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Zienswijzennota 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 

Noord Riezenweg 39 Uddel 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 30 april 

2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is 1 zienswijze ingediend.  

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 

d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 

2  Communicatie 

Op 30 maart 2015 heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 

de omwonenden. Hiervoor was ook de gemeenteraad uitgenodigd. Deze informatiebij-

eenkomst heeft voor de initiatiefnemer geen aanleiding opgeleverd om zijn voornemen bij 

te stellen. 

Nadien zijn de omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van 

het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de terinzagelegging kon een ieder zienswijzen 

kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan.  

3 Zienswijzen 

3.1  Van Westreenen B.V., [adviseur], namens [V.O.F.], Anthonie Fokkerstraat 1a, 3772 MP  

Barneveld 

 

Ontvankelijkheid 

De zienswijze is binnen de termijn ingediend op 4 juni 2015. De zienswijze is onder-

bouwd en ondertekend. De zienswijze in ontvankelijk. 

 

Inhoud van de zienswijze 

Het bestemmingsplan voorziet in woningen die worden gebouwd op de plaats van te slo-

pen, agrarische opstallen. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij, dient de af-

stand tot een dergelijke woning en een veehouderij minimaal 50 meter te bedragen. Dat 

geldt indien de woning buiten de bebouwde kom ligt. Als de woning binnen de bebouw-

de kom ligt, geldt een aan te houden afstand van 100 meter.  

Uit Memorie van Toelichting bij de genoemde wet volgt dat de bebouwde kom niet wordt 

bepaald door de Wegenverkeerswet. De bebouwde kom wordt bepaald door de aard van 

de omgeving. Binnen de bebouwde kom is de bebouwing op korte afstand van elkaar ge-

concentreerd, wat een samenhangende structuur inhoudt. De bebouwde kom kan ook 

worden omschreven als het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een 

woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-eenheid ook daad-

werkelijk wonen of verblijven. 
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In de plantoelichting wordt gesteld dat de nieuwe woningen geen onderdeel uitmaken 

van de bebouwde kom van Uddel. Uit de luchtfoto blijkt echter dat de woningen in de 

onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom van Uddel zijn gelegen. Er ontstaat een 

concentratie aaneengesloten woonbebouwing met een overwegende woon- en verblijf-

functie aan de westzijde van de Noord Riezenweg. Hierdoor is het niet onwaarschijnlijk 

dat deze woningen deel uit gaan maken van de bebouwde kom.  

Voor het toestaan van de nieuwe woningen geldt dan niet een aan te houden afstand 

van 50 meter tot omliggende, agrarische bedrijven. Een aan te houden afstand van 100 

m gaat dan gelden. Gevolg is dat de woningen worden gebouwd binnen de directe in-

vloedsfeer van het agrarische bedrijf van reclamant, gelegen aan de Markveldweg 28 en 

30a in Uddel. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomstige exploitatiemogelijkheden van 

dat bedrijf. 

Reclamant verzoekt om het plan en de bijbehorende plantoelichting dusdanig aan te pas-

sen zodat onomstotelijk vaststaat dat de nieuwe woningen niet worden aangemerkt als 

onderdeel van de bebouwde kom. 

 

Beoordeling 

Wat er in het bestemmingsplan staat opgeschreven, over het wel of niet toebehoren tot 

de bebouwde kom, is niet relevant voor de Wet geurhinder en veehouderij. Voor die wet 

gaat het op dit onderdeel om de feitelijk aanwezige situatie. Van belang is dus de vraag 

in welke, feitelijke situatie dit bestemmingsplan kan resulteren.  

In de huidige situatie maakt de planlocatie duidelijk onderdeel uit van het buitengebied en 

niet van de bebouwde kom van Uddel. Reden hiervoor is vooral dat het huidige erf aan 

drie zijden aan weidegronden grenst. Andere, bebouwde erven bevinden zich hier op rui-

me afstanden. De tussenliggende afstanden zijn eigen aan het buitengebied. Aan de ove-

rige zijde, de oostzijde, grenst de planlocatie aan de Noord Riezenweg. Aan de overzijde 

van deze weg ligt de dorpsbebouwing. Daarbij is een ruime maat aanwezig tussen de be-

bouwing in het plangebied en de dorpsbebouwing: minimaal 25 meter. Gezien deze situa-

tie vormt het plangebied geen samenhangende structuur met de bebouwde kom. Ter 

hoogte van het plangebied vormt de Noord Riezenweg een duidelijke grens tussen het 

buitengebied en de bebouwde kom.  

In de nieuwe situatie blijft de beschreven scheiding tussen buitengebied (dus buiten de 

bebouwde kom) en bebouwde kom gehandhaafd. De afstand tussen de gebouwen in het 

plangebied en de dorpsbebouwing wordt niet verkleind. Ook neemt de bebouwingsdicht-

heid in het plangebied af. Verder leidt het nieuwe woongebouw tot een situatie die anno 

2015 in het buitengebied verwacht kan worden: een gerealiseerde functieverandering. 

Wij achten het niet aannemelijk dat het plangebied onderdeel wordt van de bebouwde 

kom, in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij. Naar huidige inzichten leidt het be-

stemmingsplan dan ook niet tot een beperking voor de toekomstige exploitatiemogelijk-

heden van het agrarische bedrijf van reclamant. 

Stel dat het plangebied toch bebouwde kom wordt (hetgeen niet te verwachten valt), 

geldt nog steeds dat het agrarische bedrijf niet (extra) in zijn mogelijkheden wordt be-

perkt door het bestemmingsplan. De afstand van (het bouwvlak voor) het nieuwe woon-

gebouw tot het bouwvlak van het agrarische bedrijf bedraagt minimaal 87 meter. Een 

‘omgekeerde’ milieuzone van 100 meter (vanaf de noordwestelijke hoek van het nieuwe 

woongebouw) zou het agrarische bouwvlak ‘binnendringen’ over een klein oppervlak: 

circa 170 m². Het totale, agrarische bouwvlak meet ruim 1,3 hectare. Het betreffende 

gedeelte ligt aan de zijde van de Markveldweg en direct naast de bedrijfswoning aan de 

Markveldweg 28. Gezien deze situatie valt het in redelijkheid niet te verwachten dat hier 

gebouwen voor het houden van vee opgericht gaan worden. Bovendien ligt het betref-

fende gedeelte geheel binnen de invloedssfeer van een bedrijfswoning van het naastgele-

gen agrarische bedrijf aan de Markveldweg 24 en 26. Tot die bedrijfswoning geldt reeds 

een aan te houden afstand van 50 meter. Ook zonder de vraag te beantwoorden of het 

plangebied buiten de bebouwde kom blijft liggen, kan daarom al gesteld worden dat de 
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nieuwe woningen niet tot een (extra) beperking leiden voor de exploitatiemogelijkheden 

van het bedrijf van reclamant.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  


