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Geachte raad,

U heeft ap 3 auguatus ji. tzfekerzdgøemamktz dat het ontwerpåmatemmíngspšan 
eng, en Vmelen 27'/27a te Nøcwrtmek' (hierna: het man) met ingang van 4 

augußtus 2616 15 september 2016 waar eenieder ter inzage Tšjciens deze 
šnzagetermäjn is hat møgešijk mm zšarmwšjzan betraffenüa het plan in te ciíeinen.
Namens mijn mavmuw Engaian, Vrøemn 25 in Moørheek (verder:

maak ik bij damn van dem mogë¿jkhešd gebruik. Híarna de zíenßwijzem 

Zienswíjzen wagen atm ønderdalen 
we zíenswïjzßn fichten zich tegen we onderdelen van het wat wi! zeggen 
tegen de bestemmingen vaar de ap de pšanverbaeíerííng ats de 
afzonderšíjke regels van het besmmmïngaplarz.

Zienswijzen bij 

artikel 1,5 agraríøch bouwperceeí 
aan bøuwperczeal waarop geczøncentmørda bebcwwing ten behoeve van 
agrafiwh bedrijf ia toegmtaan.

üncsluícleïijk is wat wordt bedøefd met "gemnc@ntre@rde hehouwíngñ 

artikef 1.21 beøtaand 
bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het beßt›:›mmingsplan„

Aan dem begripsømachrijvíng wørdan toegevøegd dat het uêtszluitend Eaegaâe 
bestaande befbauwing en/of gebruik kzfetraw 

artikel Algemeen 
Gp de wi: Agrarixch ßadr¿ff aangewezen gronden mager? :Jitøluítend wordan 
gebouwd:

teeftanderßteunende vaørzieningen, regenkappen, hage=fnet:ten,
mestopsíagpíaat¿en en øndergrandae en/af bavengrondøe vøorzzíeningen ten 
bëfmeve van de øpvang en buffering van water;

Daar middel van deze planmgel beßtaat de mogelijkheid um Up :zeer kørte 
afstand van het pørmaeí van aan mwmzopmïagplaatsa te rwaíimmran. wat ia: in 
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strijd met cie Wgoede ruimtelijke vanwege de hinder die van een 
dergalijke mestopmlagplaatrs uitgaat,

bednjffswøningen, tot lan høogsta het per lmuwkavel aangeduide 'maxlmum 
aantal wooneenheden', mits ter plaatøe van de desbetreffende lmuwkavel sprake 
ia van aan volwaardig bedrü¿ 
an de daarlzufj behorende andere lmuwwerken, we/ke qua aard en afmeting bij 
deze bestemming passen, met dien verstande, alat:
gelmuwen, lwaogkaßsen en mezslapslagplaatsen uitsluitend ln het buuwvlak 
mager: wurden gebøuwd, lljdelülfe lffaugkasßen mogen mok buiten het bøuwvlak 

glel;›ouwa';l 

Uil: deze bapalíng blijkt niet hm lang “t:ijdelëjk" is in ralatše tot de mogelijkheid 
om bøøgi-:assen ma te r'íchtan„ In verband met de reahtazekerlwlci E5 het 
noodzakelijk een maxämake termijn te ncaamem 

artikel De landßchappelüke inpaøßflng overeenkomstig het in ßljlage 
1 opgenomen landsahapaplan maar binnen aan termlfin van twee jaar na het 
ønlverraepeläk wømlen van ønderhavig lrleßtemmlngsplan danwel anhermepelíjlce 
omgevingfsvergunnlng zijn aangelegcl em client vermlgerzs aldus in stand te 
worden gehouden,

Vøcw cilënte is onbegrijpelijk waarom een termijn van twee jaar 
aangehøuden. Een termijn van jaar ls meer dan ruim genoeg.

artikel 3,51 Afwüken van da lwuwregels ten tlelmøve van líwuwgrenzen 
Het bøvaegcl gezag kan een amgavingsvärgunning verlenen vaar afwíjklng van 
het bepaalde in artikel ten laøhøeve van het øvømchrüden van alle 
lmuwgmnzen, mits:
de øversehrljding mm üedrijfssaønamíßche redenen nøudzalcelljk 
met dien varstancla dat:
de overaclvrlidlng niet meer bedraagt dan 200 mil,

Galet cap deze planregel kan cliënte daar middel van een bïnnenplanse wijziging 
wurden gefceanfrøntemcl met een akal, mestmçlsšagplaats amïíer bouwwerk, dat 
nog karlzßr hun percael kan wurden gerealíaeerá, dan mogelijk cm grond van 
da rcagulíare planregelß. Tevena mu het bauwwerk zatfa 15 meter kunnen 
wofrclan, gešat:ap artšlml onder mt verdraagt zich niet mat: de gaede 
ruimtelijke Gak ia met ønáerzocht af dam wljzígíngsbevøegdheld 
oplevert met het pmvšnczisaal beleid.

artikel 15.6 Afvvijken van de lmuwragels ten behoeve van oppervlakte 
lmfoogkassen 
Het bavøegd gezag kan wen ømgevlngsvergunning verllanen voer van 
het bepaalde in artikel tem lrlelweeve van hat vergmten van de øppervlakte 
aan lmøgkassen, mits:

mrßødzaerk claarww vanuit' de* bwdräfsvøeríng is øarlwgetownd;
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ifm alwijkingsmogelijkíhešd wordt; afhawkelšjk gestald van da nøoclzaak vanuit de 
bedrijmvoering„ Niet vafï in te zien me de bemríjfavøaring kan leiden mt aan 

vloerzmpewíak. íïlaarbšj kemt dat het begrip "“bedršjfsvaerïng" niet 
gedce¿nieezrd.

artlkel 345.1 Verbøden gelsmulk 
Clnclef gebruiker: en/af het /aten gebruik-en ln strüd maar het bestemmingsplan 
warm* in leder geval verstaan het geßrulk van gronden en bøuwwerken vaar 
en/af als:
standplaats af iigplaam vaar ønezlerlmmfzms en/of”hfampøermlcldelen;
ßrzsanplaats vaar wagens, geschikt en bestëmcl War de ulføafeníng van handel;
nieluwveßtigíng van een gmnclgebanclen agrarisch beclrlflï;
apslag anders dan inherent aan het lvegelatan gelnrwílf;
wøamrløëleinden, arlclem dan ln een bedfljfswaning; W de bed/*¿fswøning zijn 
mantelzorg en huim/eating van da ruatende haar tøegestaan voor dit niet 
leidt het ontataan van een nleuwø zßlfstandlge wøning;
ambachtelijke an/af industriële døeleíndem;
recreatieve daeleinden, amlars dan taegelaten krachtens hef plan;
høreacadøeíelnden,anders dan ønclergeschlkt aan fuel' toegelaten gebruik;
agrarische en nemnbedrgfsnføøleinden, tefnzü dit gebruik cløor middel van 
da aanduiding 'agrarlsch lomnbecln§lf“is tøegesftaan;
upslagdøelßlnden, andem dan inherent aan hat tøegelaten gebruik.

In Emvenstaande ontbrealat ¿etaílhanzzlel'. Gala-t ap de 
varkeemaantrekkenfie werking van aan dergelijk gebrušk een de mmgaving met 
smalle straten en weinig parkeergeleganheâd, mag de-am wijm van gebruik niet 
mntüremn in cie:

art1l<el3.7.1 Afwíjken van de gelarullwregals tem lfehaave van bewerkfng en/af 
verkmp aan ele:lzwøerdarli van agrarische prødueztøn 
Het bßvoegd gezag kan een amgøvingsvergunnlng vom' afwlilking van 
het bøpaaldel in artikel ten behoeve van tmerder¿verkøøp, befwerking van 
agrariache praducten en/af daarmee qua aard en mm vang gelåjlc te stellen 
activiteiten, mits:
de acfívltalten, .qua ecønomlffche bedrljfsomvang, lnkømen en ruimtegebruik,
ønáargeschikt zijn aan de agrarische' badräfsactivltøita-n;
de aclívítelten binnem ala läestaande bøuwmassa kunnen wardøn uitgevøentl.
Alleen wanneer de noodzaak daartoe aangeto-ana' is: ulmrefcling of vervangenlde 
nieuwbauw van bastaancle bedrljfsga-bøuwan binnen hat bauwvlak taøgestaan,

daardøor geen cultuurlwlßtorš¿ch waafrdm/alle of karaktßríslieke behøuwlng 
verlmen gaat;
ala activiteiten geen hinder of beelemmerlngøn veroørzaken vam' omliggende 
bedrlíven al 
de activiteiten fanclßchaøpfalijk gøeal lnpasbaar zijn en natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhislørí¿clw, stødffnbøuwkunälge en arahitectonlsche 
waarden en lwlangen niet ønevønrmflíg schaden;
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de activiteiten infrnstructureni gaan inpasnaar zyn en niet int cinnvenreafige 
verkeernnver/ant iniden;
boerderijverkøop onderdeel uitmaakt van een functianerend agrarisch bedrijf en 
wnrcit beëindigd beëindiging van het agrarisch bedrijf;
uitßluitnnai bnerdenfjverkøop plaats vindt van in nnczifdznak mp het nigen becirijf af 
in de daarvan nn nndnre agrarische bedriivan geproduceerde of 

agrarische prnciucten;
bewerking van agrarische proniuatnn uitsluitend de imwnrking van ap het eigen 
ina-dfiif ni"in dn directe nmgeving daarvan op andßre agrarische befirijz/nn 
geprnduceercie prnciuctnn bniwefir;
met ciinn verøtande dat:
hat vioemppervlak vaar iwnrderiivefknnp ien iwngsie 200 mi mag bedragen.

Dizze a¿wijkingsmøgniijknein dient te vervallen. Uhm ßeusmnnn kan nnmeiijk 
nnoii; voídnen aan cie vnøiwaarizinim Zo zal dn verkeerøannizrc-riicknnfíe werking 
znnáer twijfel Emden nnevnnrndige verknernnvnriaat. [Zin pianregní is aidun 
onuitvoerinaar.

artiizei 18,1 Overgangsrncivt bczwwwerken 
Een bouwwerk dat op het iiidaiip van inwerkingtreding van het 

beniemrningspian aanwezig ni in uitvoering is, dan wel gebouwd kan Wnmfen 
kranhiens nen nmgnvingsvnrgunning voer het bouwen, nn anivißiki van imi nian,
mag, mits deze nfwüifing naar aard en omvang nina! wordt vergrnot.'

gecieeiteiiiif werden vernieuwd af veranderd;
na het teniet gaan inn gnvøige van een naiamitnit genen! Warder: varninuwd of 

vnrancinrd, mits dn aanvraag van de nmgevingnvargunning vonr het bnuwen 
wnrcit gedaan binnen twee jaar na de ning waarop het bauwwerk is teniet 
gegaan.
bu Hai bevnegd gezag kan ennmniig in afwgyiking van hei: eerste iid een 
nmgnvingnvnrgunning verienen vam* het vefrgrnten van de inhoud van een 
bouwwerk nis becinein* in net nerntn fin' met maximnai 

Het eerste iid in niet van tnepansing ap bauwwerifen die weliswaar bentaan op 
nei tizkistip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn geiwuwn' znmzinr 
vergunning en in met het dann/nar geidnncie plan, daarondnr fin 
avergnngsbepaiing va-in dat ninn.

vom" ciiënte is nnduideiijk wat in dem planregni maat werden ttieschnuwd ais:
“Het aamte verwijzing naar het eerntn iid, ander in daarnaar 
nnduideííjk en dus reßhtßnnzaker. Tevens btijki: uit deze pianmgel mint zønnektaar 
dat de mumnntnet iiiegaai aanwnzige betnnpiaat en het gebruik daarvan, vrijwei 
direct grenzend aan het pnmeei van cliënte, niet maar aanwezig mag zijn 

artikel 13,2 iíivergangsrenht gebruik 
zi, Het gebruik van grond en bøuwwerken dat besiann' ap niet tijdstip van 
inwericingtreciing van het bentemmingnpian en hiermee in ntrijd in, mag werden 
vaortgezei.
ia. Het is verboden neit mai het bestemmingsplan strijciign gebruik, izrecinnid in het 
enmte iid, te veranderen af te iatnn in aan ander met dat plan 
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ätrüciig geüruík, tenzij daar deze verandering de aafwüking maar aard en omvang 
wordt verkieind.
er.Indien het ge¿ruik, beciøefid in het eerste na hat iijdstíp van 
inwerkingtreding van het pian mor een periode langør dan een jaar wordt 
ønderiarøken, is het verbadøn dit gebruik daarna te hervatten of te iatan 
harvatten,
ci. Het eerste lia' ia niet van tøepas¿ing ap het gfabruik áat reeds in strijd waß met 
het voarheen geldende bestemmingspian, daarander' begrepen de 
civargangsbepa/ingen van dat pian.

Gak hier gaat dat de verwijzing naar het eerste Eid onciuidßiijk is 
vanwege het ontbreken daarvan.

Zienswijzøn bij Toeliahting 

Nuudzaak uitbreiciing bnuwkavøl?
Ašs reden vam" de uïttrmidšng van die bauwkavei, de van aan veaøtai en 
werktuígenbeirgšng op de Eucatíe Vmeien 27a, warm:wgegeven dat de veästai ap 
de øngenummercie iczcatïe aan ächey afgebroken 7 Tam-iichting)„
Qomaak hiervan is dat in deze stal geen we mag worden gestald, up grond van 
het bestefmmíngapiarm Anciam gazag¿, ßeusmans daat iets iiiegaaia waar 
cšiënte geen last van heeft, maar ciowr deze šltegaie gedragingen 
vervoëgenß wei gacønfrcxnteem met een veeatat en werktuígenbargíng die dichter 
wij haar eigendom komen dan da bastaa¿de aten. Ping anders gezegd,
Eieusmanø krijgt voor zijn íšiagaie gedragingen twee izadaauß van de: gemeente:
hij mag aan wøønhuís bmuwen ap de øiaats van da af te braken staiien en hij 
mag de beßtaande bouwkavei aan Vrøeien 27a richting Van 
de ene šiiegaie situatie naar de andere, zij het cšat deze ïaatste aituatša wordt 
verpakt in een bestemmingapšaniwrziening, Kortom, de øveftreder wardt 
be:kmnd„ üaarbij dat am wijze spram is van een maar ßeusmans 
zelf gecreëerde pianoiøgisczhe nwødzaak om te bouwen op Vmeíen 27a.

Pianoinfgíschø (øn1:)kuppeiing 
In het geiiziende beatemmingspian Warder: de irxeeirijfatoaatiezs \Naaien 27 en 27a 
vamuit het wøgpunt van rušmtetšjke czzmezning am inrichting besfzhøuwd 7 
en 123 Tøeiiahtinm.EJN: in het baatemmïngspian uitdrukking in een 
wgenøemd geimppeid In de Tøeiíchting aangeegaven dat 
Vmaien 27 en 27a `technšach en ørganisatørísch' achter niet met eikaar 
verbanden Uaarom wurden beiczte becirïjfsioczatíes in het man fzmtiaøppeid.
Mšiieurechteišjk wmrcit ciit “geregešd” een dienm/ßfreenkmmstíge meiding te 
damn op basiß van de Wet mššieuimhaer (Acw/íteítenbesiuít}. Met de verwijzing 
naar de afwezigheid van technische en organšsatarische vertmncienheid wordt het 
pianoiogêsche kader variaten an ingeruítd vom" een begrip uit het mifieurecht:
inrichting aís bedøelct in artikei L1, vêefcia lid Wet miiieuheheer:

ßaarirøíj worden als inrichting bescfwuwd aie mt eenzelfde and-afrneming 
of instelling behorende ínstaiíatiea die ønderiing teciinischei, ørganisatorisc/ve af 
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functionele bindingen hebben en in elkaars ønmiafdeflfjike nabijheid zijn gelegen.

Het gaat hier echter mm een bwtemmingplan waarbij *des gcßede mšmteiijke 
ordening' {vertaaša in een gum en íeefkïimaat) het criterium ia an niet het 
mšåíeubeiang dat gawaarbørgd door da Wet mííieubeheer. Aan da 
morgeßmíde øntkøppeiíng daarom mtanaíogísche redenen tan grefafndsêag 
mcxmzen word¿n gefegd en gaan redenen die ankeï aan het milieurecht wurden 
mtïesend.
Elie mp p 1.4 van de Tøelêchtšng gegeven matívering kan evenmin øvertušgen. Bat 
ala gevošg van de ontkøppelíng geen mememswaardige rušmteiíjke: effecten 
zuííen czptredfen, níat gadragan door de naar het cmtbreken van 
extra bøuwmøgaíšjkheüen. Ge-:een aandacht immem geschonken aan de 
invkmd ep de gekwrušksmøgaišjkhmw.
"Fan srmtte ia relevant dat in da Toeüchting geen aandacht is geschonken een de 
(mogeiijkefä gavcfšgen van ontkapçmfing wor hat wmow fan šeefkíímaat.

wit øverígena ms van cie vraag af het ontbreken van tmzhnšache en 
mrganisatoršsche binøz¿ngem dit gevaš vøicmende ia om niet maar ta kunnen 
spreken van šnrichätšng in de van West míkíeubahëen wit nameššjk 
dwar bømtreden. we ankem, niet nnderbouwdaë atetlšng :stat geen sprake 
meer ia van tachnische en wganiøatøršsexhe bíndšngen, er niet :wnder maar 
we dat het nm meer inrïchtïng betreft, in da zin van de wat mšiiøfubehmr.
Em functiønaâss binding kan eveneens vøïduende zäjn waar het zijn van 
inrichting. In de melichting hier geen aandacht aan geschonken.

Legaiisatíe aaniegfgehruík betonplaat 
Mømenteeí baavíndt zich tuinman cie bestemmíngsptangrenß vräjwaš tegen het 
perwei van cliënte aan, een bøtønpíaat dia ßausmans gebruikt 
waar de opslag van dšervcmdarhašen.Vcmr de aanleg van cm betmnpäaat:is ncmit 
aan (aanieg/ømgevingmvergunnšng verêeßrm Hat huífáígea gebruik is in 
atršjcf met hat huidige bmtemmínge;p%an„ ønciervšndt overšaat van het 
gebruik van deze betnnptam: in am van ongadierte (met name Wegen) en 
stxanm UF: is daß te kwa¿jker omdat cie opašag direct maat het daer te 
verhuren recraatievørbšíjf iïgt met tarraa. Heä man legatšseert de aanwazigheïcå 
van de trfedøešd¿ bwwwerken en het gabmik daarvan. Cšeëet op de harte afstand 

de perceelßgmnø. van czäiënte an het øntwreïmn van een nmødzaak om deze 
aíechte rußmtaiíjke mrciening te doørbreken, kan geen sprake zijn van Eegalísatïe 
van de huidige ßštuatëez 

3A. Pravinciaa! beieíd 
In subparagmaf wurden kzenneiijk paasages uit PCJL.2014 aangehaalczh De 
exacte Wncšpfaats wordt echter niet vermeld, Vandaar dat de argumentatie 
czišënta niet kenhaar is,

Daarnaast wordt seiectšef “geput" uit het POL 2014.. In het P01. 2014 worden 
ook andere acczentem gëzíegd dan alleen de landbouw. Deze bïïjven 
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mnvermeíci waardcmr ook gaan zorgvußdíga afwøgírfg kan zijn gemaakt. Uem Es 
aithana niet kenbaar.

Gøurverordening 
Gp pag, 29 van de Tøeiíchtšng staat dat als gavøíg van de overschrijding van hat 
Ewuwvtak geen wijd zal øntfataan met da fßeuwezroráenïng.. Reden híarvømr is,
aláus de Taešiahtšng,dat ap minder dan meter tm de bedríjfsgßbøuwen reeds 
wonïngran zijn geíagen, Cšiënta is ønduídeššjk welke wanímgen wurden bed0e;~zíd„
Vandaar eveneans onüuïüefïjk is af daa¿warkešijk aan da Geurverorcienšng 
wordt voïdaan.

nierziekten 
In de is geen aandaaht beätemi aan de møgetšjke verspreícëšng van 
dierzšakten.

Lamisxxhapspían 
wit het Iandschapspian wijkt: dat de bedrijfagßbmuwan niet geheeš aan het zicht 
werden ia er hij gabaat dat de bmriršjfsgebøuwen uit het 
zicht: bššjven. Ušt mem:vanwage de verhuur van haar recreatiewoningen.

Anterieure overeanlcømst 
In sušnparagraaf pag, 47 van da Tøašimtíng warm:geapmken zmganaemde 
anteršeure ovaraßnkømst we mu zijn geßiøt¿n tuamn fm gemeømze en 
ßeuämans. Eßezze øvereenkomst is niet bšjgevøegd. Vandaar dat vaar cliënte met 
møgeíšjk is na ta gaan af hetgeen daarover is gesteiá in de Tøelšchting, current is.

Vergunningvrij høuwen 
wat ia rfagagaan welke (Wabcf-)vergunningvr%je bøuwwerkven kunnen worden 
øpgerícht en wat rušmtešïjk daarvan 

Cnmczluaie:
Hat man kan in zijn warm werden vaatgasteid. Sterker, hat pšan 
bevat zcxve-e%gebreken dat een comgøieet nieuw man zal moeten wørden 
øpgestešd.

Met vriendelijke groet,

Mr. Rouffa 
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