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Zienswijzennota 

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

Staverhul 25 en 27 Uddel 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 27 juni 2019 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en is 
ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijze beoordeeld. 
 

2  Communicatie 

De initiatiefnemer heeft de dorpsraad en de buurt/omwonenden uitgenodigd voor een 
informatieavond. Deze avond heeft plaatsgevonden op 3 juni 2019. De avond is door ca. 15 
belangstellenden bezocht.  

Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is er op 10 september jl. telefonisch contact 
geweest met reclamant. Aan reclamant is uitgelegd dat er wordt voldaan aan de wettelijk 
geldende afstandseis tussen een agrarisch bedrijf en een woning. Reclamant kon zich vinden 
in de uitleg.    

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijze is ontvangen. 

 

3.1  Reclamant 1 
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 6 augustus 2019. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant heeft een agrarisch bedrijf. Reclamant wil graag verzekerd zijn dat zijn 
bedrijfsvoering voor nu en de toekomst gewaarborgd is. Kan aan hem worden verzekerd 
dat zijn bedrijfsvoering niet wordt belemmerd door de bouw van de drie woningen?  

b. Reclamant verzoekt om verzekering van het inrichtingsplan in de regels van het 
bestemmingsplan. 

c. Reclamant heeft via ruimtelijkeplannen.nl gezien dat een deel van zijn perceel (kadastrale 
nummer 6684) betrokken is bij het perceel van Staverhul 25-27. Reclamant verzoekt om 
na te gaan of er sprake is van een vergissing. 

 

Beoordeling 

a. De kalverhouderij, gevestigd op het perceel Harderwijkerweg 84 Uddel, is een 
aangewezen diercategorie in de zin van de Wet geurhinder. Voor de in acht te nemen 
afstand veehouderij – op te richten woningen is het Activiteitenbesluit van toepassing. In 
artikel 3.116, eerste lid, onder c, sub 3 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat de afstand 
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tussen het dierenverblijf en een woning buiten de bebouwde kom 50 meter bedraagt. De 
afstand van het dierenverblijf tot aan de nieuw op te richten woningen is groter dan 50 
meter (ca. 90 meter). Er wordt voldaan aan de voorgeschreven afstand uit het 
Activiteitenbesluit. De nieuwe op te richten woningen vormen geen belemmering voor de 
kalverhouderij op het perceel Harderwijkerweg 84 te Uddel.  

b. In artikel 8.2 van de planregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Deze 
verplichting schrijft voor dat de nieuwe op te richten woningen uitsluitend gebouwd mogen 
worden overeenkomstig het bij het plan behorende inrichtings- en beeldkwaliteitsplan.  

c. Het kadastrale perceel nummer 6684 maakt voor een klein deel onderdeel uit van het  
agrarische bouwblok van perceel Staverhul 25-27. De groene lijn is de kadastrale grens 
en de zwarte lijn is het agrarische bouwblok. Zie de onderstaande afbeeldingen.  
 

       
 

De wijziging van het bestemmingsplan voorziet in het wegbestemmen van het volledige 
agrarische bouwblok en het daarvoor in de plaats opnemen van een woonbestemming. 
Als wij het gedeelte met perceel nummer 6684 uit het bestemmingsplan halen, dan blijft 
op dit perceel het agrarische bouwblok behouden. Dat is niet de bedoeling. Om die reden 
maakt perceel 6684 onderdeel uit van dit bestemmingsplan. 
 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  
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