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BEANTWOORDING ZIENSWIJZE 
 
Het ontwerp wijzigingsplan “Dronten – Hanzeweg 18 (D40001)” lag van 1 december 2016 tot 
en met 11 januari 2017 ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in 
te dienen. Op het ontwerp wijzigingsplan is één zienswijze ingediend: LTO Noord, afdeling 
Oostelijk Flevoland, Postbus 240 te Zwolle (verder: reclamant). De zienswijze is bijgevoegd 
bij deze bijlage. 
 
De zienswijze (samenvatting) 
De zienswijze van reclamant richt zich op het aspect milieuzonering in relatie tot het naast 
het plangebied gelegen agrarisch bedrijf aan de Hanzeweg 20. De voorwaarde die aan de 
wijzigingsbevoegdheid is gekoppeld, zo schrijft reclamant, is dat omliggende agrarische 
bedrijven geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van de komst van een zorgboerderij 
aan de Hanzeweg 18. Reclamant is van mening dat deze ontwikkeling de bedrijfsvoering van 
het agrarisch bedrijf wel kan hinderen. Er dient volgens reclamant uitgegaan te worden van 
de maximale planologische rechten (vanaf de bestemmingsgrens en niet van gevel tot 
gevel). Reclamant verzoekt om in het kader van een goede ruimtelijke ordening de 
onderbouwing op dit punt aan te passen 
 
Reactie gemeente 
Deze wijzigingsprocedure om de bestemming “Agrarisch” te wijzigen naar “Maatschappelijk - 
Zorgboerderij” is gestart op basis van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan 
“Buitengebied (D4000)”. Aan deze wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.8.d) zijn voorwaarden 
verbonden. In artikel 3.8.d.2 van het bestemmingsplan “Buitengebied (D4000)” wordt 
verwezen naar bijlage 1.17 en dat daar rekening mee moet worden gehouden. In één van de 
voorwaarden verwoord in sublid c van deze bijlage staat: De functieverandering, met name 
de wijziging naar “Wonen”, mag niet leiden tot onevenredige afbreuk van de (agrarische) 
bedrijfsfunctie in de nabijheid, in die zin dat naburige (agrarische) bedrijven er door in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  
 
In de onderbouwing op het onderdeel milieuzonering uit de toelichting van het ontwerp 
wijzigingsplan is uitgegaan vanaf gevel tot gevel. Hiermee is rekening gehouden met de 
bestaande agrarische functie op het erf Hanzeweg 20 aangrenzend aan het plangebied 
(Hanzeweg 18). De planologische mogelijkheden van de beoogde bestemming en de 
bestemming van het aangrenzende erf Hanzeweg 20 zijn ruimer. De agrarische bestemming 
op het perceel Hanzeweg 20 maakt een akkerbouwbedrijf met daarvoor benodigde 
bebouwing mogelijk en geen veehouderij. Een akkerbouwbedrijf valt onder milieucategorie 2 
met een richtafstand van 30 m voor het aspect geluid (VNG brochure Bedrijven en 
milieuzonering).  
 
De bestemming “Maatschappelijk - Zorgboerderij” maakt het mogelijk om gebouwen en 
overkappingen te realiseren, en daarmee aanwezigheid van gevoelige objecten, tot 10 m van 
de niet naar de weg gekeerde grenzen van het bestemmingsvlak. Voor het naastgelegen erf, 
Hanzeweg 20, is op basis van de bestemming “Agrarisch” met aanduiding “specifieke vorm 
van agrarisch - bedrijfskavel” het eveneens mogelijk om gebouwen en overkappingen, en 
daarmee mogelijke geluidsbronnen, tot 10 m van de niet naar de weg gekeerde grenzen van 
het aanduidingsvlak te bouwen. De afstand tussen de te bebouwen gebieden (voor 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0303.D4000-VA02/r_NL.IMRO.0303.D4000-VA02.html#_18_Wonen
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geluidsgevoelige dan wel geluid producerende objecten) van beide percelen is daardoor 20 
m. Vanuit milieuzonering (geluid) geldt echter een afstand van 30 m. In deze twee keer 10 m 
m (20 m) mogen geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken worden gebouwd. 
Daarnaast staat in deze zone de erfsingelbeplanting. 
 
De afstand van de aanbouw aan de bedrijfswoning Hanzeweg 18 tot de locatie waar 
overeenkomstig het bestemmingsplan bebouwing op het perceel Hanzeweg 20 mogelijk is, 
bedraagt 27 m. Dit is kleiner dan de richtafstand van 30 m. In hoeverre in deze situatie 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening kan bepaald worden door het verschil in 
geluidsafname tussen bron tot 30 en bron tot 27 m te beschouwen. Het verschil in 
geluidafname tussen een situatie bron tot 30 m en bron tot 27 m bedraag 20*log 30 – 20*log 
27 = 0,9 dB(A). Dit verschil is voor het menselijk oor niet waarneembaar. Gezien deze 
beschouwing en gezien de huidige bestemming / gebruik van de aanbouw, is gebruik van de 
aanbouw als zorgfunctie in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 
 
Om te voorkomen dat Hanzeweg 20 in de ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd 
vanuit milieuzonering wordt in het wijzigingsplan een aanduiding “specifieke vorm van 
maatschappelijk - erf” binnen de bestemming “Maatschappelijk – Zorgboerderij” (Hanzeweg 
18) opgenomen. Deze aanduiding voorkomt dat nieuwe bebouwing voor de zorgboerderij 
dichter dan 30 m tot het bebouwingsgebied van het naastgelegen agrarisch bedrijf 
(Hanzeweg 20) komt. Ter hoogte van de aanbouw is de begrenzing van deze aanduiding de 
aanbouw, omdat deze 3 m binnen de 30 m staat en zoals eerder gemotiveerd wel voldoet 
aan een goede ruimtelijke ordening.  
Op deze manier kan het agrarisch bedrijf op Hanzeweg 20 in de toekomst gebruik blijven 
maken van de mogelijkheden die de bestemming “Agrarisch” biedt. Tevens heeft de 
zorgboerderij op Hanzeweg 18 ook nog mogelijkheden om in de toekomst uit te breiden 
binnen de mogelijkheden van de bestemming “Maatschappelijk - Zorgboerderij” en buiten het 
aanduidingsvlak, ondanks dat het bebouwingsgebied kleiner is gemaakt door opname van 
het aanduidingsvlak. 
 
Binnen deze aanduiding mogen geen gebouwen voor maatschappelijke voorzieningen en 
verblijfsruimten ten behoeve van de bedrijfswoning worden gebruikt. Dit houdt tevens in dat 
er hiervoor ook niet gebouwd mag worden. Bebouwing welke geen geluidsgevoelig object 
zijn, zoals dierenverblijven, mogen wel binnen deze aanduiding aanwezig zijn. 
 
Standpunt 
Zienswijze van reclamant is ontvankelijk, gegrond en leidt tot aanpassing van het 
wijzigingsplan. De wijziging bestaat uit: 
 

a. Paragraaf 2.3, 4.1. en hoofdstuk 6 van de toelichting wordt aangepast op basis van 
de genoemde reactie van de gemeente; 

b. In artikel 3. Maatschappelijk – Zorgboerderij wordt de cursieve tekst toegevoegd: 
 
De relevante regels van de bestemming ‘Maatschappelijk – Zorgboerderij’ (artikel 10) 
van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D4000) vastgesteld 30 april 2015, 
zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - erf’ geen gebouwen voor 
maatschappelijke voorzieningen en verblijfsruimten ten behoeve van de 
bedrijfswoning mogen worden gebruikt. 

 
c. De verbeelding wordt aangepast. Er wordt een aanduiding ‘specifieke vorm van 

maatschappelijk - erf’ binnen het bestemmingsplanvlak geplaatst, zoals is 
weergegeven op afbeelding 1. 
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Afbeelding 1.  

 
 
  



No. B17.000511 

- 4 - 

Zienswijze LTO Noord 

 
 
 


