


3. nadat  een keuze heeft gemaakt over de te volgen route, deze keuze middels een 
raadsvoorstel voor het vervolgtraject met een principebesluit voor te leggen aan de gemeenteraad; 

4. in alle gevallen het gebruikelijke kostenverhaal voor ruimtelijke ontwikkelingen te laten gelden, dat ligt bij 
de initiatiefnemer. 

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het vervolg dat is gegeven op de motie. 
 
 
   
 
Kernboodschap 

Op 22 augustus 2022 heeft er een overleg op het gemeentekantoor plaatsgevonden met de Provincie, fam.  
en hun adviseur. In het overleg is het verzoek nogmaals toegelicht door de initiatiefnemer. De bezwaren voor 
uitbreiding aan de westzijde zijn door de Provincie nogmaals benoemd. De strijdigheid met de verordening en de 
bezwaren vanuit landschappelijk oogpunt zijn toegelicht. Er is ook verwezen naar de toelichting van het vigerende 
bestemmingsplan waarbij voor de bebouwingsmogelijkheden op het perceel expliciet is gekeken naar de inrichting van 
het terrein en bij het bepalen van de omvang van de bebouwing rekening is gehouden met een optimaal behoud van 
het Venster op het Groene Hart. De bebouwing is geconcentreerd aan de oostzijde van het perceel, waarbij een zone 
van 5 meter ten oosten van het gebouw is vrijgehouden. Er is geen aanleiding om hiervan af te wijken. Het verslag van 
het overleg is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.  
 
In het overleg is aangegeven dat een uitbreiding aan de oostzijde van het perceel meer kans van slagen heeft en is een 
erfopzet aangedragen voor uitwerking van het plan. Er is aangegeven dat de fam.  opnieuw een verzoek kan 
indienen dat beoordeeld wordt, en dat zij de keuze hebben om te bepalen wat zij als verzoek indienen; uitbreiding aan 
de westzijde of oostzijde van het perceel. Om de aanvraag opnieuw in behandeling te kunnen nemen, is aangegeven 
dat bij de aanvraag een stedenbouwkundige onderbouwing gevoegd dient te worden en daarnaast een onderbouwing 
van de Ladder Duurzame Verstedelijking (NB: een laddertoets is i.c. noodzakelijk; verwezen wordt naar de uitspraak: 
‘https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:354. In deze zaak vond er ook geen 
functiewijziging plaats, maar was een laddertoets toch nodig. ‘Wanneer een bestemmingsplan voorziet in een terrein 
met een ruimtebeslag van meer dan 500 m2 of in een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte groter dan 500 m2, dient 
deze ontwikkeling in beginsel als een stedelijke ontwikkeling te worden aangemerkt.’).  
Nadat het aangepaste verzoek door  is ingediend zal het verzoek in behandeling worden genomen en aan 
het college en raad worden voorgelegd.  

 
 
   
 
Financiën 
Zodra door fam.  een nieuw principeverzoek wordt ingediend, worden er leges in rekening gebracht op basis 
van de Legesverordening voor het in behandeling nemen van principeverzoeken.  
 
   
 
Vervolg 

Na het overleg is er geen aanvraag ontvangen. Nadat het aangepaste verzoek door  is ingediend zal het 
verzoek in behandeling worden genomen en aan het college en raad worden voorgelegd. 

 
 
   
 
Bijlagen 
 




