Nota behandeling zienswijzen ingediend
op het ontwerpbestemmingsplan "De Biezen"
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Overzicht van de ontvangen zienswijzen voorzien van
commentaar
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 21 september tot en met 1 november
2012. Een ieder heeft tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk op het plan kunnen reageren.
Er zijn 14 zienswijzen ontvangen, waarvan er 13 ontvankelijk zijn en 1 niet ontvankelijk (bijlage 1).
Hieronder volgt een samenvatting van de ingediende, ontvankelijke zienswijzen, voorzien van
commentaar.

1. zienswijze op Kweekerslaan 23 (initiatief pensionpaarden)
Reactie 1a:
Het perceel De Biezen 23 (noot: er wordt bedoeld Kweekerslaan 23) staat te koop. De wens bestaat
om op dit perceel een pensionstal voor paarden te beginnen. Hiervoor is tevens een bedrijfswoning
noodzakelijk.
Commentaar 1a:
De bestemming van het betreffende perceel is ‘agrarisch 1’, de gronden zijn bestemd voor de
uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering, zoals grondgebonden veehouderij, tuinbouw, plantenkwekerijen en grasland.
Agrarisch gebruik is gericht op het voortbrengen van agrarische producten. Tevens zijn, hier aan
ondergeschikt, bollenteelt en ondergeschikte paardenhouderij mogelijk. Dit wil zeggen het houden
van pensionpaarden op een agrarisch bedrijf, met een omvang van ten hoogste 49% van de totale
bedrijfsvoering, uitgedrukt in NSO (Nederlandse Standaard Opbrengst, zie het begrip ‘ondergeschikte
paardenhouderij’ in de begrippenlijst van het bestemmingsplan). Het houden van pensionpaarden als
hoofdgebruik is niet toegestaan, aangezien hierdoor het grondgebonden agrarische karakter van het
gebied verloren zou gaan. Daarnaast is het initiatief niet passend in het landschap en leidt het tot een
ongewenste toename van de verkeersdruk. Tevens zijn er in de nabije omgeving voldoende
mogelijkheden aanwezig voor het houden van pensionpaarden. Het bestemmingsplan behoeft geen
aanpassing.

2. zienswijze van de Gasunie
Reactie 2a:
Er wordt verzocht in de planregels, ten aanzien van artikel 6 ‘bedrijf’, de functieaanduiding ‘specifieke
vorm van bedrijf – gasontvangststation’ te verruimen tot aan de bestemmingsgrens, aangezien deze
nu alleen over het bouwvlak ligt.
Reactie 2b:
Er wordt verzocht in de planregels, ten aanzien van artikel 6 ‘bedrijf’, de bouwhoogtes voor
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en erf- en terreinafscheidingen aan te passen zodat deze
toereikend zijn voor het bestaande gasontvangststation (GOS) en het meet- en regelstation (M&R).
Het GOS heeft een bouwhoogte van 4 meter en een terreinafscheiding van 3 meter buiten het
bouwvlak. Het M&R station heeft een bouwhoogte van 3,5 meter en een terreinafscheiding van 3
meter binnen het bouwvlak.
Reactie 2c:
Er wordt verzocht in de planregels, ten aanzien van artikel 19 ‘leiding-gas’, de regels voor werken of
werkzaamheden aan te passen, zodat deze overeenstemt met de recente uitspraak van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, wat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook
gelegen buisleiding ten goede komt.
Commentaar 2a t/m 2c:
Wij zullen, waar nodig, het bestemmingsplan op voornoemde punten aanpassen conform deze
zienswijze.

3. BK Ruimte en Milieu namens Van Schagen B.V.
Reactie 3a:
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In de inspraakrapportage wordt toegelicht dat er sprake is van onderhandeling tussen de Gemeente
en de indiener van de zienswijze, met betrekking tot het streven om in onderling overleg tot komen tot
een landschappelijke verbetering. Dit moet voor indiener leiden tot een situatie waarbij een groter
oppervlak voor opslag en grotere opslaghoogte tot 8 meter wordt toegestaan en een bouwvlak wordt
opgenomen voor het waterbassin/silo (of een waterbassin/silo mogelijk maken met een hogere
bouwhoogte tot 3 meter in de regels), conform de inrichtingstekening die is bijgevoegd bij de
vergunningaanvraag in het kader van de Wet Milieubeheer.
Commentaar 3a:
De bouwwerken zijn in strijd met de bebouwingsmogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan
‘De Biezen’. Voor de bouwwerken is geen bouwvergunning of omgevingsvergunning afgegeven. Het
overleg met de gemeente wordt dan ook gevoerd vanuit de gezamenlijk wens om een voor beide
partijen aanvaardbare landschappelijke inpassing te bereiken, op basis waarvan een nieuwe regeling
getroffen kan worden in het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning aangevraagd kan
worden voor de benodigde bouwwerken. Op 23 januari jl. zijn afspraken gemaakt tussen de
gemeente en inspreker, met betrekking tot een herinrichting van het perceel. Onderstaand is
weergegeven hoe de nieuwe inrichting van het perceel er uit zal komen te zien. De verbeelding van
het bestemmingsplan zal worden aangepast, conform de geschetste indeling. De opslaghoogtes zijn
teruggebracht tot 2 meter respectievelijk 5 meter binnen de daarvoor aangewezen vlakken
(aanduidingen ‘sa-op1’ respectievelijk ‘sa-op2’). De wijzigingsbevoegdheid, waarmee het kleinste
noordelijke bouwvlak kan worden verplaatst naar het grotere zuidelijke bouwvlak, blijft aanwezig.
Hiermee kan in de toekomst de bebouwing op het terrein worden geclusterd.

Aangepaste verbeelding terrein Van Schagen.
-3-

Reactie 3b:
Zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, blijven de verzoeken met betrekking tot de opslag
en het waterbassin uit de inspraakreactie in stand. Daarom wordt verzocht een groter oppervlak voor
opslag en grotere opslaghoogte tot 8 meter toe te staan en een bouwvlak op te nemen voor het
waterbassin/silo (of dit mogelijk te maken in de regels).
Commentaar 3b:
Zoals in de reactie op 3a is aangegeven zijn de onderhandelingen met de gemeente inmiddels
afgerond en zal het bestemmingsplan worden aangepast conform de gemaakte afspraken.

4. Fam. Rutte
Reactie 4a:
Indiener van de zienswijze (en diens rechtsvoorgangers) heeft de percelen langs het Groenelaantje,
kadastraal bekend onder O696, O698 en O995, reeds tientallen jaren in eigendom. De graslanden
worden even zo lang al gebruikt voor het beweiding met vee, waaronder niet alleen paarden, schapen
en geiten worden verstaan, maar ook koeien. Het is van belang voor de bedrijfsvoering van het
agrarisch bedrijf, dat overigens gevestigd is aan de Boterdijk 1 te Velserbroek, dat de bestemming
van de gronden wordt aangepast zodat de koeien op de genoemde percelen kunnen blijven grazen.
Commentaar 4a:
Beweiding met koeien, zoals al jaren gedaan wordt, is een gebruik dat prima passend is in de
bestemming en opgenomen kan worden in artikel 5.1, sub c. van de bestemmingsregels. Het
bestemmingsplan wordt aangepast.

5. Hoogheemraadschap van Rijnland
Reactie 5a:
Haaks op de Biezenweg, nabij de kruising met de Kweekerslaan ligt een sloot. In de regels van het
bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de waterhuishoudkundige functie.
Verzocht wordt daarom ‘water’ toe te voegen aan de bestemmingsomschrijving van artikel 7
‘detailhandel’, binnen welke bestemming de sloot ligt.
Commentaar 5a:
Het bestemmingsplan wordt aangepast.
Reactie 5b:
Verzocht wordt om zoveel als mogelijk ‘water’ in de bestemmingsomschrijving van aangrenzende
bestemmingen op te nemen.
Commentaar 5b:
Alle bestemmingen waarbinnen waterlopen of waterpartijen voorkomen, voorzien hier reeds in. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.

6. Achmea Rechtsbijstand namens E.J. Buding
Reactie 6a:
Cliënte heeft 2 percelen in eigendom in het plangebied, namelijk aan het Groenelaantje 6 0043. Zij wil
hier graag hobbymatig twee paarden houden. De Gemeente heeft in de inspraakrapportage echter
aangegeven het houden van paarden op dit perceel niet mogelijk te maken. Als reden wordt
opgegeven dat verrommeling van het gebied en overlast moeten worden tegengegaan.
Commentaar 6a:
Uit het kadaster blijkt dat uw cliënte 1 perceel in eigendom heeft, onder voornoemd nummer. Dit
perceel betreft een volkstuin en de gronden van dit perceel hebben, evenals de aangrenzende
gronden aan het Groenelaantje 6, reeds sinds de inwerkingtreding van het vigerende
bestemmingsplan De Biezen uit 1995, de bestemming ‘Recreatieve doeleinden – volkstuinen’. Zoals
in de inspraakrapportage reeds is aangegeven is het houden van paarden niet passend op een
volkstuincomplex. Daarnaast zijn er in de nabije omgeving voldoende mogelijkheden aanwezig voor
het houden van paarden. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
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Reactie 6b:
De Gemeente stelt verrommeling tegen te willen gaan. Echter deze ‘verrommeling’ wordt al jaren
gedoogd en levert kennelijk ook geen overlast op, want er wordt feitelijk niet tegen opgetreden.
Waarom kan dit gebruik dan niet worden gelegaliseerd?
Commentaar 6b:
Op meerdere percelen, die bestemd zijn als volkstuin, worden inderdaad illegaal paarden gehouden.
Maar van legalisatie kan geen sprake zijn, omwille van de eerder genoemde argumenten
(verrommeling van het landschap en de aanwezigheid van voldoende alternatieve locaties), omdat er
behoefte bestaat aan percelen voor volkstuintjes en omdat dit geen blijk zou geven van een goede
ruimtelijke ordening, paardenstallen horen immers qua ruimtelijke uitstraling en geurhinder niet thuis
op een volkstuincomplex. Van gedogen is geen sprake, handhaving heeft echter tot op heden geen
prioriteit gekregen, aangezien er geen sprake is van een onveilige of levensbedreigende situatie. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 6c:
Er wordt met twee maten gemeten, recent is aan het adres Groenelaantje 11 vergunning verleend
voor stallen en een rijbak. Indiener van de zienswijze is daarom van mening dat zij hier ook
vergunning voor dient te krijgen. Daarbij is het bouwen van een dagverblijf van 16 m2 wel al mogelijk,
waarbij een paardenstal per saldo veel kleiner van afmeting zal zijn.
Commentaar 6c:
Groenelaantje 11 is een niet vergelijkbaar geval. Het betreft daar een zeer groot perceel met een
andere functie (agrarisch met waarden). Bovendien is de veronderstelling dat daar ook vergunning is
verleend voor paardenstallen onjuist, daar het enkel een vergunning voor een rijbak betreft. Zie ook
het commentaar op reactie 11. Hier gaat dus geen precedentwerking van uit. Wat omvang betreft kan
een paardenstal inderdaad ruim binnen de aanwezige bebouwingsmogelijkheden voor een dagverblijf
worden gebouwd, echter dit is in dezen niet relevant. Het gaat immers om het gebruik als stal,
hetgeen niet passend is op een volkstuin. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 6d:
Gezien het rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid is er niets tegen een hobbymatige
paardenhouderij. Het gebied ligt in het buitengebied en is daarom uitermate geschikt. Bovendien
liggen in de nabije omgeving al maneges en andere paardenhouderijen.
Commentaar 6d:
Het gebied betreft buitengebied. Dit betekent echter niet dat er dan ook overal paarden gehouden
mogen worden. In het kader van de goede ruimtelijke ordening wordt het houden van paarden op
volkstuincomplexen niet toegestaan. Zie ook het commentaar op 6b. Het bestemmingsplan wordt niet
aangepast.
Reactie 6e:
Een hobbymatige paardenhouderij van twee en zelfs maximaal 5 paarden wordt ondergeschikt
geacht aan de huidige recreatiebestemming. Verwezen wordt naar de vaste jurisprudentie inzake
hobbymatige paardenhouderijen binnen een woonbestemming. Omdat Ruitersport in het
bestemmingsplan onder de recreatiebestemming valt is het houden van paarden en zeker twee
paarden als hobby toegestaan.
Commentaar 6e:
Het betreft hier geen woonbestemming maar een volkstuin. Het bestemmingsplan staat geen
ruitersport toe binnen de bestemming ‘Recreatie - volkstuinen’. Het bestemmingsplan wordt niet
aangepast.
Reactie 6f:
De mogelijkheid tot het stallen van paarden in de omgeving is kennelijk alleen mogelijk op de
commerciële nabijgelegen manege. Dit is niet te vergelijken met het zelf kunnen houden en stallen
van paarden.
Commentaar 6f:
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Binnen de bestemming ‘Agrarisch 1’ is het, mits ondergeschikt aan de agrarische bedrijfsvoering,
toegestaan om zelf paarden te houden. Daarnaast zijn er, niet alleen binnen het plangebied maar ook
in de omgeving (bijvoorbeeld in de Hofgeest, Spaarnwoude, Santpoort en Velsen-Zuid) diverse
stallen en maneges aanwezig. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.

7. Stichting Buurtgemeenschap De Biezen
Reactie 7a:
Additionele woonbebouwing op locaties binnen het plangebied wordt afgewezen. De karakteristieken
van het plangebied dienen behouden te blijven waarbij de natuurlijke, ecologische, landschappelijke
en cultuurhistorische waarden ten volle tot zijn recht dienen te komen en waar nodig versterkt dienen
te worden. Nut en noodzaak van nieuwe bebouwing buiten het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG),
zoals door de Provincie wordt verlangd, kan niet worden onderbouwd. Daarnaast is in het aanvaardde
amendement nr. 165 van 2005 (n.a.v. de Structuurvisie Velsen 2015, waarin De Biezen werd
aangewezen als woningbouwlocatie) opgenomen in De Biezen geen landgoederen of (nieuwe) huizen
mogelijk te maken.
Commentaar 7a:
De natuurlijke, ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden tracht het
bestemmingsplan waar mogelijk te faciliteren, onder andere door het opnemen van de bestemmingen
‘Agrarisch met waarden’ en ‘Groen 2’. Additionele woonbebouwing, waar het genoemde amendement
op doelde, wordt in het bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan voorziet niet
in ontwikkelingen waarbij buiten het BBG wordt gebouwd, evenmin worden landgoederen of nieuwe
woningen mogelijk gemaakt. Wel bestaat er provinciaal beleid waarmee, onder strikte voorwaarden,
bestaande bebouwing buiten het BBG kan plaatsmaken voor een woonbestemming. Door
gebruikmaking van deze regeling (‘Ruimte voor Ruimte’ genaamd) wordt een betere landschappelijke
inrichting, in combinatie met een vermindering van de totaal aanwezige bebouwing, bereikt. Binnen
het plangebied zijn momenteel een tweetal initiatieven van derden bekend die mogelijk aan de
voorwaarden van deze regeling voldoen. Dit betreft de locaties Kweekerslaan en voormalig
tuincentrum Groenrijk.
Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 7b:
Het is onwenselijk om een gedeelte met woonbebouwing dat toebehoort aan het BBG op te nemen in
het plangebied, aangezien hiermee wordt gesuggereerd dat het overwegend agrarisch plangebied
voor een aanzienlijk deel reeds de bestemming ‘wonen’ heeft. Hierdoor zal toekomstige woningbouw
moeilijker tegen te houden zijn. Bovendien liggen de woningen langs de Hagelingerweg en
Kweekerslaan binnen vigerend bestemmingsplan Santpoort-Noord, dat is vrijgesteld van de 10jaarlijkse herzieningsplicht.
Commentaar 7b:
Gemeenten zijn vrij in de bepaling van de plangrens. Om ons moverende redenen is ervoor gekozen
de grens aan te passen. De ligging van plangrenzen is planologisch gezien echter niet relevant. Los
daarvan komt de nieuwe plangrens nu juist meer dan voorheen overeen met de begrenzing van het
BBG. De ligging van het BBG is daarnaast geen gemeentelijke aangelegenheid, aangezien dit
provinciaal beleid betreft. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 7c:
Voor een overwegend consoliderend bestemmingsplan zijn diverse maatvoeringen en aanduidingen
aangepast. Verzocht wordt om maatvoeringen van de bedrijfswoningen terug te brengen tot de in het
vigerende plan opgenomen maatvoeringen.
Commentaar 7c:
Het plan is een overwegend consoliderend bestemmingsplan, waarmee bedoeld wordt dat het een
reguliere herziening en actualisering van een bestemmingsplan betreft, dit in tegenstelling tot een
bestemmingsplan dat specifiek is opgesteld om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het plan is
conform de wettelijk verplichte systematiek (SVBP 2008) opgesteld, waarbij aanduidingen en
begripsbepalingen zijn aangepast. Daarbij zijn inhoudelijke bepalingen ook geactualiseerd, waarbij
bijvoorbeeld de omvang van bedrijfswoningen in overeenstemming is gebracht met hetgeen in de
huidige tijd meer gebruikelijk is (een maximum inhoud van 500 m3). Hierbij passen de aangepaste
goot- en nokhoogtes, die tevens als passend in het gebied worden beschouwd. Daarnaast stemde
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incidenteel de in het vigerend bestemmingsplan opgenomen maatvoering van de bedrijfswoning al
niet meer overeen met de werkelijke maatvoering van het gebouw.
Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 7d:
Ten behoeve van de tuincentra is de bestemming ‘Detailhandel’ opgenomen. Hiermee wordt het
mogelijk dat er zich andersoortige detailhandel vestigt (bouwmarkt, autoverkoop, etc.). Verzocht
wordt om de bestemming ‘Tuincentrum’ op te nemen.
Commentaar 7d:
De bestemming ‘Detailhandel’ is verplicht volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
(SVBP) 2008. De regels maken het echter niet mogelijk dat er zich andersoortige detailhandel vestigt
dan tuincentra. Wel zijn de regels geactualiseerd en specifiek toegesneden op een modern
tuincentrum, met een daarbij behorend ruimer assortiment. Het bestemmingsplan wordt niet
aangepast.
Reactie 7e:
Ten aanzien de uitbreiding van tuincentrum Gozeling is recent een artikel 19.1 WRO procedure
doorlopen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is het vlak met de bestemming ‘Detailhandel’
vergroot ten opzichte van deze middels art. 19.1 WRO vergunde vrijstelling. Hiervoor is geen
verklaring gegeven. Naar mening van indiener van de zienswijze kan de bestemming niet zomaar
worden omgezet van ‘Recreatieve Doeleinden – Ruitersport’ naar ‘Detailhandel’. Volgens de plantekst
van het ontwerpbestemmingsplan dient het betreffende gedeelte de bestemming ‘Agrarisch 1’ te
krijgen.
Commentaar 7e:
Tussen het verlenen van de art. 19.1 WRO vrijstelling en het opstellen van de verbeelding van het
ontwerpbestemmingsplan zat enige tijd. Gedurende deze tijd heeft de eigenaar van het perceel
Kweekerslaan 8 het desbetreffende afgesplitste perceel in eigendom overgedragen aan de eigenaar
van het tuincentrum. De nieuwe eigenaar gebruikt dit (kleine) perceel niet voor agrarische doeleinden
maar ten behoeve van het tuincentrum. Om deze reden is ervoor gekozen de bestemming
‘Detailhandel’, zonder bebouwingsmogelijkheden, op te nemen voor dit perceel, hetgeen
overeenstemt met het feitelijk gebruik. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 7f:
Het opnemen van een wijzigingsgebied voor Kweekerslaan 8, op basis van een in 2008 ingediende
bouwaanvraag voor 4 woningen komt neer op het regelen van een gebied waarvan de uiteindelijke
bestemming nog verre van duidelijk is. De Raad moet zich hier nog over uitspreken. Dat er 4 jaar na
dato nog een beroep wordt gedaan op de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening is
onacceptabel. Daarnaast dient ook de Provincie akkoord te gaan met deze ontwikkeling en
aangetoond te worden dat deze ontwikkeling niet binnen het stedelijk gebied kan worden uitgevoerd.
Andersoortige oplossingen dan woning zijn ook denkbaar om te komen tot een kwaliteitsverbetering.
Commentaar 7f:
De aanvraag voor de bouw van de woningen is ingediend ten tijde van de voormalige WRO. Om deze
reden is hier de oude wetgeving nog steeds op van toepassing. Om verschillende redenen duurt de
behandeling van deze aanvraag al vele jaren. De herziening van het bestemmingsplan kan hier
vanwege de wettelijke termijn echter niet langer meer op wachten. Daarom is er voor gekozen om in
het bestemmingsplan te anticiperen op deze mogelijke ontwikkeling middels een
wijzigingsbevoegdheid. De artikel 19 vrijstellingsprocedure is een op zich staande procedure. Om
deze reden zal hier niet op de genoemde inhoudelijke bezwaren worden ingegaan. Als er een positief
besluit genomen wordt op de vrijstelling, is deze nog gebaseerd op het oude bestemmingsplan. Dat is
tegen die tijd echter waarschijnlijk niet meer van toepassing. Met gebruikmaking van de
wijzigingsbevoegdheid van het nieuwe bestemmingsplan kan vervolgens toch relatief eenvoudig een
wijzigingsplan voor het perceel worden opgesteld, waarmee de planologische situatie weer in
overeenstemming wordt gebracht met de reeds vergunde situatie. Het bestemmingsplan wordt niet
aangepast.
Reactie 7g:
In plaats van een wijzigingsbevoegdheid wordt verzocht het perceel Kweekerslaan 8 met de huidige
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bestemming ‘autoboxen’ te handhaven met de huidige bestemming. Voor zover dit niet mogelijk is
wordt verzocht de bestemming ‘verkeer’ aan te houden, zonder dat deze omgezet kan worden naar
‘wonen’.
Commentaar 7g:
De wijzigingsbevoegdheid zal worden aangehouden, zie het commentaar op 7f. De bestemming
‘autoboxen’ is niet meer toegestaan volgens de SVBP. In plaats daarvan wordt de bestemming
‘Verkeer’ opgenomen met functieaanduiding ‘garage’. Overigens is gebleken dat op de verbeelding is
verzuimd deze functieaanduiding, met bijbehorend bouwvlak, op te nemen. Het bestemmingsplan zal
daarom op dit punt worden aangepast. Het bestemmingsplan wordt (deels) aangepast.
Reactie 7h:
Wij verzoeken om voor het noordelijk gedeelte van het perceel Kweekerslaan 8 de bestemming
‘Agrarisch 1’ op te nemen, in plaats van de bestemmingen ‘Detailhandel’ en ‘Wonen’.
Commentaar 7h:
Zie, voor wat betreft het perceel met de bestemming ‘Detailhandel’, het commentaar op 7e.
Wat betreft het perceel met de bestemming ‘Wonen’, geldt dat de eigenaar van het perceel dit
perceel recent in gebruik heeft genomen als erf bij zijn woning aan de Hagelingerweg. Het erf staat
hiermee ten dienste van de woonbestemming. Er is voor gekozen om dit perceel conform het feitelijk
gebruik te bestemmen als ‘Wonen’, zonder bebouwingsmogelijkheden (onbebouwbaar erf). Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 7i:
In 2009 is vergunning verleend voor de plaatsing van een tijdelijke woonwagen op het terrein oostelijk
van de Hagelingerweg (nummer 220), dat in gebruik is al gemeentewerf. Deze woonwagen wordt nu
nog steeds bewoond, ondanks dat hiervoor destijds een tijdelijke vergunning is verleend. Nu het
terrein wordt bestemd voor de gemeentewerf zal deze bewoning niet meer mogelijk zijn. Om
ongewenste huisvesting en verloedering tegen te gaan wordt verzocht in de plantekst te regelen dat
tijdelijke danwel permanente bewoning in het plangebied niet is toegestaan.
Commentaar 7i:
De in 2009 verleende tijdelijke vergunning is geldig voor een periode van 5 jaar. De woonwagen mag
dus nog tot 2014 blijven staan. Daarnaast is er bij tijdelijke vergunningen in zijn algemeenheid de
mogelijkheid aanwezig dat deze verlengd worden voor een periode van nogmaals 5 jaar. Er is echter
geen sprake van een permanente situatie, daarnaast is het onwenselijk hier permanente bewoning
toe te staan. Om deze reden is de woonwagen niet opgenomen in het bestemmingsplan. Het
opnemen van een verbod voor tijdelijke of permanente bewoning in woonwagens of stacaravans is
niet nodig, aangezien de systematiek van bestemmingsplannen er een is van toelatingsplanologie.
Aangezien het bestemmingsplan bewoning in woonwagens en/of caravans niet mogelijk maakt is een
verbod overbodig. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 7j:
Om de landschappelijke beeldkwaliteit van het plangebied te versterken is het van belang dat er op
de plankaart meer houtwallen worden opgenomen, langs de Kweekerslaan, delen van de Biezenweg,
het Spekkenwegje en het Groenelaantje, conform het beeld van het landschapsbeleidsplan.
Commentaar 7j:
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is bij de totstandkoming van de verbeelding gekeken waar
wel en waar geen houtwallen opgenomen kunnen worden, middels de specifiek daarvoor opgenomen
bestemming ‘Groen 2’. De grondeigendom is hierbij leidend geweest, aangezien de realisatie van
houtwallen op particuliere gronden berust op vrijwilligheid. Alleen de gronden die gemeentelijk
eigendom zijn hebben derhalve deze bestemming gekregen. Dit neemt overigens niet weg dat
particulieren binnen de andere (meestal agrarische) bestemmingen ook houtwallen kunnen
aanleggen. Die bestemmingen staan hier namelijk niet aan in de weg. Het bestemmingsplan wordt
niet aangepast.

8. R.P. Reurings
Reactie 8a:
De bestemming van de tuincentra is ten opzichte van het voorontwerp gewijzigd van ‘Detailhandel –
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tuincentrum’ naar ‘Detailhandel’. Waarom is dit? Het is geen wenselijke ontwikkeling als alle soorten
detailhandel worden toegestaan.
Commentaar 8a:
Omdat in het plangebied alleen de bestemming ‘Detailhandel’ voorkomt bij tuincentra, is een aparte
functieaanduiding voor tuincentra overbodig. Daarom is deze functieaanduiding komen te vervallen.
De regels zijn specifiek voor tuincentra geformuleerd, zodat alleen tuincentra zich kunnen vestigen op
de percelen met de bestemming ‘Detailhandel’. Andere vormen van detailhandel zijn niet mogelijk. Zie
verder ook het commentaar op 7d. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 8b:
In de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen dat het oude perceel van tuincentrum
Groenrijk Van Duijn aan de Biezenweg 70 waarschijnlijk een andere functie krijgt en dat daardoor de
huidige bestemming vooralsnog niet wordt veranderd. Door de bestemming ‘Detailhandel’ op te
nemen is echter vestiging van alle soorten detailhandel mogelijk, waarmee de bestemming dus wel
wordt veranderd.
Commentaar 8b:
Besloten is het perceel conserverend te bestemmen, het zuidelijke deel van het perceel blijft bestemd
voor een tuincentrum en het noordelijke deel blijft agrarisch. Zoals in het commentaar op 8a is
aangegeven, is vestiging van andere detailhandel niet mogelijk. De eigenaar van het perceel heeft
overigens inmiddels een initiatief ingediend voor de bouw van één of enkele woningen op het perceel,
wat mogelijk kan worden gerealiseerd door gebruikmaking van de provinciale regeling ‘Ruimte voor
Ruimte’, zoals omschreven in het commentaar op 7a. Voor deze ontwikkeling wordt een eigen
procedure gevolgd, los van het bestemmingsplan De Biezen. Zie verder ook het commentaar op 7d
en 8a. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 8c:
Op het perceel van tuincentrum Groenrijk Van Duijn aan de Biezenweg 70 is de aanduiding ‘(bw)’,
bedrijfswoning, opgenomen. Dit is niet correct, want het bedrijf is niet meer aanwezig, het kantoor en
de verkoopruimte hebben nooit een woonbestemming gehad en de bestaande woning heeft nooit de
bestemming bedrijfswoning gehad.
Commentaar 8c:
Zoals in de regels van het bestemmingsplan is aangegeven, betekent de aanduiding ‘bedrijfswoning’
dat er plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', één bedrijfswoning is toegestaan. Dit is conform het
vigerende bestemmingsplan, waarin deze bedrijfswoning op soortgelijke wijze is bestemd. De overige
opstallen zijn (nog steeds) geen bedrijfswoning. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 8d:
Het perceel aan de Kweekerslaan dat voorheen de bestemming Ruitersport had, is in het
ontwerpbestemmingsplan deels gewijzigd in Wonen en Detailhandel. De overwegend groene ruimte
die het perceel was, is hiermee vervallen.
Commentaar 8d:
Zie het commentaar op de punten 7e en 7h. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 8e:
De woning aan Kweekerslaan 17 is geen vrijstaand gebouw maar een hoekwoning. Waaruit blijkt dat
deze woning een bijzonder karakter heeft dat bij voorkeur behouden dient te blijven? Het heeft
namelijk geen beschermde status. Toevoeging van een bouwlaag zou leiden tot een te groot volume
en daarmee niet stedenbouwkundig passend zijn. Wat is dan te groot, welk volume is wel
stedenbouwkundig passend in het gebied en waar wordt dit onderbouwd? En waarom is bijvoorbeeld
het nieuwe pand van Welkoop wel stedenbouwkundig passend in het gebied? De dakopbouw is
willekeurig ingetekend op de tekening, dit moet echter pas worden bepaald na indiening van een
toekomstige aanvraag.
Commentaar 8e:
De woning manifesteert zich als een vrijstaand object, maar is inderdaad met een terugliggende lage
uitbouw van de woning met nummer 15 verbonden. De woning heeft een eigen karakter en is
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éénlaags. De woning heeft geen beschermde status. Door de karakteristiek van de woning en het feit
dat de woning een mooie afronding geeft aan de lintbebouwing, vinden wij dat de
uitbreidingsmogelijkheid hierop moet inspelen. Door een dakopbouw terugliggend uit te voeren kan
ons inziens de kwaliteit het best gewaarborgd worden. De woning heeft aan de oostzijde een
vooruitspringend bouwdeel dat witgepleisterd is en voorzien is van een iets verhoogde voorgevel. De
opbouw beperkt zich tot het westelijk deel dat lager is. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 8f:
Waarom worden de bouwhoogtes van de woningen aan de Kweekerslaan ten opzichte van het
vigerende bestemmingsplan Santpoort-Noord verlaagd van 9 meter voor de oneven nummers 1 t/m
15 en 5 meter voor nummer 17 naar 6 meter respectievelijk 3 meter (excl. de mogelijkheid voor de
dakopbouw)? Indiener van de zienswijze maakt bezwaar tegen het beperken van de
bouwmogelijkheden hierdoor en wenst de reden te weten. Daarbij is de woning op nummer 17 al 80
jaar lang 3,4 meter hoog, geen 3 meter. Voor deze woning zouden verder dezelfde regels moeten
gelden als voor de naastgelegen woningen, de afwijkende behandeling is niet voldoende onderbouwd
door argumenten.
Commentaar 8f:
De woningen aan de Kweekerslaan bestaan merendeels uit een opbouw van twee bouwlagen met
een platte afdekking. Vanuit deze karakteristiek vinden we het passender om een uitbreiding van
deze woningen niet door een kap vorm te geven maar met een terugspringende derde bouwlaag. Er
is daarom een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor het oprichten van een dakopbouw met een
maximale bouwhoogte van 3,2 m. Er bestaat voor deze woningen aan de Kweekerslaan dus de
mogelijkheid om een aanvraag voor een dakopbouw te doen. Met een dakopbouw komt de maximale
bouwhoogte op 9,2 meter uit. De uitvoering van de dakopbouw wordt getoetst aan alle dan geldende
kaders.
De woning nummer 17 bestaat uit een éénlaags volume. Om goed aan te sluiten bij de kwaliteit van
de woning wordt er ook hier voor gekozen om de opbouw terugliggend te plaatsen. De eigenheid van
de woning wordt op deze wijze het beste geborgd. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 8g:
Voor het perceel Kweekerslaan 8 is, op basis van een in 2008 ingediende bouwaanvraag voor 4
woningen, een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het bouwen van 4 woningen met een
nokhoogte van 10 meter en een goothoogte van 6 meter. Het verminderen van de toegestane
maximale bouwhoogte van de huidige bebouwing aan de overzijde van 9 naar 6 meter is hiermee niet
te rijmen.
Commentaar 8g:
De maximale bouwmogelijkheid wordt niet teruggebracht (zoals bij 8f is aangegeven). Met
gebruikmaking van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is namelijk een opbouw mogelijk.
Overigens is de maximale nokhoogte van de woningen binnen de wijzigingsbevoegdheid, naar
aanleiding van de ontvangen zienswijzen op de nog lopende artikel 19 WRO procedure, in hoogte
teruggebracht naar 8,50 meter. Het bestemmingsplan zal worden aangepast.
Reactie 8h:
In de inspraakrapportage is opgenomen, naar aanleiding van het eerdere commentaar van indiener
van de zienswijze, dat inspreker ten aanzien van zijn eigen perceel blijk geeft van een andere visie
dan op het perceel Biezenweg 70. Dit is juist, want het gaat om twee percelen van totaal
verschillende aard (groot bedrijf met agrarische bestemming waar in de toekomst landhuizen te
verwachten zijn tegenover een particuliere woning). Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Commentaar 8h:
Wij nemen hiervan kennis. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.

9. Bewonersvereniging Serviceflat De Luchte (mondelinge
zienswijze)
Reactie 9:
Bewoners van de serviceflat De Luchte, aan de zuidoostrand van Driehuis, ervaren regelmatig
geluidshinder van piepende vrachtauto’s die stenen lijken te storten o.i.d. Men is bezorgd dat het
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nieuwe bestemmingsplan mogelijk bijdraagt aan een toename van geluidshinder afkomstig uit het
gebied De Biezen, doordat meer bedrijfsactiviteiten worden toegestaan.
Commentaar 9:
Niet duidelijk is waar de ervaren geluidshinder precies vandaan komt, maar het nieuwe
bestemmingsplan maakt in ieder geval geen vergroting van de bedrijvigheid mogelijk. Door sluiting
van het tuincentrum Groenrijk Van Duijn aan de Biezenweg 70 zal de geluidsoverlast, voor zover
deze door dit nabijgelegen tuincentrum werd veroorzaakt, alleen maar afnemen. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.

10. Van Haaster (mondelinge zienswijze)
Reactie 10:
Het agrarische perceel behorende bij Rijksweg 238 heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden’
gekregen. Binnen deze bestemming is het kweken van bloemen, planten en bollen niet mogelijk. Het
is echter wel de wens van de eigenaar om dit te gaan doen. De bedoeling is dit landschappelijk
verantwoord te doen, dat wil zeggen zonder toevoeging van bebouwing. De economische waarde en
‘levensvatbaarheid’ van de grond zal hierdoor ook toenemen. Het verzoek is derhalve de bestemming
te wijzigen in ‘Agrarisch 1’.
Commentaar 10:
Het provinciaal beleid en de visie uit het in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde
landschapsbeleidsplan worden geïmplementeerd in het bestemmingsplan. Daarbij wordt rekening
gehouden met bestaand gebruik. Het beleid is in dit gebied, dat binnen een provinciale ecologische
verbindingszone valt, gericht op behoud en optimalisatie van de openheid en de landschappelijke en
ecologische waarden. Deze doelstelling wordt het beste bereikt door de bestemming ‘agrarisch met
waarden’. In het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Agrarische
doeleinden - grasland’, waarbinnen het gewenste gebruik niet mogelijk is, aangezien deze gronden
uitsluitend bestemd zijn voor de exploitatie van grasland. Het kweken van planten kan een ruimtelijk
verdichtend effect hebben; daarnaast is het kweken van bloemen en bollen milieutechnisch en
ecologisch nadeliger dan de exploitatie van grasland. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.

11. BK Ruimte en Milieu namens Van Schie
Reactie 11:
Het perceel van indiener van de zienswijze is rond 1945 omgezet naar grasland ten behoeve van
veehouderij. Sindsdien is hier altijd vee gehouden. Medio 1978 is met vergunning een paardenstal
met verblijf gebouwd. In de jaren ‘90 is het beroepsmatig houden van paarden gestopt, waarna
sprake is van hobbymatig houden van paarden. In het vigerend bestemmingsplan ‘De Biezen’ uit
1995 is het perceel bestemd als ‘Agrarische doeleinden - grasland’. Medio 2008 heeft de
gemeenteraad middels een art. 19.1 WRO procedure vrijstelling verleend voor een paardenbak op
het perceel (zonder verlichting). Indiener van de zienswijze wenst echter een volledige
paardenhouderij op het perceel, wat in ieder geval betekent dat het bestemmingsplan de volgende
zaken mogelijk moet maken: een bedrijfswoning, verblijven voor personeel, gebouw met stallen,
buitenrijbak met verlichting (lantaarnpalen van 6 meter hoog), mestopslag, loods voor opslag van
materieel, hooi en stro van 250m2, paddocks, longeercirkel. Het verzoek is het bestemmingsplan hier
op aan te passen, zodat de huidige stal, verblijfsruimte, paddocks en longeercirkel worden aanduid
als paardenhouderij en de bouw van een bedrijfswoning, de bouw van een loods voor opstal en
stalling en de plaatsing van lantaarnpalen mogelijk gemaakt wordt.
Commentaar 11:
Het provinciaal beleid en de visie uit het in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde
landschapsbeleidsplan worden geïmplementeerd in het bestemmingsplan; zie hiervoor het
commentaar op reactie nr. 10. Het weer toestaan van bedrijfsmatige paardenhouderij op deze locatie
is niet wenselijk, omdat de daarvoor nodige voorzieningen en bouwwerken een ongewenst ruimtelijke
verdichting en verrommeling teweeg brengen. Het verzoek van indiener van de zienswijze komt neer
op het realiseren van een totaal andere functie van het perceel. Zoals juist is opgemerkt heeft het
onderhavige perceel al sinds 1995 de bestemming ‘Agrarische doeleinden - grasland’, omdat de
gronden landschappelijke waarde hebben. Om deze reden is in deze bestemming ook een
aanlegvergunningsstelsel opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan blijft het grasland beschermd,
door de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Wij zijn niet voornemens het houden van paarden als
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primaire functie toe te staan, de ruimtelijke uitstraling van die functie is immers onverenigbaar met het
wenselijke beeld en zou voor verdere verrommeling van het plangebied zorgen. Enkel voor het
hobbymatig houden van paarden is ter plaatse van de aanduiding ‘paardenhouderij’ een paardenbak
toegestaan, zonder verlichting. Beweiding van het grasland met paarden is wel toegestaan. Om de
hoge landschappelijke kwaliteit van het open landschap en de ecologische diversiteit te behouden en
vanwege de ligging van het perceel buiten het bestaand bebouwd gebied, staan wij geen toename
van bebouwing toe, evenmin als een bedrijfswoning of lichtmasten toegestaan worden. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.

12. Haan B.V. (mondelinge zienswijze)
Reactie 12:
De uitbreidingsplannen, waar eerder bij het opstellen van het kader voor de wijzigingsbevoegdheid
van uitgegaan is, zullen niet op korte termijn gerealiseerd gaan worden. In plaats daarvan wordt
verzocht het onbenutte bestaande bouwvlak uit het vigerende bestemmingsplan wederom op te
nemen op de verbeelding, zodat hier relatief snel een kleine uitbreiding van het tuincentrum op
gerealiseerd kan worden, zonder gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid.
Commentaar 12:
De bestemming van betreffende perceel is ‘Agrarisch 1’. Er bestaan geen bezwaren om het
bestaande bouwvlak wederom op te nemen, echter met de kanttekening dat gebruik ten behoeve van
detailhandel daarbij niet is toegestaan. Er mag dus wel een kas gebouwd worden ten behoeve van
het kweken van planten. Voor een functiewijziging naar detailhandel zal echter gebruik moeten
worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, waarbij tevens aan de in de wijzigingsbevoegdheid
gestelde randvoorwaarden zal moeten worden voldaan. Het bestemmingsplan wordt aangepast.

13. Stichting Santpoort
Reactie 13a:
Hier en daar wordt gesproken over hobbymatig houden van dieren, zoals paarden, geiten, schapen
e.d. in de begrippenlijst ontbreekt dit begrip echter.
Commentaar 13a:
Hobbymatig houden van dieren is geen gebruik dat in de regels wordt geregeld. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 13b:
Het toevoegen aan het plangebied van het (overwegend met woningen) bebouwde gebied langs de
Hagelingerweg ten noorden van de Dreef en langs de Kweekerslaan, dat nu is opgenomen in het
vigerende bestemmingsplan Santpoort-Noord, is onwenselijk. Hiermee komt BBG met woningen te
liggen in een gebied dat tot nu toe buiten het BBG lag. Dit opent de deur naar meer woningbouw in
de toekomst.
Commentaar 13b:
Zie het commentaar op 7b.
Reactie 13c:
Het perceel achter de woningen aan de Hagelingerweg 200-204 krijgt de bestemming ‘Wonen’. Dit is
in strijd met de uitgangspunten van het plan: landschappelijke en ecologische verbetering van het
gebied De Biezen. Verzocht wordt het perceel als ‘Agrarisch 1’ te bestemmen.
Commentaar 13c:
Zie het commentaar op 7h.
Reactie 13d:
Ten behoeve van de tuincentra is de bestemming ‘Detailhandel’ opgenomen. Hiermee wordt het
mogelijk dat er zich andersoortige detailhandel vestigt (bouwmarkt, autoverkoop, etc.). Verzocht
wordt om de bestemming ‘Tuincentrum’ op te nemen. Daarnaast dient de regeling van de
bestemming aangepast te worden, zodat alleen nog de verkoop van bomen, struiken en planten e.d.
is toegestaan.
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Commentaar 13d:
Zie het commentaar op 7d.
Reactie 13e:
Op de verbeelding is aan de zuidoostzijde van het tuincentrum Gozeling de bestemmingsgrens
verruimd.
Commentaar 13e:
Zie het commentaar op 7e. Als aanvulling daarop merken wij op dat de gemaakte vergelijking met het
perceel van waarop gedoeld werd bij reactie 11 van de inspraakrapportage, niet opgaat. De omzetting
van de bestemming ‘Recreatieve Doeleinden – Ruitersport’ uit het vigerende bestemmingsplan,
waarbij tevens voor een deel van het perceel in het vigerende bestemmingsplan een bouwvlak was
opgenomen, naar ‘Detailhandel’ in het nieuwe bestemmingsplan, is van een andere orde dan een
omzetting van ‘Agrarisch 1’ naar ‘Detailhandel’, waarbij geen bouwvlak aanwezig was. Het bouwvlak
(ten behoeve van paardenstallen) dat op het perceel aan de Kweekerslaan bestond, is in het nieuwe
bestemmingsplan vervallen. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 13f:
De groene omkadering van tuincentrum Gozeling is niet of slechts ten dele gerealiseerd, terwijl dit
een van de voorwaarden was voor de uitbreiding. Verzocht wordt om dit in het bestemmingsplan te
benadrukken.
Commentaar 13f:
De groene omkadering is in het ontwerpbestemmingsplan reeds op de verbeelding opgenomen. Het
is de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar hier uitvoering aan te geven, die daar tevens
privaatrechtelijk (contractueel) toe verplicht is. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast.
Reactie 13g:
Verzocht wordt om de groene singels rond het meet- en regelstation van de Gasunie op de
verbeelding op te nemen.
Commentaar 13g:
De groene singels zijn geen hoofdfunctie van het terrein en niet verenigbaar met de hoofdfunctie,
omdat beplanting de veiligheid van de installatie, die een inrichting in de zien van de Wet
Milieubeheer is, in gevaar kan brengen. Overigens zijn deze singels inmiddels verwijderd. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast.
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Ambtelijke wijzigingen
1. De houten bollenloods aan de Biezenweg 3/9000 blijkt per abuis als provinciaal monument
aangemerkt te zijn, aangezien deze daar ooit voor genomineerd is geweest. De schuur is
naar nu blijkt echter desondanks niet als monument aangewezen. Het bestemmingsplan
(verbeelding en monumentenlijst) zal derhalve worden aangepast.

Sessie raad d.d. 18-4-2013
Tijdens de raadsessie is door de portefeuillehouder de toezegging gedaan het bestemmingsplan als
volgt aan te passen:
in paragraaf 4.2 van de Toelichting wordt de zinsnede “De voorkeur gaat uit naar de ontwikkeling van
een of enkele landhuizen in een parkachtige setting.” geschrapt.

Conclusie
De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen:
2. Zienswijze 2
- artikel 6.2.2. Bedrijf, toevoegen: de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen
ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van Bedrijf - Gasontvangststation' en
'specifieke vorm van Bedrijf - Meet- en Regelstation' is 3,0m.
- artikel 19.3.1. Leiding-gas, aangepast. Burgemeester en wethouders kunnen, mits de
veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten
worden toegelaten, bij omgevingsvergunning afwijken van …
- artikel 19.4.1 Leiding-gas, aangepast. Het aanbrengen en/of rooien van diepwortelende
beplantingen en/of bomen;
3. Zienswijze 3
Verbeelding/plankaart is aangepast d.m.v. opname groenbestemming ‘Groen-2’ voor
houtwallen op perceel. Kleine aanpassingen bestaande houtwal rond perceel. Nieuwe vakken
opgenomen voor opslaghoogtes (2m en 5m). Artikel 3.3 aangepast in verband met regeling
opslaghoogtes voor hoveniersbedrijf.
4. Zienswijze 4
Artikel 3 t/m 5, aangepast, beweiding met koeien, paarden, geiten en schapen;
5. Zienswijze 5
artikel 7.1. Detailhandel. Toegevoegd, sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
6. Zienswijze 7
Artikel 16. Verkeer. Toegevoegd 'garage', garageboxen, tevens opname bouwvlak op
verbeelding/plankaart;
7. Zienswijze 8
Artikel 28.3. Wro-zone wijzigingsgebied 2. Aangepast. ‘de maximale nokhoogte is 8,50
meter’;
8. Zienswijze 12
Verbeelding/plankaart is aangepast d.m.v. opname van het bestaande bouwvlak uit het
vigerend bestemmingsplan, ter hoogte van het aangrenzende perceel oostelijk van
Hagelingerweg 214 (tuincentrum Haan);
voor het overige worden de zienswijzen niet gehonoreerd en overeenkomstig deze nota weerlegd;
het bestemmingsplan De Biezen wordt gewijzigd vastgesteld en overeenkomstig het wettelijk
bepaalde ter visie gelegd.
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Ingediende ontvankelijke zienswijzen
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Bijlage 4
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Bijlage 5

- 23 -

- 24 -

Bijlage 6
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Bijlage 7
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Bijlage 8
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Bijlage 9 en bijlage 10
Zienswijze 9 en 10 betreft mondelinge zienswijzen, deze konden derhalve niet als bijlage toegevoegd
worden.
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Bijlage 11
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Bijlage 12
Dit betreft een mondelinge zienswijze, deze is derhalve niet als bijlage opgenomen.
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Bijlage 13
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Ingediende niet-ontvankelijke zienswijzen
Bijlage 14
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