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Geachte raad, geacht college, 

Namens cliënt, de heer F.M.J. Dignum, wonende aan de Spierdijkerweg 99, 1641 LW in SPIERDIJK, 
voor wie ik als gemachtigde optreed, breng ik hierbij zijn zienswijze naar voren aangaande 
bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan. 

De woning van cliënt bevindt zich ten noorden van het plangebied op een afstand van ongeveer 100 
meter. Hij dient dan ook als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Abw te worden 
aangemerkt in het kader van onderhavige besluitvorming. Client verwacht hinder als gevolg van de 
activiteiten die het plan mogelijk maakt. Met name verwacht cliënt hinder van het verkeer van en naar 
het plangebied. Hierbij is van belang dat de opwaardering van de Westfrisiaweg (N23) het woon- en 
leefklimaat van cliënt reeds fors heeft aangetast. Client wenst nog het volgende op te merken. 

Ten behoeve van het bedrijf Blankendaal B.V. is het onderhavige plan in procedure gebracht. Het 
bedrijf verricht werkzaamheden op het gebied van infrastructuur (grond-, weg- en waterbouw) en 
binnen de agrarische sector. Daarnaast legt het bedrijf tuinen aan voor particulieren. 

In het onderhavige ontwerp hebben alle de gronden binnen het plangebied de enkelbestemming 
Bedrijf - Agrarisch hulpbedrijf en geldt tevens de functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf -

grondbank. De bestemmingsomschrijving, neergelegd in artikel 3.1 van de planregels luidt: 

'bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een agrarisch hulpbedrijf, al dan niet in 

combinatie met en in ondergeschikte mate ruimte voor: 

een grondbank, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf- grondbank"; 

agrarische handelsactiviteiten; agrarische bedrijfsvoering, niet zijnde een intensief kwekerijbedrijf een 

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74 
Kvk 41 038 571 Apeldoorn 



Vervolg op de brief van 

16 augustus 2016 
Bestemd voor Bladnummer 

2 

intensief veehouderijbedrijf of een glastuinbouwbedrijf.' 

In artikel 1.7 van de planregels is agrarisch hulpbedrijf als volgt gedefinieerd: 

'een bedrijf waarbinnen arbeid wordt verricht ter productie of levering van goederen of diensten ten 

behoeve van agrarische bedrijven, zoals een loonbedrijf of een hoefsmid, alsmede cultuurtechnische 

en grondverzetwerkzaamheden, waaronder werken en maatregelen ter verbetering van de condities 

van grond-, weg- en watersystemen, inclusief de waterbeheersing.' 

Naar de mening van cliënt laten de activiteiten van initiatiefnemer zich niet kwalificeren als -
hoofdzakelijk- agrarisch. Client begrijpt dan ook niet waarom gekozen is voor een agrarische 
bedrijfsbestemming voor het gehele plangebied. In dit verband is volgens cliënt de rechtszekerheid in 
het geding. In het bijzonder doelt hij hierop de gekozen definiëring van agrarisch hulpbedrijf. Client 
stelt hierbij vast dat niet alle activiteiten die door initiatiefnemer worden ondernomen, onder deze 
definitie kunnen worden geschaard. Voorts is van belang dat hoewel er volgens de planregel sprake 
moet zijn van ondergeschiktheid, het gehele plangebied kan worden gebruikt ten behoeve van een 
grondbank. 

Voorts merkt cliënt op dat er in het geheel geen aandacht is geschonken aan de indirecte hinder, laat 
staan dat de milieugevolgen in dit verband in kaart zijn gebracht. Onderzoeken c.q. rapporten 
ontbreken, althans zijn niet ter inzage gelegd. In de plantoelichting wordt er in het geheel niet op 
ingegaan. Op basis van de beschikbare informatie kan dan ook niet worden gesteld dat het woon- en 
leefklimaat van cliënt en andere omwonenden niet onevenredig wordt aangetast. Op grond van vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dienen de gevolgen 
evenwel in kaart worden gebracht en hierbij dient te worden uitgegaan van de maximale invulling van 
het plan. Hierbij dient volgens cliënt ook rekening te worden gehouden met het cumulerend effect van 
de Westfrisiaweg. Client wijst hierbij op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van 29 september 2010 (zaaknummer 200809200/1/R1). 
Overigens wordt volgens cliënt in paragraaf 4.4 van de plantoelichting het gebied ten onrechte 
aangemerkt als gemend met sterke tot matige functiemenging. In het gebied wordt hoofdzakelijk 
gewoond. Daarnaast acht cliënt een hogere bedrijfscategorie dan 3.1, gelet op de activiteiten van 
initiatiefnemer en de omvang van het plangebied, aangewezen. 
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VERZOEK 
De relevante feiten en omstandigheden in relatie tot het woon- en leefklimaat van cliënt zijn niet dan 
wel onvoldoende in kaart gebracht. Daarnaast leidt het plan tot rechtsonzekerheid gelet op de 
gekozen formuleringen in de planregels. Namens dient verzoek ik u dan ook het bestemmingplan niet 
vast te stellen. 

Hoogachtend, 

Mr. T. Pothast 


