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1. Inleiding 3 

 
Bij besluit van 13 september 2007 heeft de raad van de gemeente Hillegom de 1e herziening 
van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 vastgesteld. Deze herziening had in hoofd-
zaak ten doel: 
- het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) inzake het be-

stemmingsplan Landelijk Gebied 1997 te verwerken evenals de uitspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan; 

- actuele ontwikkelingen inzake beleid en regelgeving in het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 1997 te vertalen. 

 
Bij besluit van 13 mei 2008 hebben GS de 1e herziening Landelijk Gebied 1997 gedeeltelijk 
goedgekeurd. Goedkeuring werd onthouden aan het uit het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied 1997 schrappen van een wijzigingsbevoegdheid voor gronden gelegen aan de Pastoors-
laan-Noorderlaan. Voor het overige werd de 1e herziening goedgekeurd. 
 
Tegen het besluit van GS is bij de Afdeling bestuursrechtspraak beroep ingesteld door de ei-
genaar/gebruiker van het perceel Noorder Leidsevaart 34 te Hillegom. De Afdeling heeft dit 
beroep in zijn uitspraak van 5 augustus 2009 gegrond verklaard en het besluit van GS inzake 
het perceel Noorder Leidsevaart 34 vernietigd. De uitspraak van de Afdeling treedt voor ge-
noemd perceel in de plaats van het GS-besluit van 13 mei 2008. 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in zijn uitspraak de gemeente Hillegom opgedragen 
om binnen 6 maanden een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Noorder Leidsevaart 34 
vast te stellen waarin de uitspraak van de Afdeling is verwerkt. 
 
Het thans voorliggende bestemmingsplan Noorder Leidsevaart 34 voorziet in hetgeen de Af-
deling bestuursrechtspraak heeft opgedragen. 
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2. Overwegingen 5 

 
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft aanleiding om twee onderdelen van 
de 1e herziening op andere wijze te regelen: 
- de tunnelkassen; 
- de archeologische waarden. 
Om dit op passende wijze te kunnen doen, kiest de gemeente er voor om voor het perceel 
Noorder Leidsevaart 34 een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure te brengen. 
 
 

2.1. Tunnelkassen 

Regeling 1e herziening Landelijk Gebied 1997 
Op de locatie Noorder Leidsevaart 34 is een bollenteeltbedrijf gevestigd. Aan het perceel is in 
de 1e herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 de bestemming Agrarische 
doeleinden bollenteelt (Ab) toegekend met een bouwvlak waarbinnen de agrarische bedrijfs-
gebouwen en een bedrijfswoning kunnen worden opgericht. In de regeling is opgenomen dat 
in het gebied, dat wordt begrensd door de Haarlemmer Trekvaart, de Margrietenlaan, de 
Beeklaan en de spoorlijn Haarlem-Leiden, buiten de bouwvlakken tijdelijke afdekfolies en/of 
lage tunnels kunnen worden toegestaan tot een hoogte van 1,5 m (zie artikel 12 lid 3 sub g). 
Voor zover de in het genoemde gebied aanwezige bedrijven reeds beschikken over tunnel-
kassen die hoger zijn dan 1,5 m, kunnen deze hoge tunnelkassen op basis van een door de 
gemeente afgegeven persoonsgebonden gedoogbeschikking blijven staan. 
 
De volgende overwegingen lagen aan deze beleidskeuze en deze regeling ten grondslag. 
- Het gebied begrensd door de Haarlemmer Trekvaart, Margrietenlaan, Beeklaan en de 

spoorlijn Haarlem-Leiden is grotendeels omsloten door bebouwing en het open midden-
gebied is minder goed waarneembaar vanaf de omringende wegen. De landschappelijke 
kwaliteiten van dit gebied worden als minder waardevol beschouwd. Gezien deze be-
perkte landschappelijke waarde en het feit dat in het verleden het gebied als glastuin-
bouwgebied is aangewezen, kunnen in dit gebied tijdelijke afdekfolies en/of lage tunnels 
buiten de bouwvlakken toe worden gestaan tot een hoogte van 1,5 m. Tijdelijke afdek-
folies en/of lage tunnels hoger dan 1,5 m hebben een te verstorende invloed op de 
openheid van het landschap en worden niet toegestaan. 

- In het gebied dat begrensd wordt door de Haarlemmertrekvaart, de 1e Loosterweg, het 
verlengde van de 1e Loosterweg tot de Haarlemmertrekvaart en de Beeklaan staan hoge 
tunnelkassen met een hoogte van circa 2,2 m. Deze hoogte is in strijd met het vige-
rende bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997. Gebleken is dat de gemeente sinds 
1994 niet handhavend tegen deze hoge tunnelkassen is opgetreden, terwijl de ge-
meente wel op de hoogte was van de aanwezigheid van de tunnelkassen. Om die reden 
heeft de rechtbank op 30 maart 2004 in het kader van een daarover aangespannen ge-
ding besloten dat het belang van de gemeente, om alsnog handhavend op te treden, 
onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. Het economische belang 
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weegt, naar het oordeel van de rechtbank, zwaarder dan het belang dat is gemoeid met 
de handhaving van wettelijke voorschriften en het ruimtelijk/landschappelijk belang. 

 
In het verlengde van deze rechtelijke uitspraak worden de bestaande hoge tunnelkassen in 
dit gebied door de gemeente gedoogd. Eigenaren van bedrijven met hoge tunnelkassen in dit 
gebied zijn hiervan schriftelijk door de gemeente op de hoogte gesteld. Voor deze bedrijven 
is een zogenaamde persoonsgebonden gedoogbeschikking afgegeven, die ertoe strekt dat 
bestaande hoge tunnels mogen blijven staan zolang het agrarisch bedrijf door de belangheb-
bende wordt uitgeoefend. Deze beschikking is persoonsgebonden, aan het object gerela-
teerd, niet overdraagbaar en vervalt in ieder geval op het moment dat de betreffende eige-
naar verhuist of overlijdt. 
In relatie tot deze beleidslijn is geoordeeld dat het ongewenst is om een regeling op te ne-
men die hoge tunnelkassen buiten bouwvlakken bij recht mogelijk maakt. 
Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is bovenstaande regeling bij besluit van 13 mei 
2008 goedgekeurd. 
 
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 
In beroep komt de Afdeling ten aanzien van de regeling voor het bedrijf dat gevestigd is op 
de locatie Noorder Leidsevaart 34 tot het volgende oordeel. 
 
Tunnelkassen hoger dan 1,5 m worden gelijkgesteld met kassen. Op het moment dat recla-
mant zijn tunnelkassen op het perceel Noorder Leidsevaart 34 in gebruik nam, was dit op 
grond van het voorafgaande bestemmingsplan Landelijk Gebied 1978 toegestaan. 
 
In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 was plaatsing van kassen slechts toegestaan 
binnen het bouwvlak tot een maximumoppervlakte van 3.000 m². Het gebruik van hoge tun-
nelkassen binnen het bouwvlak met een grotere oppervlakte dan 3.000 m² en buiten het 
bouwvlak, viel onder het overgangsrecht van dat plan. 
 
Nadat de rechtbank had geoordeeld dat in redelijkheid door de gemeente niet handhavend 
opgetreden kon worden tegen een viertal verplaatsbare tunnelkassen op het perceel, heeft 
de gemeente een persoongebonden gedoogbeschikking afgegeven. Hierin is aangegeven dat 
niet handhavend opgetreden zal worden tegen de tunnelkassen buiten het bouwvlak en dat 
uitbreiding van het aantal tunnelkassen hoger dan 1,5 m buiten het bouwvlak niet is toege-
staan. 
 
De Afdeling is thans van oordeel dat de persoonsgebonden gedoogbeschikking onvoldoende 
waarborgen biedt, omdat met de belangen van de betrokken ondernemer ingeval van be-
drijfsopvolging of bedrijfsoverdracht ten onrechte geen rekening is gehouden. Verder is de 
Afdeling van oordeel dat is gebleken dat de gemeente niet de bedoeling heeft het gebruik 
van de tunnelkassen op het perceel, voor zover dit wederom onder het overgangsrecht van 
het plan is gebracht, binnen de planperiode te beëindigen. 
 
Ten slotte is de Afdeling van oordeel dat de gemeente ten onrechte voorbij is gegaan aan het 
feit dat binnen het bouwvlak Noorder Leidsevaart 34 thans reeds een kas met een grotere 
oppervlakte dan 1.500 m² aanwezig is. 
Het is om deze redenen dat de Afdeling het goedkeuringsbesluit van GS vernietigd voor zo-
ver daarbij goedkeuring is verleend aan het perceel Noorder Leidsevaart 34. 
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2.2. Archeologische waarden 

Regeling 1e herziening Landelijk Gebied 1997 
In de 1e herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 is aan het perceel Noor-
der Leidsevaart 34 de bestemming Archeologisch waardevol gebied toegekend. Deze mede-
bestemming is toegekend op basis van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart, 
waarin het gehele landelijke gebied van de gemeente Hillegom is aangemerkt als een gebied 
met een zeer hoge trefkans op archeologische sporen dan wel redelijke tot grote trefkans op 
archeologische waarden. 
 
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 
Door de Afdeling is vastgesteld dat de gemeente Hillegom onderzoek heeft laten uitvoeren 
naar het archeologisch erfgoed. Op 6 december 2007 is de Archeologische beleidskaart met 
voorschriften ten behoeve van de Archeologische Monumentenzorg vastgesteld. Het perceel 
Noorder Leidsevaart 34 is in de Archeologische beleidskaart aangeduid als omgespoten gron-
den of getijdeafzettingen met een lage archeologische verwachtingswaarde. Nader onderzoek 
voor dit perceel is niet noodzakelijk. 
 
De Afdeling is van oordeel dat, nu dit ten tijde van de goedkeuring door GS van de 1e her-
ziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 reeds bekend was, GS voor dit on-
derdeel van de 1e herziening tot de conclusie had moeten komen dat er geen sprake was van 
een goede ruimtelijke ordening. 
 
In het verlengde hiervan vernietigt de Afdeling op dit punt het goedkeuringsbesluit van GS. 
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3. Het plan 9 

 
De huidige situatie 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het bedrijfsperceel Noorder Leidse-
vaart 34 van de heer J.W. Ruigrok, bestaande uit twee kadastrale percelen met een totale 
oppervlakte van 2.57.30 ha (zie figuur 3.1). In lijn met de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak heeft het plan tot doel het hier gevestigde bedrijf en de aanwezige be-
bouwing, waaronder de aanwezige tunnelkassen, positief te bestemmen en van een pas-
sende regeling te voorzien. 
 
Op het bedrijfsperceel is de volgende bebouwing aanwezig: 
- een bedrijfswoning (nr. 34a); 
- een bedrijfsloods (nr. 34) met een oppervlakte van 360 m²; 
- een kas met een oppervlakte van 1.653 m²; 
- een schuurkas met een oppervlakte van 380 m²; 
- tunnelkassen met een oppervlakte van 10.000 m². 
 
Het bedrijf beschikt sinds 1994 over een bouwvergunning voor de bouw van een kas van 
3.110 m². Hiervan is 1.653 m² daadwerkelijk gebouwd. Omdat de schuurkas van 380 m² 
voor een deel op gronden staat waarvoor in 1994 vergunning is afgegeven voor de bouw van 
een kas, kan hierdoor 192 m² niet meer gebouwd worden. 
 
De regeling 
Voor de inhoud van de bestemmingsregeling is aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 1997 zoals dit plan luidt na vaststelling van de 1e herziening. Gegeven de 
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 wordt echter gebruik-
gemaakt van de wettelijke RO-standaarden (SVBP2008, IMRI2008 en STRI2008. 
 
Aan het perceel is de bestemming Agrarisch - Bollenteelt toegekend. Binnen het bouwvlak, 
dat gelijk is aan het bouwvlak in het voorafgaande bestemmingsplan, dienen de gebouwen 
(bedrijfsgebouwen, bedrijfswoning, kassen) en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te wor-
den opgericht. Buiten het bouwvlak zijn 1 agrarisch hulpgebouw, lage tunnels, tunnelkassen 
en terreinafscheidingen toegestaan. 
 
Het gezamenlijk oppervlak dat aan kassen dat binnen het bouwvlak aanwezig mag zijn is af-
gestemd op de huidige regeling en bedraagt 3.000 m². Daarnaast mogen buiten het bouw-
vlak tunnelkassen worden gerealiseerd tot een maximaal oppervlak van 10.000 m². 
 
Binnen de bestemming Agrarisch - Bollenteelt zijn alleen die ontheffingen en wijzigingsbe-
voegdheden opgenomen die voor het onderhavige bedrijf relevant zijn. 
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4. Het onderzoek 11 

 
Gegeven de aanleiding en de inhoud van het voorliggende bestemmingsplan, is de gemeente 
van oordeel dat het uitvoeren van onderzoek ter onderbouwing van het plan niet noodzake-
lijk en opportuun is. In het kader van het opstellen van de 1e herziening van het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 1997 heeft op een aantal beleidsterreinen onderzoek plaatsge-
vonden. Onder verwijzing naar de uitkomsten hiervan worden volledigheidshalve de belang-
rijkste conclusies onderstaand weergegeven. 
 
Water 
In het kader van de opgestelde watertoets is geconcludeerd dat de voorziene ontwikkelingen 
geen gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Deze conclusie geldt evenzeer voor het 
voorliggende plan dat in hoofdzaak is afgestemd op de thans reeds aanwezige bebouwing. 
Ingeval van verdere ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de volgende 
beleidslijn van de waterbeheerder: 
- het bestaande oppervlak aan water mag niet afnemen; 
- toename van verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd. 
 
Luchtkwaliteit 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwali-
teitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Het voorliggende plan heeft geen ge-
volgen voor de concentraties luchtverontreinigende stoffen binnen het plangebied en in de 
omgeving daarvan. Gezien de beperkte intensiteit op de Noorder Leidsevaart zal binnen het 
plangebied worden voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. De Wlk 
staat de vaststelling van het plan niet in de weg. Het plan voldoet uit het oogpunt van lucht-
kwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Luchthavenindelingsbesluit 
Het Luchthavenindelingsbesluit heeft geen gevolgen voor de ontwikkelingen die met dit plan 
worden mogelijk gemaakt. 
 
Externe veiligheid 
Het Bevi en het beleid ten aanzien van externe veiligheid staat de uitvoering van het be-
stemmingsplan niet in de weg. Uit een oogpunt van externe veiligheid voldoet het bestem-
mingsplan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Ecologie 
Het stelsel van de Flora- en faunawet staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de 
weg. 
 
Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai 
Er worden geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Onderzoek in-
zake wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai kan derhalve achterwege blijven. 
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Archeologie 
De gemeente Hillegom heeft onderzoek laten uitvoeren naar het archeologisch erfgoed. Op 
6 december 2007 is de Archeologische beleidskaart met voorschriften ten behoeve van de 
Archeologische Monumentenzorg vastgesteld. Het perceel Noorder Leidsevaart 34 is in de Ar-
cheologische beleidskaart aangeduid als omgespoten gronden of getijdeafzettingen met een 
lage archeologische verwachtingswaarde. Nader onderzoek voor dit perceel is niet noodzake-
lijk. 
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5. Uitvoerbaarheid 13 

 

5.1. Economische uitvoerbaarheid 

In de nieuwe Wro is de mogelijkheid opgenomen om bij het realiseren van nieuwe ontwikke-
lingen een eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten voor publieke voorzieningen af te 
dwingen. Dit vindt plaats door het opstellen van een exploitatieplan, waarin deze verdeel-
sleutel vastligt. Een exploitatieplan is niet noodzakelijk als de overheid en de ontwikkelende 
partij, de initiatiefnemer, privaatrechtelijk tot overeenstemming komen. 
 
De Wro stelt eisen aan het exploitatieplan en in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is ge-
regeld voor welke type bouwplannen een exploitatieplan noodzakelijk is indien het kosten-
verhaal niet anderszins is verzekerd. Het gaat om nieuwbouwplannen (woningen of andere 
hoofdgebouwen), forse uitbreidingen van bestaande gebouwen of kassen (met ten minste 
1.000 m²) of forse verbouwingen, bijvoorbeeld als bedrijfsruimten worden omgezet in (ten 
minste 10) woningen. 
 
In dit bestemmingsplan worden in beperkte mate ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De op-
genomen ontwikkelingen betreffen in alle gevallen kleinschalige ontwikkelingen. Grootscha-
lige, planmatig voorbereide projecten worden in dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 
 
In hoeverre van de mogelijkheden door de betrokken ondernemer gebruik zal worden ge-
maakt, is onbekend. In alle gevallen is de individuele ondernemer verantwoordelijk voor de 
economische uitvoerbaarheid van de bouwplannen. Er zullen geen werken of werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in het openbaar gebied, die financiële gevolgen kunnen hebben voor 
de gemeente. 
 
 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van de herziening van dit deel van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 
zal het ontwerpbestemmingsplan Noorder Leidsevaart 34 d.d. 17 oktober 2009 met ingang 
van ….. 2009 gedurende een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Bewoners, ge-
bruikers en andere belanghebbenden worden in deze periode in de gelegenheid gesteld hun 
zienswijze kenbaar te maken. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 

 

Artikel 1 Begrippen 

1.1. plan 
het bestemmingsplan Noorder Leidsevaart 34 van de gemeente Hillegom. 
 
1.2. bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 00000000202-NL.IMRO 
met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 
 
1.3. aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-
volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 
deze gronden. 
 
1.4. aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.5. agrarisch bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van ge-
wassen en/of het houden van dieren; nader te onderscheiden in: 
a. bollenteelt: 

in hoofdzaak de teelt van bloembollen, bolbloemen, snijbloemen en van vergelijkbare 
laagblijvende eenjarige en vaste planten en één- of tweejarige planten, met uitzonde-
ring van sierteelt, alsmede de teelt van vollegrondstuinbouwproducten als eenjarige 
wisselteelt; 

b. grondgebonden veehouderij: 
het houden van melk- en ander vee waarbij de weidegang essentieel is, waaronder niet 
wordt verstaan paardenhouderij; 

c. paardenfokkerij: 
het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij waarbij het africhten van en de 
handel in paarden in ondergeschikte mate plaatsvindt; onder paardenfokkerij wordt niet 
verstaan paardenstalling en manege; 

d. akker- en vollegrondstuinbouw: 
de teelt van gewassen op open grond, met uitzondering van fruit-, sier- en bollenteelt 
en van bosbouw; 

e. intensieve veehouderij: 
het houden van fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen (nagenoeg) zonder weidegang, 
waarbij de veehouderij niet afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel; 

f. glastuinbouw: 
de teelt van tuinbouw- of siergewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
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g. fruitteelt: 
de teelt van fruit in boomgaarden; 

h. sierteelt: 
de teelt van wintergroene siergewassen, alsmede van sierstruiken en sierbomen; 

i. bosbouw: 
de teelt van bomen op agrarische gronden ten behoeve van de houtproductie; 

j. intensieve kwekerij: 
de teelt van vissen of de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van inten-
sieve veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht. 

 
1.6. agrarisch deskundige 
een door burgemeester en wethouders aan te wijzen agrarische deskundige. 
 
1.7. agrarisch handels- en exportbedrijf 
een bedrijf, in overwegende mate gericht op het vervoer, de opslag, de oppervlakkige be-
werking of afzet van aan het agrarische bedrijf verwante producten, zoals transport- en op-
slagbedrijven, veilingen, koelhuizen en dergelijke. 
 
1.8. aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 
van het hoofdgebouw en dat in directe verbinding staat met het hoofdgebouw. 
 
1.9. achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 
 
1.10. afdekfolies 
afdekfolies van lichtdoorlatend materiaal die dienen ter ondersteuning van de vollegronds-
groenteteelt, bloementeelt, sierplantenteelt en/of bloembollenteelt. 
 
1.11. bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.12. bedrijf 
een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen 
van goederen. 
 
1.13. bedrijfs- of dienstwoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning 
door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de 
bestemming van het gebouw of het terrein. 
 
1.14. bedrijfsvloeroppervlakte 
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 
 
1.15. bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 
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1.16. bestemmingsgrens 
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak. 
 
1.17. bestemmingsvlak 
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.18. boog-, tunnel- of gaaskassen 
halfronde of min of meer halfronde, al dan niet verplaatsbare constructies, overtrokken met 
lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, bestemd voor agrarisch gebruik als trek- of 
kweekkas. 
 
1.19. bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergro-
ten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veran-
deren van een standplaats. 
 
1.20. bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar be-
horende bebouwing is toegelaten. 
 
1.21. bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.22. bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij di-
rect hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 
 
1.23. bijgebouw 
een al of niet vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is 
aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat niet direct in verbinding 
staat met het hoofdgebouw. 
 
1.24. hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het be-
langrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.25. hulpgebouw 
een agrarisch bedrijfsgebouw van ondergeschikte aard, zoals een melkstal, bergschuur of 
schuilgelegenheid. 
 
1.26. kassen 
gebouwen, waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit glas of ander lichtdoor-
latend materiaal en dienend tot het kweken, trekken, vermeerderen, opkweken of verzorgen 
van vruchten, bloemen, groenten, planten of bomen, alsmede in voorkomende gevallen tot 
bescherming van de omgeving tegen milieubelastende stoffen. 
 
1.27. lage tunnels 
tunnels met een hoogte van maximaal 1,5 m die dienen ter ondersteuning van de volle-
grondsgroenteteelt, bloementeelt, sierplantenteelt en/of bloembollenteelt. 
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1.28. NEN 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op 
het moment van vaststelling van het plan. 
 
1.29. overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 
 
1.30. peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.31. reëel agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf met een omvang, passend bij ten minste een halve tot een volledige 
arbeidskracht, met aannemelijk perspectief op volwaardigheid. 
 
1.32. rolkassen 
op rails verrijdbare kassen die met ten minste één positie gevestigd zijn in het bouwvlak. 
 
1.33. schuurkassen 
gebouwen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering met een hoogte van 3 m of meer 
waarvan het dak voornamelijk bestaat uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal. 
 
1.34. tijdelijke afdekfolies en/of lage tunnels 
afdekfolies van lichtdoorlatend materiaal en/of tunnels met een hoogte van maximaal 1,5 m 
die dienen ter ondersteuning van de vollegrondsgroenteteelt, bloementeelt, sierplantenteelt 
en/of bloembollenteelt en gedurende zes, zeven of acht maanden per jaar (afhankelijk van 
de teelt) worden aangebracht. 
 
1.35. voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als be-
langrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1. afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceels-
grenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
 
2.2. bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3. breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheids-
muren. 
 
2.4. goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 
 
2.5. inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
2.6. oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
 
2.7. vloeroppervlakte 
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 

 

Artikel 3 Agrarisch - Bollenteelt 

3.1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Agrarisch - Bollenteelt aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. akker-, bollenteelt- en tuinbouwbedrijven alsmede gemengde tuinbouwbedrijven; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen. 
 
3.2. Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd: 
a. bedrijfsgebouwen, waaronder bedrijfswoningen met daarbij behorende uitbouwen en 

bijgebouwen en tevens kassen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
en gelden de volgende regels: 
c. bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het 

bouwvlak worden gebouwd; 
d. in afwijking op het bepaalde in sub c geldt dat terreinafscheidingen, 1 agrarisch hulpge-

bouw, lage tunnels en tunnelkassen tevens buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
e. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswo-

ning' met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' ten hoogste 
1 bedrijfswoning is toegestaan; 

f. de inhoud van een bedrijfswoning (inclusief kantoor en praktijkruimte) bedraagt ten 
hoogste 750 m³; 

g. het gezamenlijk grondoppervlak van bij de bedrijfswoning behorende bijgebouwen en 
overkappingen bedraagt ten hoogste 50 m²; 

h. voor de agrarische bedrijfsvoering mag per hectare beschikbare teeltgrond ten hoogste 
250 m² aan bedrijfsgebouwen, geen kassen zijnde, en overkappingen binnen het bouw-
vlak worden opgericht met een maximumoppervlakte van 3.000 m² per bedrijf; 

i. het gezamenlijk grondoppervlak aan kassen per bedrijf bedraagt ten hoogste 3.000 m²; 
j. het gezamenlijk oppervlak van tunnelkassen bedraagt ten hoogste 10.000 m²; 
k. het oppervlak van een hulpgebouw buiten het bouwvlak bedraagt ten hoogste 50 m², 

met dien verstande dat de afstand van het hulpgebouw tot de as van de weg ten minste 
50 m bedraagt; 

l. de bedrijfsbebouwing dient ten minste 5 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning 
te worden gebouwd; 

m. de afstand van gebouwen tot een waterloop of tot de zij- of achtererfscheiding bedraagt 
ten minste 3 m; 

n. indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd, dient de onderlinge afstand ten minste 
3 m te bedragen; 

o. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, be-
draagt ten hoogste de hoogte zoals aangegeven in tabel 1. 
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Tabel 1  Maximale goot- en bouwhoogtes 
 

 goothoogte bouwhoogte 

bedrijfsgebouwen  6 m  9 m 

kassen   3 m  4,5 m 

tunnelkassen   2,5 m 

bedrijfswoningen  6 m  9 m 

garage- en bergplaatsen bij de bedrijfswoning  3 m  4,5 m 

agrarisch hulpgebouw buiten het bouwvlak  3 m  4,5 m 

windmolens voor de waterbeheersing    6 m 

terreinafscheidingen   2 m 

waterbassins   2 m 

andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, of windturbine zijnde   6 m 

 
3.3. Ontheffingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.2 onder l 
en m voor de bouw van gebouwen op een afstand van ten minste 1,5 m afstand van andere 
gebouwen, waterlopen en/of erfscheidingen. 
 
3.4. Specifieke gebruiksregels 
Het is niet toegestaan buiten het bouwvlak en op onbebouwde gronden goederen op te slaan 
met een hoogte van meer dan 5 m. 
 
3.5. Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van volwaardige bedrijven met de 
bestemming Agrarisch - Bollenteelt de op de kaart aangegeven begrenzing van het bouwvlak 
te wijzigen, met inachtneming van het volgende: 
a. van de wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien dit voor 

een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is; hiervan is in ieder geval sprake indien 
wijziging van het bouwvlak op grond van de milieuwetgeving noodzakelijk is; 

b. de bebouwing mag op geen grotere afstand van de overige bedrijfsbebouwing worden 
gebouwd dan voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is; 

c. op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is het bepaalde in lid 3.2 op 
overeenkomstige wijze van toepassing; 

d. het bouwvlak mag uitsluitend wat betreft de diepte met ten hoogste 25% worden ver-
groot; 

e. de diepte van het bouwvlak mag in geen geval meer bedragen dan 150 m; 
f. een verzoek om toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorge-

legd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a en b 
van dit voorschrift wordt voldaan. 
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Artikel 4 Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
 
 
 

Artikel 5 Algemene bouwregels 

Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van aanduidings-
grenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, helling-

banen, balkons en erkers, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt; 
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 

1 m bedraagt. 
 
 
 

Artikel 6 Algemene ontheffingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen  tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan 
worden verleend  ontheffing verlenen van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 15%; 
b. overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor 

een technisch of esthetisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan 
wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het 
terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en geen ver-
groting van bestemmings- of bouwvlakken inhouden anders dan bedoeld onder a en 
mogen voorts niet ten koste gaan van de in hoofdstuk 2 bepaalde afstanden tot water-
lopen; 

c. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken ten dienste van het openbaar 
nut, zoals nutsgebouwtjes, wachthuisjes, muurtjes, kunstwerken en lichtmasten, zulks 
met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen en gasdrukregel- en gas-
drukmeetstations, met dien verstande, dat de inhoud van ieder gebouw niet meer dan 
50 m³ en de hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen. 

 
Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
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Artikel 7 Algemene wijzigingsregels 

Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van de overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 
voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover 
zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrij-
dingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoog-
ste 15% worden vergroot. 
 
 
 

Artikel 8 Algemene procedureregels 

8.1. Ten behoeve van de wijzigingsbevoegdheid 
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, 
dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: 
a. het ontwerpbesluit tot wijziging ligt met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter 

inzage; 
b. burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging tevoren in één of meer  

dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede 
op de gebruikelijke wijze bekend; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen 
van zienswijzen; 

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. 

 
8.2. Ten behoeve van de ontheffingsbevoegdheid 
Bij toepassing van een ontheffingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, 
dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: 
a. het ontwerpbesluit tot vrijstelling ligt met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter 

inzage; 
b. burgemeester en wethouders maken deze terinzagelegging tevoren in één of meer  

dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, alsmede 
op de gebruikelijke wijze bekend; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen 
van zienswijzen; 

d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregel 13 

 

Artikel 9 Overgangsrecht 

9.1. Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergun-
ning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veran-

derd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde 
onder lid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eer-
ste lid met maximaal 10%; 

c. het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan. 

 
9.2. Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid on-

der a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 
te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van 
dat plan. 

 
 
 

Artikel 10 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Noorder 
Leidsevaart 34'. 
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