tal len 
b l i jven voorzien van de 
bes temming ‘Agrar isch-
Glastu inbouw’,  teneinde de 



gronden beschikbaar te houden 
voor  een toekomst ige ontw ikkel ing.  

Vredebest laan 
66 

Het achter l iggende 
tu inbouwbedr i j f  kan z ich n iet  
v inden in het  aanpassen van de 
bes temming Vredebestlaan 66.  
Het tu inbouwbedri j f  heef t  de 
achter l iggende perce len met 
opstal len onlangs  verworden en is 
voornemens ter p laatse een 
nieuw glas tu inbouwbedr i j f  op te 
r ichten. Door  het wijz igen van de 
bes temming van ‘Agrar isch’  naar  
‘Wonen’  worden de bouw en 
gebruiksmogel i jkheden van het  
tu inbouwbedr i j f  ernst ig gehinderd,  
waardoor  er  een minder ef f ic iënte 
hers tructurer ing p laats  zal  
v inden.  Rec lamant verzoekt  de 
bes temming  van de woning 
Vredebest laan 66 niet  aan te 
passen.  

Het wi jz igen van de bestemming 
van het  perceel Vredebest laan 6 
h inder t  de ontwikkel ing van de 
glastu inbouw op korte termi jn.  Het  
achter l iggende glastu inbouwbedr i j f  
heeft  herstructurer ingsplannen,  
welke vanwege de 
bes temmingswi jz ig ing,  minder  
ef f ic iënt  u i tgevoerd kunnen 
worden.  
Hierdoor  voldoet de woning 
Vredebest laan 66 niet  meer  aan de 
vooraarden voor  
bes temmingswi jz ig ing.  
Het  percee l Vredebest laan 66 
wordt  ui t  het  bestemmingsplan 
verwijderd.  

Vlaming laan 2 Het percee l V laminglaan 2 is n iet  
opgenomen in  het  
voorontwerpbestemmingsplan 
LOS percelen.  Reclamant is  van 
mening dat het  percee l 
Vlaming laan 2 ook opgenomen 
dient  te  worden in het  
bes temmingsplan,  aangezien 
deze aan a l le  voorwaarden 
vo ldoet .  Reclamant  heef t  h ier  een 
onderbouwing voor gegeven. 

Het percee l V laminglaan 2 vo ldoet  
n iet aan de gestelde voorwaarden. 
De huidige eigenaar heef t  de 
gronden aangekocht na 4 
december 2008. 
De gronden z i jn namel i jk  op 22 
december 2010 in e igendom 
gekomen van de huid ige eigenaar.  
Op het  moment van aankoop was 
bekend dat de aangekochte 
gronden, welke niet  voorz ien 
waren van de bestemming ‘Wonen’ 
n iet a ls  zodanig gebru ikt  mochten 
worden.  
Hierdoor  voldoet het  percee l n iet  
aan de gestelde voorwaarden. 
Voor  het s tr i jd ige gebruik van de 
gronden kan wel,  op bas is van de 
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020 een t i jdel i jke 
omgev ingsvergunning ( in 
combinat ie  met een koopopt ie)  
ver leend worden. De gronden 
mogen dan (t i jdel i jk)  pr ivé gebruik t  
worden, to tdat de gronden 
noodzake l i jk  z i jn voor  de 
schaalvergrot ing/  herstruc turer ing 
voor  de glastu inbouw.  

Water ingseweg 
11 

Reclamant  is over het  hoofd 
gez ien bi j  het opstel len van het  
bes temmingsplan.  Rec lamant 
maakt a l vóór  2008 gebruik  van 

Reclamant  heef t  de woning 
Water ingseweg 11 wel iswaar in 
e igendom, maar woont  n iet  ter  
p laatse. Een belangr i j ke 



het percee l /  opsta l aan de 
Water ingseweg 11.  Reclamant 
v indt dan ook  dat  we in het  
bes temmingsplan Legaliser ing 
Oude Str i jdigheden moeten 
worden opgenomen. Verzocht 
wordt  om het perceel op te nemen 
in het  bestemmingsplan.  

voorwaarde voor  legal isat ie op 
bas is  van de Handhav ingsstrategie 
Thema Glastu inbouw is  een direc te 
koppeling aan het  pr ivébelang ter  
p laatse. Extern grondbez it  (het  
bez i t  van grond door  een eigenaar 
d ie n iet  ter  p laatse woonacht ig is)  
heeft  geen betrekk ing op het 
woongenot.  
Het  is ,  op bas is  van het  
Handhavingss tra tegie Thema 
Glastu inbouw 2020, ongewenst  
een dergel i jke vorm van grondbez i t  
te  legal iseren.  
Het percee l Water ingsweg 11 komt 
derhalve niet  in aanmerk ing voor 
opname in het bestemmingsplan 
LOS percelen.  

 

Water ingen 

Adres React ie React ie gemeente 

Erasmusweg 
2012 

Reclamant  is over het  hoofd 
gez ien bi j  het opstel len van het  
bes temmingsplan.  Rec lamant 
maakt a l vóór  2008 gebruik  van 
het  percee l /  opsta l aan de 
Erasmusweg 2012. Reclamant  
v indt dan ook  dat  we in het  
bes temmingsplan Legaliser ing 
Oude Str i jdigheden moeten 
worden opgenomen. Verzocht 
wordt  om het perceel op te nemen 
in het  bestemmingsplan.  

Het percee l van rec lamant is n iet  
meer  ge legen in het  duurzaam 
glastu inbouwgebied van de 
gemeente West land.  Het perceel  is  
gelegen in het  projectgebied van 
Water ingen Noord.   
Daardoor  is /wordt  het  perceel 
Erasmusweg 2012 n iet  opgenomen 
in d i t  bestemmingsplan,  maar 
betrokken bi j  het  bestemmingsplan 
voor  het gebied Water ingen Noord.   

Middenzwet 42 Reclamant  geef t  aan dat  er  ter  
p laatse geen str i jd is  met de 
regels  van het  bestemmingsplan.  
In1996 is  het  perceel met daarop 
de woning wel iswaar  kadastraa l 
gescheiden van het  
tu inbouwbedr i j f ,  maar de eigenaar 
van het  tu inbouwbedri j f  is  wel  
woonacht ig in de woning. Het  
tu inbouwbedr i j f  heef t  een bedr i j f  
met 2000m2  aan g lasopstanden. 
Dit  bedr i j f  is  a l  ver  voor  1996 a ls  
zodanig  aanwezig.  

Door de aanwezigheid van het  
g lastu inbouwbedri j f  is  er  wel iswaar  
geen overtreding inzake het  
gebruik van de woning Middenzwet 
42.  Deze wordt  conform de 
bes temming gebruik .   
Het  aanwezige tu inbouwbedr i j f  is  
wel  in  st r i jd met de regels  van het  
bes temmingsplan 
Glastu inbouwgebied West land, 
aangezien er sprake is  van een 
tu inbouwbedr i j f  met minder  dan 
5000m2  aan kasopperv lak.  
Aangezien het  bedr i j f  a l voor  de 
ges telde pei ldatum aanwezig is,  
komt d i t  k le inschal ige 
tu inbouwbedr i j f ,  op basis van de 
handhavingss trateg ie in 
aanmerking voor  legal isat ie.  
Het  gehele  tu inbouwbedr i j f  
(Middenzwet 42 en 42a)  wordt in 



het bestemmingsp lan LOS 
percelen bestemd a ls een 
kleinschal ig g lastu inbouwbedr i j f .   

 

Algemeen 

 React ie React ie gemeente 

Mul t isan 
Adviser ing 

Er worden in het  
bes temmingsplan rechten 
toegekend aan personen.  
Op welke wi jze  wordt  nu de 
waarde voor  OZB belast ing 
bepaald? 

De waardebepaling van de 
Onroerend zaak Belast ing is  
gebaseerd op de WOZ waarde van 
het  pand. Er  is  geen koppel ing 
tussen de OZB belast ing en het ter  
p laatse geldende 
bes temmingsplan.  

Als  een gebruik  eindig is  wordt  de 
waarde dan een restwaarde? 

Het bestemmingsp lan regelt  niets 
omtrent  de markwaarde van 
(bedr i j fs )woningen.  

Hoe is  een object ieve waarde 
bepaling mogel i jk  a ls er geen of 
wein ig  inz icht  is  in het  mogel i jk  
toekomst ig  gebruik  van onroerend 
goed? 

Het bestemmingsp lan regelt  al leen 
het  gebruik  van panden en 
gronden. H iermee is het  
toegestane gebruik  geregeld.  Op 
bas is  daarvan kan een waarde van 
een object  bepaald worden. Het 
bes temmingsplan zel f  rege lt  niets 
over  waarde van panden en 
gronden. 

De waarde van agrar ische 
bedr i j fswoningen is  door  a l le 
bes temmingsplan wijz ig ingen in 
de afgelopen 20 jaar  achter  
geb leven b i j  de waarde 
ontwikkel ing van andere 
woningen. Komen al  deze 
bedr i j fswoningen in aanmerk ing 
voor  p lanschade vergoeding? 

Men komt a l leen in aanmerk ing 
voor  p lanschade a ls er  een 
planologische afwaarder ing van 
een pand of  een stuk  grond heef t  
p laats  gevonden. Aangez ien de 
bes temming van bedr i j fswoningen 
niet is  gewi jz igd heef t  er ook geen 
planologische afwaarder ing p laats 
gevonden.  
De (st i jgende)  markwaarde van 
panden heef t  geen re lat ie met een 
bes temmingsplan.  

Vele bestemmingen in de 
bes temmingsplannen z i jn zeer  
gedetai l leerd.  
Is  het  noodzakel i jk  dat  b i j  k le ine 
afwijk ingen van de bestemming 
het  bestemmingsp lan aangepast  
moet gaan worden? 

Dit  is  geheel a fhankel i jk  van de 
afwijk ing.  Het  bestemmingsplan 
biedt  de mogel i jkheid om 
binnenplans  af  te wi jken. Indien 
vo ldaan wordt  aan de gestelde 
voorwaarden kan deze afwijk ing 
b innenplans  vergund worden. 
Mocht de afwijk ing n iet  voldoen 
aan de afw ijk ingsmogel i jkheden 
binnen het  bes temmingsp lan za l,  
indien wensel i jk  gezocht  moeten 
worden naar een bui tenplanse 
mogel i jkhe id,  waarbi j  een 
herz iening van het  
bes temmingsplan de uiters te 
mogel i jkhe id is.  



Wat betref t  het overgangsrecht  
bedr i j fswoning, op welke wi jze  
gaat er gehandhaafd worden? Als  
er gehandhaafd gaat  worden, wat 
gebeurd er  daarna met de 
woning? 
Wordt het  dan verpl ich t de woning 
te  verniet igen? 

Op het  moment dat  een woning 
voorz ien is  van persoonsgebonden 
overgangsrecht ,  mag de huid ige 
bewoners  (en eventuele 
erfgenamen) de woning als 
burgerwoning gebruiken.  Op het 
moment  dat  de woning verkocht  
wordt ,  verval t  het  
persoonsgebonden overgangsrecht  
en kan de woning al leen nog maar 
conform de bestemming 
‘Agrar isch-Glastu inbouw’  gebruik t 
worden. Dit  kan door de woning te 
gebruiken als  bedr i j fswoning o f de 
woning te s lopen en de vr i j  
komende gronden te gebruiken 
voor  een 
glastu inbouwonderneming.  
Op het  moment dat  de woning 
desondanks a lsnog part icu l ier 
verkocht wordt  zal de gemeente 
daar  ac t ief op handhaven.  

Er z i jn in de bestemmingsplannen 
vee l s tr i jd igheden benoemd. 
Waarschi jnl i jk  z i jn er  nog veel  
meer  str i jd igheden onbenoemd. 
Hoe gaat  het  col lege de 
onbenoemde str i jd igheden 
handhaven 

Voor  handhaven in het  
g lastu inbouwgebied heeft  de 
gemeente op 12 december 2020 de 
handhavingss trateg ie thema 
glastu inbouw 2020 vastgesteld.  
Hier in is  de handhav ingsstrategie  
bepaald.  

De afge lopen jaren z i jn er  door 
de gemeente West land veel  
kosten gemaakt,  om de mogel i jke 
str i jd igheden te gaan handhaven. 
Wat z i jn  zo mogel i jk  de kosten in 
de komende jaren om 
handhavend op te b l i jven treden? 

De kosten d ie gemoeid z i jn met 
handhaving in het  
g lastu inbouwgebied z i jn geen 
openbaar beschikbare gegevens.  
Deze worden dan ook niet 
verstrekt .  

Er z i jn nu veel  woonkavels van 
ongeveer  1000m2  in het  
bui tengebied van de gemeente 
West land.  
Gezien de beperkte  ru imte en de 
woningnood, z i jn  er  
mogel i jkheden om in de toekomst 
meerdere woningen en of  
appartementen op een woonkavel 
te  real iseren? 

Deze mogel i jkheden zi jn er.   
Di t  zal wel per  s i tuat ie beoordeeld 
moeten worden.  
Aanvul lend wordt opgemerkt  dat  
b innen het  g lastu inbouwgebied 
een saldo 0 pr inc ipe geldt  voor 
woningen. Voor e lke gebouwde 
woning dient eerder  een woning uit  
het  gebied verwijderd te z i jn .  

De overheid laat  ru imte in de 
bes temmingsplannen om 
mantelzorg woningen bi j  een 
bes taande woning te p laatsen. 
Zi jn er in de bestemming plannen 
vo ldoende mogel i jkheden om 
tegemoet  te komen aan de regels  
van de overheid, wat betref t  

Art ikel 2, l id  22 van b i j lage 2 van 
het  BOR geeft  rege ls omtrent het  
vergunningsvr i j  mogen bouwen van 
mantelzorgwoningen. Hierdoor  
hoeft  in  het  bestemmingsplan geen 
apar te  regel opgenomen te  worden 
omtrent  de real isat ie van 
mantelzorgwoningen.  



mantelzorg woningen bi j  de 
woningen in  het buitengebied? 

 
 
 
 
 


