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Inspreektekst Henk Werksma namens de bewoners van Geestdorp 10 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
We zijn er bijna! Vandaag buigt de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan voor Geestdorp 10 
zoals dat door de bewoners, op verzoek van de gemeente, is opgesteld. Hier is een jarenlang traject 
aan voorafgegaan. Over dat lange traject is al genoeg gezegd, dus daar heb ik het vandaag niet over. 
We komen gelukkig stapje voor stapje dichter bij een oplossing voor dit dossier. Hopelijk komen we 
ook tot een bevredigende oplossing. Bevredigend voor de manegehouder, voor de gemeente en voor 
de bewoners. Bevredigend is:  
 

 De naastgelegen manage mag niet gehinderd wordt in haar bedrijfsvoering; 
 De publieke belangen van een ‘goede ruimtelijke ordening’ zijn gewaarborgd; 
 De belangen van de bewoners op ‘normaal woonplezier’ zijn gewaarborgd (dat is: wonen, 

mantelzorg en perceelinrichting) 
 
Voorliggend raadsvoorstel 
Het bestemmingsplan Geestdorp 10 is een jaar geleden (17 februari 2022) besproken met uw raad. 
Uw raad heeft toen verzocht aan de betrokken partijen om nader in gesprek te gaan om te komen 
tot een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen. De partijen hebben hier gehoor aan 
gegeven met als resultaat het bestemmingsplan zoals dat is ingediend door de bewoners. Dat 
bestemmingsplan ligt vandaag ter bespreking voor inclusief vijf wijzigingsvoorstellen van het college. 
Helaas pakken die wijzigingsvoorstellen (waarschijnlijk) onbedoeld nadelig uit voor de bewoners. Ik 
licht dit kort toe. 
 
1 Bestemming Plattelandswoning 
Allereerst is het goed om te delen dat de bewoners blij zijn dat met de bestemming ‘Wonen-
Plattelandswoning’ het bewonen van Geestdorp 10 gelegaliseerd wordt. Met deze bestemming als 
‘Plattelandswoning’ is er ook geen belemmering voor de bedrijfsvoering van de naastgelegen 
manege. Dat is, voor de manegehouder én de bewoners, een belangrijke winst.   
 
2 Vergunningsvrij gebruik bijgebouwen voor mantelzorg 
Met de bestemming ‘Plattelandswoning’ wordt het ook mogelijk gemaakt om vergunningsvrij gebruik 
te maken van bijgebouwen voor mantelzorg. Het gaat hier specifiek om de hooimijt. Dat is fijn maar 
er zit een adder onder het gras: 
  

Door de wijzigingsvoorstellen (wijzigingsvoorstel 1 en 2) aan het maximale bouwoppervlakte 
én de beperking van de maximale goothoogte van de hooimijt op 3 meter, wordt het 
praktisch onuitvoerbaar om de hooimijt geschikt te maken voor mantelzorg. Door deze 
beperkende bouwvoorschriften resteert alleen de begane grond van de hooimijt voor het 
realiseren van een mantelwoning. Het oppervlakte: 21 vierkante meter.  

 
Ofwel: theoretisch wordt mantelzorg mogelijk gemaakt maar het is in de praktijk onuitvoerbaar. 
 
  



3 De tweede inrit wordt gelegaliseerd  
Het voorliggend bestemmingsplan maakt de aanleg en het gebruik van een weg vanaf de 2e uitrit 
mogelijk (overigens dateert die 2e uitrit van voor de oorlog). Dat is fijn maar ook hier zit een adder 
onder het gras door een wijzigingsvoorstel (wijzigingsvoorstel 5): 
 

De weg en de 2e uitrit worden mogelijk gemaakt onder een juridisch-dwingende voorwaarde: 
ze moeten worden uitgevoerd conform het inrichtingsplan van Mooisticht. De consequentie 
van die voorwaarde is niet in één oogopslag helder. Maar de consequentie is deze: de 
bewoners moeten nagenoeg al hun zorgvuldig uitgevoerde werkzaamheden van de 
afgelopen 5 jaar afbreken en een compleet nieuwe inrichting geven aan hun privéperceel. Ze 
moeten een plan uitvoeren waarin ze zelf niet gekend of gehoord zijn: verwijderen van 
beplanting, afbraak van bruggen en kavelpad, vijverpartijen (die al van ver voor aankoop 
aanwezig waren) omvormen tot ontginningssloten, herstel van een historische dwarssloot, 
aanplant van een boomgaard etc.  
 

Ofwel: de bewoners moeten overgaan tot afbraak van de bestaande perceelinrichting wat een 
vernietiging betekent van tienduizenden geïnvesteerde privé euro’s én worden gedwongen tot een 
nieuwe investering van tienduizenden euro’s in een niet gewenste inrichting van hún privéperceel. 
Dat is niet redelijk en billijk.  
 
4 Douche en tuinmuur 
Het raadsbesluit kent nog twee wijzigingsvoorstellen: verbod op badkamer in een bijgebouw 
(wijzigingsvoorstel 3) en een maximale hoogte van de tuinmuur van 2 meter (wijzigingsvoorstel 4). 
Met deze wijzigingsvoorstellen wordt het de bewoners onmogelijk gemaakt om:  
 

een douche te realiseren in de voormalige paardenstal bedoeld voor het afspoelen van 
kinderen (slaapkamer/ nachtverblijf is ook uitgesloten in het voorgelegde bestemmingsplan 
van de bewoners en ook niet de wens van de bewoners).  

 
De tuinmuur op die hoogte te realiseren (2,5 meter) zodat de muur van de manege aan het 
zicht wordt onttrokken. Die grotere hoogte mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding. 
Gelet op de bijzondere situatie leidt dat niet tot een ongewenste precedentwerking. 

  
De bewoners betreuren dit maar is geen hoofdzaak. Wel vragen zij zich terecht af wat het publieke 
belang is van deze wijzigingsvoorstellen van het college.  
 
Tot slot  
In mijn bijdrage heb ik inzichtelijk gemaakt wat de vijf wijzigingsvoorstellen van het college 
betekenen: 1) het realiseren van een mantelzorgwoning wordt onmogelijk 2) gedwongen afbraak van 
de bestaande perceelinrichting én gedwongen realisatie van een niet gewenste inrichting van het 
privéperceel wat tienduizenden privé euro’s zal vereisen. Daarnaast is de realisatie van de douche 
niet mogelijk en kan de manegemuur niet worden afgeschermd door de tuinmuur.  
 
  



Ik richt mij tot u leden van de gemeenteraad:  
 

 openbaar bestuur is meer dan het uitvoeren en handhaven van regels  
 het vraagt om een voortdurende, legitieme en onderbouwde afweging van individuele en 

algemene belangen 
 mijn vraag aan u is dan ook: vindt u de wijzigingsvoorstellen, gezien de geschetste 

consequenties, een goed onderbouwde afweging van de belangen van de bewoners en de 
algemene belangen? 

 
Ik ben van een mening dat een bevredigende oplossing voor de manegehouder en de bewoners 
afgewogen tegen het publieke belang van een ‘goede ruimtelijke ordening’ gelegen is in vaststelling 
van het bestemmingsplan zoals dat door de bewoners is ingediend; zonder de vijf 
wijzigingsvoorstellen van het college. Dat lijkt me redelijk en billijk voor alle betrokken partijen.   
 
 
PS: in onderstaande enkele beelden van de situatie Geestdorp (verleden en heden) ter illustratie.  
  



Impressie met enkele beelden Geestdorp 10 
In onderstaande enkele beelden rondom Geestdorp 10 die de situatie illustreren (bij aankoop / voor 
handhaving en na handhaving)  
 

 
Aanzicht landschappelijke waarde Geestdorp 10 in 2010 (bij aankoop) 
 
 
 

 
Huidig aanzicht landschappelijke waarde Geestdorp 10  
 
 
  



 
Aanzicht westelijke inrit vóór aankoop (2009). Deze 2e inrit was al (ver) voor de tweede wereld 
oorlog aanwezig.  
 
 
 
  



  
Beeld van de ‘te hoge tuinmuur’ die de manegemuur aan het zicht onttrekt. 
 

 
De tuinmuur is n.a.v. handhaving met circa 40 centimeter verlaagd. 



 
Aanzicht hooimijt (en tuinmuur) voor handhaving: de hooimijt is hier dichtgezet (zoals meerdere 
hooimijten in de directe omgeving van Geestdorp 10).  
 

 
Aanzicht hooimijt (en tuinmuur) na handhaving: de hooimijt is weer ‘open gezet’. 


