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M E M O 
 
 
Aan : Klankbordleden Bestemmingsplan Landelijk Gebied 
 
Van : Ernest Bressers 
 
Datum : 2 februari 2017 
 
Onderwerp : Verslag Klankbordgroep donderdag 12 januari 2017 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanwezig:  Frans Saelman (wethouder gemeente Wormerland), Alfred Warmenhoven (vervangend 
ambtelijk projectleider bestemmingsplan Landelijk Gebied), Caroline Hiskemuller (Bügel Hajema) & 
Rene Steenbergen (Bügel Hajema). Voor overige aanwezigen, zie aanwezigheidslijst, bijlage 1 
Locatie: Blauwe zaal, gemeentehuis Wormerland 12 januari 2017 14.00 – 16.00 
 
Voor de inhoud die besproken is, kunnen we verwijzen naar de presentatie (bijlage 2). 
Daarnaast zijn nog een aantal opmerkingen gemaakt, waar we als volgt ambtelijk op willen reageren.  
 

Opmerking Reactie 
1) De oppervlakte van maximaal 45m2 wordt 
irreëel gevonden bij het toegestane aantal van 6 
kamers voor B&B. Dat komt uit op 2,5 x 3 m per 
kamer, dat is nog exclusief andere 
voorzieningen zoals een ontbijtzaal en sanitair. 

Voor agrarische bedrijven is er geen limiet voor 
het aantal m2. Er is alleen een eis dat het 
functioneel ondergeschikt is aan de hoofdfunctie 
en maximaal 6 kamers. Voor 
woonbestemmingen wordt wel een maximum 
gegeven tot 45 m2, omdat dit aansluit bij de aan 
huis verbonden beroepen.  
Dit is conform wat door de gemeenteraad op 29 
maart 2016 is vastgesteld.  

2) Voor B&B in/bij een dorp: moet het parkeren 
persé op eigen terrein worden gerealiseerd? 
(kan dit bijv. ook worden geregeld met een 
nadere eis?) 

We stellen voor om in de regels op te nemen 
dat indien het niet mogelijk is parkeren op eigen 
terrein te realiseren de parkeerdruk in de naaste 
omgeving niet onevenredig mag toenemen. 

3) Bij de toekenning van de bestemming 
‘Agrarisch’ of ‘Agrarisch-Zorgboerderij’ wordt 
over het algemeen de voorkeur gegeven voor 
de bestemming ‘Agrarisch’. 

We hebben de voorkeur om voor 
zorgboerderijen toch een aparte bestemming op 
te nemen, dit omdat dit andere type bedrijven 
zijn dan agrarische bedrijven met een andere 
ruimte behoeft. 

4) De doorvaarthoogte van bruggen regelen in 
het bestemmingsplan met het oog op 
verbeteren van de mogelijkheden voor 
vaartoerisme. 

We gaan bekijken of we voldoende 
doorvaarthoogte kunnen regelen in de 
hoofdvaarwegen in het Wormer- en Jisperveld.   

5)  Opgemerkt werd dat de 
keukentafelgesprekken te duur zijn. Doordat 
sommige initiatiefnemers dit wel willen betalen 
en anderen niet, ontstaat geen volledig beeld. 

We begrijpen dat voor sommige ondernemers 
de kosten voor het keukentafelgesprek te hoog 
zijn. Dit komt doordat de gemeente hiervoor 
externe adviseurs moet inhuren, waar kosten 
aan zijn verbonden. Het is de eerste keer dat we 
met het systeem van keukentafelgesprekken 
werken. We willen het daarom ook zeker gaan 
evalueren, hoe we dit in de toekomst – ook in 
kader van de omgevingswet – hier verder vorm 
aan willen geven.  

6) Er moet bij de opzet van het plan gekozen 
worden voor een bottom-up benadering i.p.v nu 
de top-down methodiek.  

We hebben eerder (in 2015) actief aan alle 
ondernemers in het landelijk gebied een oproep 
gedaan indien zij ruimtelijke wensen hebben, wij 
bekijken of dit meegenomen kan worden in het 
bestemmingsplan. Deze uitnodiging geldt nog 
steeds. Zo hebben er na de oproep ook nog 
andere (agrarische) ondernemers gemeld 
waarbij we met hen meedenken om hun 
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ruimtelijke wensen in te passen. Mocht er 
ondernemers zijn die nu nog wensen hebben 
dan staan we daar nog steeds voor open. 
Geheel vrijblijvend is dit echter niet. Het moet 
bijvoorbeeld wel binnen de kaders van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening vallen (hier 
hebben wij als gemeenten nu eenmaal aan te 
houden).  

7)  Opgemerkt werd dat er weinig passende 
mogelijkheden zijn genoemd om meer leven te 
creëren, meer ruimte voor recreatie en toerisme 
te bieden. 

Er zit in het bestemmingsplan ruime 
mogelijkheden om nevenactiviteiten te 
verrichten op gebied van recreatie en toerisme.  

8) Het bestemmingsplan moet meer ruimte 
bieden voor nieuwe projecten en nieuwe 
ontwikkelingen. Ontwikkelingen uit het 
vastgestelde structuurplan doorvertalen in dit 
plan. 

In de toelichting zal worden opgenomen hoe we 
omgaan met de onbekende toekomst (nieuwe 
ontwikkelingen die we niet kunnen voorzien, 
maar die wel bijvoorbeeld aansluiten op de 
kernwaarden van het gebied). Alle ruimtelijke 
relevante punten uit de structuurvisie 
Wormerland 2025 worden in het nieuwe 
bestemmingsplan landelijk gebied 
overgenomen. 

9) Er moet bij de opzet van het plan gekozen 
worden voor een bottom-up benadering i.p.v nu 
de top-down methodiek.  

We hebben eerder (in 2015) actief aan alle 
ondernemers in het landelijk gebied een oproep 
gedaan indien zij ruimtelijke wensen hebben, wij 
bekijken of dit meegenomen kan worden in het 
bestemmingsplan. Deze uitnodiging geldt nog 
steeds. Zo hebben er na de oproep ook nog 
andere (agrarische) ondernemers gemeld 
waarbij we met hen meedenken om hun 
ruimtelijke wensen in te passen. Mocht er 
ondernemers zijn die nu nog wensen hebben 
dan staan we daar nog steeds voor open.  

10) Aandacht voor de lijst met nevenfuncties, 
kan daarin nog een verruiming worden 
gevonden 

Op dit moment wordt in het huidige 
bestemmingsplan concrete nevenactiviteiten 
genoemd (zoals kampeerboerderij, 
dierenpension). We willen deze 
nevenactiviteiten verruimen door globalere 
beschrijvingen te geven zoals nevenactiviteiten 
gericht op educatieve, zorg en recreatieve 
activiteiten.  

11) Eigenaren in de Engewormer hebben de 
inventarisatie van de MER niet ingevuld, omdat 
zij vonden dat de gestelde vragen vaak niet van 
toepassing waren. Ze willen graag een 
passende bestemming. 

We willen graag in overleg met een afvaardiging 
om te bekijken wat we in dit bestemmingsplan 
kunnen regelen.  

12) Permanente baggerdepots opnemen in het 
bestemmingsplan. Natuurmonumenten/ Het 
Hoogheemraadschap levert een lijst aan met 
locaties. 

We hebben inmiddels een lijst en de locatie van 
de baggerdepots ontvangen. We zullen er voor 
zorgdragen dat deze in het bestemmingsplan 
worden opgenomen.  

 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Aanwezigheidslijst; 
Bijlage 2: Presentatie klankbordgroep d.d. 12 januari 2017. 


