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In dit memo geven wij u nadere informatie inzake bestemmingsplan 3e Loosterweg 130 

e.o. conform de toezegging afgelopen donderdag van wethouder Ten Hagen 

 

Werkwijze bij ‘bestemmingsplannen op verzoek’ 

Sommige bestemmingsplannen, zoals algemene bestemmingsplannen voor het 

centrum, bedrijfsterreinen of het buitengebied, worden in opdracht van de gemeente 

gemaakt. De gemeente laat de benodigde onderzoeken doen en verzorgt de gehele 

procedure. 

Bestemmingsplannen voor particulieren en projectontwikkelaars worden helemaal door 

hen verzorgd, zoals Ringvaart, Nieuw Weerestein en 3e Loosterweg 130. Bij zo’n 

bestemmingsplan toetst de gemeente de procedure op zorgvuldigheid en volledigheid 

en de inhoud aan ‘goede ruimtelijke ordening’. Wij kunnen wel suggesties doen voor 

optimalisaties en aanpassingen maar kunnen deze niet opleggen.  In uiterste instantie 

kan de raad medewerking weigeren wegens strijd met goede ruimtelijke ordening.  

Ook het overleg met belanghebbenden en de technische reactie op de zienswijzen 

wordt in eerste instantie door de opdrachtgever verzorgd en getoetst door de 

gemeente. 

 

Communicatie 

Dit plan loopt al geruime tijd; het eerste landschappelijke advies dateert van 2007.  

Initiatiefnemer geeft aan in 2013 en 2014 contact met de omwonenden te hebben 

gehad over het bestemmingsplan; zie ook  de bijlage ‘Opgave van de initiatiefnemer 

inzake de communicatie ‘.  

 

In 2014 is het ontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad besproken. Een 

inspreker gaf aan dat omwonenden liever een alternatieve locatie voor de woningen 

zien; ook wees de inspreker op gebrek aan communnicatie. Hierna heeft de 

initiatiefnemer, mede op advies van de gemeente, opnieuw contact gezocht met de 

omwonenden met als doel een gezamenlijke oplossing te vinden. Daaruit is 

teruggerapporteerd dat er geen overeenstemming is bereikt. Dat dit zo ernstig was dat 

interventie van het gemeentebestuur nodig was is noch door de initiatiefnemer, noch 

door de inspreekster aangegeven. 

Aan : raadsleden 
    Ruimtelijke Ordening 

Van : College 

Datum : 9 februari 2015 

Ons kenmerk : \\1.3. Intern\6893 
   Ja 

Onderwerp : Uitwisseling 5 februari 2015, bestemmingsplan 3e Loosterweg 130 

eo 
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Tijdens de uitwisseling werd aangegeven dat een medewerker langs gestuurd was die 

geen verstand van zaken zou hebben. Het college bestrijdt dat ten zeerste. De 

medewerker die ter plaatse met de mensen heeft gepraat, gaf desgevraagd aan geen 

oordeel te kunnen geven over de specifieke vragen over de situatie. Hij gaf het advies 

een zienswijze naar voren te brengen omdat zo de beantwoording kan plaatsvinden 

door specialisten en dat vraag en antwoord ook openbaar zijn en daarmee de 

gemeenteraad deze zienswijze goed onder ogen krijgt. Voor een eventuele 

vervolgprocedure biedt dit ook meer duidelijkheid en rechtszekerheid. 

 

Zienswijzen 

Per vergissing zijn de zienswijzen niet aangeboden aan uw raad. Inmiddels is dit 

hersteld. Het plan is wel aangepast naar aanleiding van de zienswijzen; de woningen 

zijn nu in het lint geplaatst in plaats van vrij op de kavel.  

 

Bouwen hoger dan 1 meter 

In de Uitwisseling werd gevraagd of de gemeente mogelijkheden heeft om te 

voorkomen dat erfafscheidingen hoger kunnen worden dan 1 meter op plaatsen waar 

dat nu wel mogelijk zou zijn. Binnen de bestemming ‘Wonen’ zien wij geen 

mogelijkheden voor zo’n beperking. 

 

Goot-/nokhoogte 

In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied na 1e herziening is bij 

bedrijfsbebouwing de goot-/nokhoogte 6/9 meter. In bestemmingsplan 3e Loosterweg 

130 is dit 8/10 meter.  

De reden is dat hiermee wordt aangesloten bij de Kadernota Bestemmingsplannen 

Buitengebied, zoals ook bij de andere greenport gemeenten. 

 

Uitbreiding naar 3000 m2 

Afgezien van de goot/noghoogte zijn het bouwvlak en de bouwmogelijkheden 

ongewijzigd overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan.  

 

Verkoop van het bedrijf 

Bij de gemeente is niets bekend over eventuele (voorgenomen) uitbreiding of verkoop 

van het bedrijf. Dit is overigens ook geen argument om het bestemmingsplan op te 

mogen beoordelen. 

 

Inventarisatiekaart bestemmingsplan Buitengebied  

De inventarisatiekaart is een tijdelijk hulpmiddel zonder status. Het doel is slechts om 

te inventariseren hoe het gebruik van het buitengebied is. 
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BIJLAGE Opgave van de initiatiefnemer inzake de communicatie 

 

10 februari 2015, 

t.a.v. Dhr Atsma, gemeente Hillegom, 

 

bestemmingsplan  3e Loosterweg eo 

 

Ik heb Uw bericht en vraag ontvangen m.b.t. de communicatie die wij als initiatief 

nemer met de omwonende hebben gehad. 

 

Ons contact is in 2 verschillende fase verlopen. Het eerste contact met mijn directe 

buren is geweest in 2013. Ik ben toen bij deze mensen op bezoek geweest en heb aan 

de hand van een schets laten zien wat we ongeveer voornemens waren om te gaan 

doen na de sloop van de gebouwen van no. 126. De nieuw te bouwen panden waren op 

deze schets ongeveer getekend zoals nu in de aanvraag  ingetekend. Doel was op 

voorhand bezwaren traceren  en zo mogelijk alternatieven bedenken indien van 

toepassing. 

 

Ik ben op bezoek geweest bij:  Fam. De Groot, 3e  Loosterweg  35, Deze mensen 

zouden reageren op het definitieve ontwerp indien  dat van toepassing was zou zijn.  

 

Mevr. S. Pronk  3e Loosterweg 118, Bewoonster van dit adres  heeft aangegeven niet 

echt gelukkig te worden van deze plannen, dit met name door de overlast die zij 

ondervond op dat moment van de renovatie van het wegdek van de derde Loosterweg 

zelf. Ook was zij benieuwd wat dit ging betekenen voor haar uitzicht. Ik heb toen wel 

met haar gesproken over de begroeiing en de bijna blinde muur van haar huis aan de 

betreffende kant van haar woning. Er is door haar ook nog een opmerking over de 

toegang tot deze nieuwe percelen gemaakt. 

 

Fam. C. Kulk, 3e Loosterweg 120, Gesproken met is een groot woord, er was weinig tijd 

en ik ben aan de voordeur te woord gestaan.  En al heel snel is er gezegd door Heer 

Kulk:  ga jullie gang, zolang je niet recht voor mijn gezicht gaat zitten heb je van MIJ 

geen last.  

 

Fam. H. van Dijk 3e. Loosterweg 122, Een lang gesprek, geen directe medewerking, 

maar zeker geen grootte bezwaren!  

 

Fam. K. van Schie, 3e Loosterweg 124, Deze mensen zouden reageren op een definitief 

ontwerp en eventueel reageren indien dat van toepassing zou zijn. 

 

Bij deze bezoeken zijn aldus naar mijn beleving, GEEN grootte bezwaren  kenbaar 

gemaakt op onze plannen. In de gesprekken met RHO, de gemeente en overige 

betrokkenen, heb ik deze situatie ook zo bij voortduring geschetst. Tussen zomer 
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2013 en  de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan in april 2014 is er geen 

contact geweest met betrekking tot deze plannen tussen de omwonende en ons, niet 

op initiatief van de buren, noch op ons initiatief.  

 

Het 2e contact wat WIJ gezocht hebben was naar aanleiding van de ingediende 

zienswijzen.  

 

Het idee van dit gesprek was wederom bekijken of  individuele bezwaren konden 

worden getackeld, aangeven waarom wij denken dat deze locatie de meest juiste en 

meest geschikte plek is, en een aantal varianten voorleggen om tot een mogelijk 

vergelijk te kunnen komen. Voor deze gesprekken hebben wij de bewoners van 

huisnummers 118, 120 en 122 benaderd, de direct omwonende die als groep een 

bezwaar heeft gemaakt.  

 

Bij mijn benadering voor een gesprek was al snel duidelijk dat individueel niet in de lijn 

van deze mensen lag, en alleen als groep was er wel een gesprek mogelijk. Er zijn 

tussen 29 juni en 16 augustus 7 of 8 pogingen gedaan om tot een gezamenlijk 

gesprek te komen. Dat is uiteindelijk ook gehouden op zaterdag middag 16 augustus. 

Naast de betrokken omwonende, mijzelf was ook Makelaar P. Warmerdam aanwezig  

als deskundige op het gebied van de regeling ruimte voor ruimte.  

 

Na ons inleidend verhaal, en nadat wij onze alternatieve tekening op tafel hadden, was 

discussie eigenlijk  al aan het einde. Er was GEEN ruimte voor enige discussie. Heer 

Kulk formuleerde het als volgt: Er is met ons niet te praten over deze locatie, als jij 

jullie “jullie ding” doen, doen wij het onze, en we zien wel waar het op uitkomt, einde 

communicatie. Einde bijeenkomst. Zelfs ons standpunt was niet de moeite van het 

aanhoren waard.  

 

Onze keuze voor deze locatie is als volgt: 

Landbouwkundig kies je voor lange percelen zonder obstakels en rechte erfgrenzen . 

dit omdat de noodzakelijke hedendaagse mechanisatie anders niet optimaal kan 

worden ingezet en zelfs negatief kan uitpakken. Het bedoelde perceel ligt aan de weg, 

heeft geen rechte grenzen en is relatief kort in lengte. Het mechanisch bewerken vergt 

veel draaien en keer werk doordat het perceel omsloten is door windsingels en hagen 

en grenst aan de bedrijf s bebouwing. Iedere andere keuze voor een andere plek  voor 

voorgenomen bouwlocatie zoals door omwonende wordt gesuggereerd als betere 

locatie houd een  slecht bewerkbare stuk grond in stand en creëert er vervolgens een 

andere bij.  

 

Door het agrarisch noodzakelijk gebruik van gewas bescherming s middelen, en de 

opkomende discussie van het gebruik van deze middelen in de directe  woon 

omgeving van particulieren is deze locatie minder geschikt ( zeker in de toekomst) 

voor teelt doeleinden,  doordat het omgeven wordt door particulier wonen. Ook voor 
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dit argument geld, dat een andere volgens omwonende betere locatie keuze voor 

bebouwing, een minder agrarisch gezien geschikte stuk  in stand houd en er 

vervolgens een nieuwe bij creëert.  

 

Ook is de keuze mede ingegeven door advies van andere partijen   waarbij mede 

gekeken is naar gemeentelijke en provinciale regels op dit gebied en de situatie ter 

plaatsen . Ook de GOM  is betrokken geweest bij het in elkaar steken van deze locatie. 

Zij  waren erg blij met dit initiatief tot omzetten van de bebouwing van no 126 terug 

naar bollen grond, en het opruimen van  zeer verouderde bebouwing midden in het 

land(schap). Zonder enige status  is met deze organisatie ook het benutten van het 

door ons bedoelde perceel voor bebouwing binnen de ruimte voor ruimte regeling, 

aansluitend aan de lintbebouwing aan de Derde Loosterweg besproken.  

 

De bewering dat de gemeente ooit zou hebben toegezegd geen bebouwing op bedoeld 

perceel meer toe te staan is volgens mij niet aan de orde, als bedrijf hebben wij  in 

1986 een vergunning aangevraagd voor een 2e bedrijf s woning, ongeveer ter hoogte 

van no 36. Deze vergunning is verleend,  getekend en afgegeven door toenmalig 

burgemeester Hermans. Dit was slechts 3 jaar nadat wij het bedrijfspand hadden 

gebouwd. Omwonende hebben toen niet noemen ’s waardig gereageerd op die 

aanvraag!! En ook het argument van een toezegging vanuit de gemeente met een 

eventuele stop op bouw activiteiten op dit perceel grond is niet gewisseld! Gegeven 

onze argumentatie ondersteund door deskundigen op dit gebied staan wij volledig 

achter de  keuze voor dit perceel als voorgenomen bouw locatie. Vervolgens vind ik het 

persoonlijk jammer dat deze procedure loopt zoals het loopt, en heb kennis genomen 

van de beweringen in de bezwaarschriften met betrekking tot mijn persoon c.q mijn 

bedrijf, van omwonende zonder ons/ mij zelf in deze beweringen te herkennen.  

 

Bereid tot een eventuele rondleiding ter plaatse 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Maas & van Stein, Dick Maas. 

 

 

 


