
OPLEGNOTITIE 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan ‘Zwaanshoek’  

 

Nummer 2013.0029374 

Versie 1 

Thema Ruimtelijke ordening, Grootschalig Groen, Recreatie en Water 

Indiener drs. M.J. Bezuijen 

Steller hr. J. Monster/C.M.M. Blankestijn 

Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 

agenderen 

Beslispunten voor de raad 1. de ingediende zienswijzen van: 

1. de heer E. Deakin; 

2. Onink Interieurbouw; 

3. J.T. van der Staay; 

4. W. van der Prijt; 

5. de familie H. Homma; 

6. Mr. C. Hoogenboom, mede namens J. Hoogenboom 

en M. Hoogenboom; 

7. de heer M.P. Vester (1); 

8. de heer M.P. J. Vester (2); 

9. DAS Rechtsbijstand te Amsterdam namens mevrouw 

F. Schotmeijer; 

10. M.P.M. Luijben; 

11. GinArt Architectuur, mw. Ir. Regina Jacobsen; 

12. mevrouw C. M. M. Christoffels; 

13. DAS Rechtsbijstand te Amsterdam namens mevrouw 

A.F. Muller; 

14. mevrouw L.C. Kroon; 

15. de heer P. Schrama; 

16. Mr. C. Hoogenboom; 

17. de heer J. Mom. 

ontvankelijk te verklaren; 

2. geheel in te stemmen met de  zienswijzen 8, 12, 15, 16; 

3. gedeeltelijk in te stemmen met de zienswijzen 1, 2, 3, 5, 10, 11, 

13, 17; 

4. niet in te stemmen met de ingediende zienswijzen 4, 6, 7, 9, 14; 

5. naar aanleiding van punt 2 en 3 de volgende wijzigingen aan het 

bestemmingsplan aan te brengen: 

 

5.1 ten aanzien van de verbeelding: 

 

5.1.1 op de percelen Hanepoel 45/45a en 47 de aanduiding 

‘wro-zone - wijzigingsgebied 2a’ op te nemen. 

 

5.1.2 op de gronden tussen Hanepoel 170 en 174 ter plaatse 

van de bestaande schuur en omringende gronden de 

aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 9’ op te nemen. 

5.1.3 op het perceel Hillegommerdijk 554 ter plaatse van de 

tweede in-/uitrit de bestemming ‘Groen’ te wijzigen in 



 

 

‘Detailhandel – Tuincentrum’ (buiten het bouwvlak). 

 

5.1.4 op perceel Hillegommerdijk 530 de volgende wijzigen 

aan te brengen:  

- in de maatvoeringsaanduiding de maximale goothoogte te 

wijzigen van 3 meter naar 4 meter; 

- het opnemen van een aangepast bouwvlak van 10 meter 

breed en 11 meter diep, op een afstand van 14 meter uit de 

voorste perceelgrens en een afstand van 7 meter uit de 

noordelijk gelegen zijdelingse perceelgrens; 

- de grens tussen de bestemming ‘Wonen’ en de bestemming 

‘Tuin’ vast te leggen op 3 meter achter de voorste 

bouwgrens; 

- op de bestemming ‘Tuin’ aangrenzend aan de woning en 

aan de garage, over een breedte van 5 meter en een diepte 

van 3 meter de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 

overkapping’ op te nemen. 

 

5.1.5 op het perceel Hillegommerdijk 570 ten aanzien van het 

gedeelte waarop zich de woning en bijbehorende gronden en 

de (voormalige) kas bevinden de bestemming ‘Agrarisch’ te 

wijzigen in ‘Wonen – Voormalig agrarisch bedrijf’. 

 

5.1.6 op het perceel Bennebroekerweg 930B de aanduiding 

‘bedrijf tot en met categorie 5’ te wijzigen in ‘bedrijf tot en met 

categorie 3.2’ en voor de overige bedrijfsgronden naast en 

achter Bennebroekerweg 922 t/m 942 die aanduiding te 

wijzigen in ‘bedrijf tot en met categorie 2’; 

 

5.1.7 op het perceel Bennebroekerweg 932 de aanduiding 

‘bedrijfswoning’ toe te voegen en de maatvoeringaanduiding 

te wijzigen in een maximale goothoogte van 6 meter en een 

maximale bouwhoogte van 10 meter. 

 

5.1.8 op het perceel Bennebroekerweg 948 het bouwvlak van 

de bestemming ‘Wonen’ te vergroten zodat het tweede 

bewoonde gebouw ook binnen het bouwvlak valt en ter 

plaatse de aanduiding ‘twee woningen toegestaan’ op te 

nemen. 

 

5.1.9 op het perceel Bennebroekerdijk 946 de aanduiding 

‘detailhandel’ op te nemen  

 

5.1.10 de begrenzing van de dubbelbestemming ‘Waterstaat 

– Waterkering’ te verplaatsen van de positie achter op de 

percelen Bennebroekerdijk 47 tot en met 52 naar de 

achterste rooilijn van de woningen op deze percelen. 

5.2 ten aanzien van de regels: 

 



 

 

5.2.1 in artikel 4 ‘Bedrijf’ in lid 1 een sub 4 op te nemen die 

luidt: 

 “alsmede detailhandel ter plaatse van de aanduiding 

‘detailhandel’ “;  

en in lid 4 een sub 3 op te nemen die luidt: 

“ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’ is detailhandel 

tot een oppervlakte van maximaal 750 m² b.v.o. toegestaan” 

 

5.2.2 in artikel 4 ‘Bedrijf’ het lid 1 sub a. 6 te verwijderen 

 

5.2.3 In artikel 14 ‘Tuin’ in lid 2.1 een sub e op te nemen die 

luidt: “in afwijking van het gestelde onder a. is ter plaatse van 

de aanduiding ‘overkapping’ een gebouw toegestaan in de 

vorm van een overkapping met maximaal twee wanden, met 

een bouwhoogte die niet meer mag zijn dan 0,3 meter boven 

de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede 

bouwlaag van het hoofdgebouw tot een maximum van 4 

meter.” 

 

5.2.4 in artikel 17 ‘Wonen’ in lid 2 een sub b. tussen te 

voegen die luidt: “in afwijking van het gestelde onder a. zijn 

ter plaatse van de aanduiding ‘twee woningen toegestaan’ op 

één bouwperceel twee woningen toegestaan”; 

en de navolgende subleden te hernummeren. 

 

5.2.5 in artikel 17 ‘Wonen’ een  nieuw lid 3 sub 3 op te nemen 

die luidt: 

 “Burgemeester en wethouders kunnen met 

omgevingsvergunning afwijken van de maximale goothoogte 

van hoofdgebouwen in geval deze lager is bepaald dan 6 

meter, tot een goothoogte van maximaal 6 meter.” 

 

5.2.6 een artikel 18 ‘Wonen – voormalig agrarisch bedrijf’ toe 

te voegen, die luidt als volgt: 

 

18.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Wonen – Voormalig agrarisch bedrijf’ aangewezen 

gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. beroep en praktijk aan huis;  

c. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

met de daarbij behorende voorzieningen als: 

d. tuinen; 

e. erven; 

f. nutsvoorzieningen; 

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. toegangspaden; 

i. verhardingen; 



 

 

j. parkeren. 

 

18.2 Bouwregels 

 

18.2.1 Algemeen 

Op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend 

hoofdgebouwen in de vorm van woningen en bij de woning 

behorende andere gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, toegestaan, die ten dienste staan van deze 

bestemming. 

 

18.2.2. Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. per bouwvlak is één woning toegestaan; 

b. hoofdgebouwen alsmede (ondergeschikte) aan- en 

uitbouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen 

het bouwvlak, met dien verstande dat ondergeschikte 

bouwdelen tevens buiten het bouwvlak zijn toegestaan, 

mits het een overschrijding van niet meer dan 0,5 meter 

betreft; 

c. de inhoud van de woning met inbegrip van aan- en 

uitbouwen mag niet meer zijn dan 1.000 m
3
. 

d. de goothoogte van een woning mag niet meer zijn dan 6 

meter en de bouwhoogte van een woning mag niet meer 

zijn 10  meter; 

e. de omvang van de vrijstaande bijbehorende gebouwen 

mag niet meer zijn dan de gezamenlijke oppervlakte van 

bestaande bouwwerken binnen  het  bouwvlak met 

inachtneming van de bestaande lengte, breedte, goot- en 

bouwhoogte per gebouw.  

 

18.2.3 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer 

zijn dan 2 meter; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter. 

 

18.2.4 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden 

de volgende bepalingen: 

a. ondergrondse gebouwen dienen binnen een bouwvlak te 

worden gebouwd, met dien verstande dat ondergrondse 

gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een 

daarboven aanwezig bovengronds gebouw. 

b. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één 

bouwlaag met een maximale diepte van 3 meter. 

 

18.3 Specifieke gebruiksregels 

 



 

 

27.3.1 Het gebruik van een woning en/of bijbehorende 

bouwwerken ten dienste van aan huis verbonden 

beroepsuitoefening of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke 

vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, 

tot een maximum van 50 m².  

 

18.3.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of 

opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van 

zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor 

zover het betreft vrijstaande bijbehorende bouwwerken; 

b. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van ruimte 

aan derden ten behoeve van de uitoefening van een 

beroep of bedrijf hoe gering ook van omvang, tenzij een 

afwijkend gebruik is toegestaan. 

c. aan huis verbonden beroepsuitoefening of kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten ontplooien van bedrijfsmatige 

die vallen in een hogere categorie dan categorie 2 uit de 

bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of die 

vergunnings- of meldingsplichtig zijn op basis van de Wet 

milieubeheer; 

d. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben 

van bedrijfsmatige opslag in de open lucht; 

e. het gebruiken van het hoofdgebouw en/of bijbehorende 

bouwwerken ten behoeve van detailhandel. 

 

18.4 Afwijken van de gebruiksregels 

 

18.4.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 

18.3.1 en toestaan dat vrijstaande bijbehorende gebouwen 

tijdelijk worden gebruikt als afhankelijke woonruimte, met 

dien verstande dat: 

a. het gebruik van gebouwen als afhankelijke woonruimte 

noodzakelijk is uit oogpunt van mantelzorg; 

b. voor de beoordeling van de noodzaak tot mantelzorg een 

advies is verkregen van een door de gemeente 

aangewezen deskundige. 

 

18.4.2. Burgemeester en wethouders kunnen met een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 

18.3.2 en toestaan dat de oorspronkelijke vrijgekomen 

agrarische bedrijfsgebouwen worden gebruikt ten behoeve 

van stille opslag, opslag van caravans en andere 

kampeermiddelen,  daaronder begrepen, met dien verstande 

dat: 

a. is aangetoond dat de gebouwen als agrarische 

bedrijfsgebouwen zijn gebouwd en gebruikt; 



 

 

b. buitenopslag is niet toegestaan; 

c. ingeval van opslag van caravans en andere 

kampeermiddelen is verkoop en reparatie van caravans 

en andere kampeermiddelen niet toegestaan; 

d. de opslag activiteiten geen onevenredig overlast 

veroorzaken voor naastgelegen percelen; 

e. geen onevenredige verkeershinder en milieuoverlast 

ontstaat. 

 

en de navolgende artikelen te hernummeren 

 

5.2.7 een artikel ‘wro-zone - wijzigingsgebied 2a’ op te 

nemen, die luidt als volgt: 

“Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing 

van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter 

plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 

2a’, de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de 

bestemmingen 'Wonen', ‘Tuin’ en ‘Verkeer’ onder 

voorwaarde dat: 

a. maximaal 4 woningen zijn toegestaan; 

b. de goothoogte maximaal 6 meter is en de bouwhoogte 

maximaal 10 meter is; 

c. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het 

wijzigingsgebied;  

d. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied 

niet onevenredig worden aangetast; 

e. er een positief wateradvies van de waterbeheerder 

verkregen is; 

f. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem 

geschikt is voor de nieuwe functies; 

g. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit 

het oogpunt van externe veiligheid; 

h. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit 

het oogpunt van luchtkwaliteit; 

i. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de 

natuurbeschermingswetgeving; 

j. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 6.12 

Wro verzekerd is. 

 

5.2.8 een artikel ‘wro-zone - wijzigingsgebied 9’ op te nemen, 

die luidt als volgt: 

 

“Burgemeester en wethouders kunnen onder toepassing 

van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter 

plaatse van de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 

9’, de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemmingen 

'Wonen' en ‘Tuin’ onder voorwaarde dat: 

a. maximaal één woning is toegestaan; 

b. de goothoogte maximaal 6 meter is en de bouwhoogte 



 

 

maximaal 10 meter is; 

c. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het 

wijzigingsgebied;  

d. de gebruiksmogelijkheden van het aangrenzende gebied 

niet onevenredig worden aangetast; 

e. er een positief wateradvies van de waterbeheerder 

verkregen is; 

f. uit onderzoek naar de bodemkwaliteit blijkt dat de bodem 

geschikt is voor de nieuwe functies; 

g. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit 

het oogpunt van externe veiligheid; 

h. uit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan vanuit 

het oogpunt van luchtkwaliteit; 

i. uit onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de 

natuurbeschermingswetgeving; 

j. de economische uitvoerbaarheid op grond van artikel 

6.12 Wro verzekerd is. 

 

5.2.9 in de Algemene regels onder algemene 

afwijkingsregels een sub h toevoegen die luidt: 

“het bepaalde ten aanzien van goot- en bouwhoogte van 

een gebouw en toestaan dat deze worden vergroot met niet 

meer dan 1 meter.” 

 

6. de volgende ambtshalve wijzigingen aan te brengen: 

 

6.1 ten aanzien van de verbeelding: 

 

6.1.1 op het perceel Hanepoel 45/45a de bestemming 

‘Agrarisch’ te wijzigen in ‘Bedrijf’, met ter plaatse van het 

interieurbouwbedrijf de aanduiding ‘bedrijf tot en met 

categorie 3.1’ en voor het overige de aanduiding ‘bedrijf tot 

en met categorie 2’. 

 

6.1.2 op het perceel Hanepoel 47 de bestemming ‘Agrarisch’ 

te wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf’ met de aanduiding 

‘bedrijf tot en met categorie 2’ 

 

6.1.3 op het perceel Hanepoel 49 de bestemming ‘Agrarisch’ 

te wijzigen in ‘Wonen’ en ‘Tuin’ overeenkomstig de bestaande 

situatie. 

 

6.1.4 op het perceel Bennebroekerdijk 1-3: 

- een aanduiding ‘bedrijfswoning’ op te nemen ter plaatse van 

nummer 3a; 

- in afstemming op het bovenstaande het bouwvlak in geringe 

mate aan te passen en ter plaatse van de op dit perceel 

naast 3a gelegen bedrijfsloods op nummer 3 de maatvoering 

aan te passen naar een goothoogte van maximaal 4 meter 



 

 

en een bouwhoogte van maximaal 7 meter; 

- op het achterste gedeelte van de op het achterterrein 

gelegen bedrijfsloods de aanduiding ‘bedrijf tot en met 3.1’ op 

te nemen 

 

6.1.5 achter Hillegommerdijk 575-687 op de als ‘Agrarisch’ 

bestemde gronden de aanduiding ‘glastuinbouw’ toe te 

voegen 

 

6.1.6 op de verbeelding over een breedte van 15 meter 

gronden op te nemen in de wijzigingsbevoegdheid die de 

verkeersontsluiting kunnen vormen van het wijzigingsgebied 

met de Waltmanstraat van het naastgelegen woongebied 

 

6.2 ten aanzien van de regels: 

 

6.2.1 de regels voor de gebiedsaanduidingen, zijnde artikel 

19 tot en met 29, te verplaatsen naar achter artikel 37 

‘Algemene wijzigingsregels’ en de nummering van de 

artikelen overeenkomstig aan te passen 

 

6.2.2 in artikel ‘wro-zone wijzigingsgebied 1’ sub b aan te 

vullen met de zinsnede: “.., met dien verstande dat op de 

hoeken van het gebied een maximale goothoogte van 7 

meter en een maximale bouwhoogte van 14 meter is 

toegestaan” 

 

6.2.3 in de artikelen ‘wro-zone – wijzigingsgebied 3’, ‘wro-

zone – wijzigingsgebied 4’, ‘wro-zone – wijzigingsgebied 5’ 

en ‘wro-zone – wijzigingsgebied 6’ een sub b op te nemen, 

die luidt: de goothoogte maximaal 6 meter is en de 

bouwhoogte maximaal 10 meter is 

7. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, 

omdat geen sprake is van een aangewezen bouwplan en dus 

kostenverhaal niet aan de orde is;  

8. het bestemmingsplan ‘Zwaanshoek’ met planidentificatie  

NL.IMRO.0394.BPGzwhzwaanshoek00-C001, bestaande uit 

een verbeelding en bijbehorende regels, conform de artikelen 

1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen 

en in die vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de 

bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de 

overwegingen genoemd in het voorstel, daarbij inbegrepen de 

‘Nota van zienswijzen en ambtshalve voorstellen 

bestemmingsplan Zwaanshoek’, van Burgemeester en 

Wethouders; 

9. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen 

het verder nodige te verrichten. 

 

Overwegingen m.b.t. proces  



 

 

(deadline) 

 

Historie:  

Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld in de collegevergadering van 22 januari 2013 en de raad 

heeft het ontwerp als ingekomen stuk voor 14 maart 2013 geagendeerd. 

 

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Horen 

indieners 

zienswijzen 

6-6-2013  Beantwoorden vragen 

Sessie 20-6-2013 Voorbereiden stemming Verdedigen van het voorstel 

Stemming 4-7-2013   

 


