Perceel tuinland en woning te Monster

aan/nabij Boomaweg 18 en Waellandweg





perceel tuinland en water van ± 10.73.01 ha voor nieuwbouw van een glastuinbouwbedrijf
vrijstaande bedrijfswoning, inhoud circa 550 m3
oplevering en aanvaarding in overleg, vrijblijvende aanbieding
vraagprijs op aanvraag

Info: P.J.A. van der Knaap T 088 - 4 111 888 of M 06 – 55217820 of A.D. Prins T 0174-41 50 41 of M 06 – 12261332

WLTM Coöperatie U.A., Hoefweg 205 B, 2665 LB
Bleiswijk,T 088-4111888, E info@wltm.nl, www.wltm.nl
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Omschrijving
Oppervlakte

:

circa 10.62.56 ha tuinland en water, excl. woonperceel Boomaweg 18
ter grootte van 0.10.45 ha

Grondsoort/profiel

:

lichte zavel (bron: bodemkaart Nederland)

Ontsluiting

:

goede ontsluiting, direct op de Boomaweg en extra ontsluiting op de
Waellandweg

Drainage/ontwatering

:

deels aanwezig, maar door sloop voormalige (glas-)opstanden buiten
gebruik, werking onbekend

Verkaveling/vorm

:

rechthoekig, 2 x inspringend, bebouwbare breedte overwegend circa
265 meter

Belendingen

:

overwegend glastuinbouw

Bijzondere kenmerken

:

de kavel is geschikt voor de realisatie van circa 82.100 m2
glasopstanden (variant A) of circa 83.500 m 2 glasopstanden (variant
B), exclusief kantoor, erf en woonperceel. Zie hierna de mogelijke
inrichtingsschetsen, waar overigens geen rechten aan kunnen worden
ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht van de koper in te
vullen, conform de geldende regelgeving.

Ligging
Gelegen aan/nabij Boomaweg en Waellandweg te Monster.
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Woning
Vrijstaande bedrijfswoning gelegen aan de Boomaweg 18 te Monster, oorspronkelijk bouwjaar 1929 met een
inhoud circa 550 m3. De woning is traditioneel gebouwd met stenen gevels, deels gedekt met pannen en deels
voorzien van plat dak. De woning blijft in voortgezet gebruik bij de voormalige eigenaar/verkoper tot uiterlijk 1
juli 2024.
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Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

Monster

H

2725

0.06.10

ha

Monster

H

3204

0.00.05

ha

Monster

H

3205

0.18.19

ha

Monster

H

3206

0.16.33

ha

Monster

H

3207

0.11.47

ha

Monster

H

3281

0.72.70

ha

Monster

H

3283

0.10.45

ha

Monster

H

3285

1.07.00

ha

Monster

H

3797

0.10.55

ha

Monster

H

3798

0.03.72

ha

Monster

H

3799

0.00.07

ha

Monster

H

3800

0.00.26

ha

Monster

H

3870

1.81.57

ha

Monster

H

4117

0.04.24

ha

Monster

H

4118

0.12.47

ha

Monster

H

4124

gedeeltelijk

circa

1.61.92

ha

Monster

H

4130

gedeeltelijk

circa

1.50.20

ha

Monster

H

4189

gedeeltelijk

circa

1.50.84

ha

Monster

H

4191

gedeeltelijk

circa

0.12.59

ha

Monster

H

4193

0.08.87

ha

Monster

H

4195

1.30.56

ha

Monster

H

4202

Totaal
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Oppervlakte

voorlopig

circa

0.02.86

ha

gedeeltelijk

circa

10.73.01

ha
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Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Boomawatering van de gemeente
Westland d.d. 28 januari 2014.
aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’
- deels enkelbestemming ‘Water’
- dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’
- functieaanduiding specifieke vorm van waarde - 5
zie hierna een uitsnede van het bestemmingsplan en bijgesloten regels en overigens verwijzen wij u voor het
gehele bestemmingsplan naar de website ruimtelijkeplannen.nl
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uitsnede verbeelding bestemmingsplan

Zakelijke rechten / erfdienstbaarheden
De percelen 3800, 4130, 4191, 4193 en 4202 zijn al dan niet gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als
bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de gemeente ’sGravenhage. Voor wat betreft in het verleden gevestigde erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de
aankomsttitels op te vragen bij de verkopend makelaar.
Bodem
Verkoper beschikt over diverse bodemonderzoeken, waaruit blijkt dat het object geschikt is voor de thans
vigerende bestemming (glastuinbouw c.a.), dan wel door en voor rekening van verkoper geschikt gemaakt wordt.
De rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar.
Omzetbelasting
Ter zake van de levering is door koper BTW verschuldigd, met uitzondering van de woning met onder- en
omliggende grond, waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd. De percelen tuinland zijn grotendeels door
verkoper verkregen, belast met BTW en door en voor rekening van verkoper zijn verdere
bouwrijpwerkzaamheden uitgevoerd of deels worden deze nog uitgevoerd (o.a. vergraven water).
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Overdrachtbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtbelasting voor de aan te kopen grond. Voor zover
verkoper of zijn rechtopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn
rechtopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren. Hiervoor zal een kwalitatieve verbintenis en
een ketting boetebeding worden opgenomen in de koopovereenkomst.
Bijzonderheden
Voor de tot het verkochte behorende woning Boomaweg 18 c.a.. zal een zogenaamde ouderdomsclausule en
niet-zelfbewoningsclausule worden opgenomen. Met de voormalige eigenaar/verkoper is bij aankoop afgesproken
dat de woning in voortgezet gebruik blijft tot uiterlijk 1 juli 2024.
De bedrijfsruimte welke is gesitueerd op perceel 4130 (nabij Waellandweg 14) blijft tot 10 jaar na oplevering van
het tuinland in voortgezet gebruik bij de voormalige eigenaar/verkoper.
Oplevering
Oplevering in overleg.
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Bebouwingsvarianten
De kavel is geschikt voor de realisatie van circa 82.100 m2 glasopstanden (variant A) of circa 83.500 m 2
glasopstanden (variant B), exclusief kantoor, erf en woonperceel. Zie onderstaande varianten van een mogelijke
inrichting, waar overigens geen rechten aan kunnen worden ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht
van de koper in te vullen, conform de geldende regelgeving.

Variant A

Variant B
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ALGEMEEN
Bezichtigingen

Uitsluitend via verkopend makelaar.

Uitnodiging

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een
uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel
voorstel.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt
dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over
de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is
bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet
automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is
gekomen.

Voorbehouden/

Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de

Onderzoeksplicht

onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een
overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij
verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die
voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook
terzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening, e.d.
Raadpleeg uw eigen makelaar !

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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Bestemmingsplanregels
Artikel 3 Agrarisch - Glastuinbouw
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Agrarisch - Glastuinbouw" (A-GT) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een volwaardig en doelmatig glastuinbouwbedrijf, zoals beschreven in Bijlage 1;
b. bijbehorende erven, terreinen en voorzieningen, zoals ontsluitingswegen en verkeerskunstwerken ten
behoeve van de bereikbaarheid van de bedrijfspercelen, laad- en losvoorzieningen, groen en
voorzieningen van algemeen nut (transformatorhuisjes);
c. voorzieningen voor het opwekken en leveren van energie en/of warmte ten behoeve van en bij een
glastuinbouwbedrijf, waarbij de energie- en/of warmtelevering aan derden (niet-glastuinbouwbedrijven)
bedrijfseconomisch ondergeschikt is;
d. voorzieningen voor het bergen, leveren en zuiveren van (giet-)water ten behoeve van een
glastuinbouwbedrijf;
e. (hoofd-)watergangen, waterpartijen en (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. het wonen in een bij een volwaardig en doelmatig glastuinbouwbedrijf behorende bestaande
bedrijfswoning;
alsmede voor:
g. ter plaatse van de functieaanduiding "(al)": een agrarisch loonbedrijf van maximaal 220m2 als onderdeel
van het glastuinbouwbedrijf;
h. ter plaatse van de functieaanduiding "(bsd)": een baggerspeciedepot voor de opslag van baggerspecie in
het kader van het onderhoud van watergangen;
i. ter plaatse van de functieaanduiding "(hw)": een hoofdwatergang;
j. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)": een verblijf voor maximaal 120 tijdelijke
arbeidsmigranten;
k. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)": een viskwekerij;
l. ter plaatse van de functieaanduiding "(wb)": een waterberging;
m. ter plaatse van de functieaanduiding "(sba-gvb)": een grondverzetbedrijf van maximaal 70m2;
n. ter plaatse van de bouwaanduiding "(sba-2)", een gemeentelijk monument.
3.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd of uitgevoerd:
a. kassen;
b. bedrijfsgebouwen, zoals bedrijfsruimten, verwerkingsruimten, onderzoeksruimten, laboratoria,
presentatieruimten en (niet zelfstandige) kantoorruimten behorende bij het ter plaatse gevestigde
glastuinbouwbedrijf;
c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals watertanks, watersilo's, (natte) koeltorens, wkk installaties en
installaties voor de winning van warmte;
d. werken, geen bouwwerk zijnde, zoals waterbassins en verkeerskunstwerken;
e. bestaande bedrijfswoningen (uitsluitend de herbouw en het vergroten) met de daarbij behorende
bouwwerken;
f. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-hw)" is het verboden te bouwen, tenzij toestemming is
verkregen van de waterbeheerder, waar uit blijkt dat het waterhuishoudingsbelang niet wordt geschaad;
g. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" zijn tevens woonunits en een bijbehorend bedrijfsgebouw
ten behoeve van beheer, onderhoud, recreatie, dienstverlening en sanitaire voorzieningen toegestaan;
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h. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)" zijn tevens bedrijfsgebouwen ten behoeve van de viskwekerij
toegestaan;
i. ter plaatse van de functieaanduiding "(wb)" is het verboden te bouwen, tenzij toestemming is verkregen
van de waterbeheerder, waar uit blijkt dat het waterhuishoudingsbelang niet wordt geschaad;
j. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-z)" is geen bebouwing toegestaan;
en gelden tevens de volgende bouwregels ten aanzien van:
3.2.1 Kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken
Voor het bouwen van kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken gelden de algemene regels als
genoemd in Artikel 32, alsmede dat:
a. de maatvoering van kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken bedraagt:

b. de gevels van een kas mogen voor maximaal 30% worden voorzien van niet licht doorlatend materiaal,
mits dit geen schaduwhinder oplevert voor het naastgelegen perceel;
c. de afstand van een kas tot de - niet aan een gecategoriseerde weg of vaarweg, zoals opgenomen in
Bijlage 4, gelegen - erfscheiding bedraagt minimaal 1 meter;
d. de afstand van een bedrijfsgebouw tot de - niet aan een gecategoriseerde weg of vaarweg, zoals
opgenomen in Bijlage 4 , gelegen - erfscheiding bedraagt minimaal 1,5x de goothoogte;
e. de afstand van overige bedrijfsbouwwerken, met uitzondering van erfafscheidingen, tot de - niet aan een
gecategoriseerde weg of vaarweg, zoals opgenomen in Bijlage 4 bij deze regels, gelegen - erfscheiding
bedraagt minimaal 1,5x de bouwhoogte;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

m.
n.
o.

de afstand van een kas, bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken, met uitzondering van
erfafscheidingen, tot het hoofdgebouw van een woning bedraagt minimaal 12,50 meter;
de afstand van een kas, bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken tot het hoofdgebouw van een
woning die onderdeel uitmaakt van een rustige woonwijk bedraagt minimaal 25 meter;
de afstand van een bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken, waarin geluidsbronnen aanwezig
zijn, tot het hoofdgebouw van een woning die onderdeel uitmaakt van een rustige woonwijk bedraagt
minimaal 30 meter;
de afstand van een wkk-installatie en een (natte) koeltoren tot het hoofdgebouw plus aan- en uitbouw
van een woning, niet zijnde de bedrijfswoning van het glastuinbouwbedrijf, bedraagt minimaal 65 meter;
de afstand van een windturbine tot de - niet aan een gecategoriseerde weg of vaarweg gelegen erfscheiding bedraagt minimaal 0,5x de bouwhoogte;
een watertank, wkk-installatie, (natte) koeltoren en/of CO2-tank of daarmee vergelijkbaar bouwwerk
langs een weg uit categorie 1 of 2, zoals opgenomen in Bijlage 4, moet altijd achter de voorgevelrooilijn
van het primaire bedrijfsgebouw gebouwd worden, zodanig dat het bouwwerk een (ondergeschikt)
onderdeel uit maakt van en een eenheid vormt met het bedrijfsgebouw;
een watertank, wkk-installatie, (natte) koeltoren en/of CO2-tank of daarmee vergelijkbaar bouwwerk
langs een weg uit categorie 3, zoals opgenomen in Bijlage 4, mag maximaal ¼ e van de diameter of
breedte van het bouwwerk voor de voorgevelrooilijn van het primaire bedrijfsgebouw gebouwd worden,
zodanig dat het bouwwerk onderdeel uit maakt van en een eenheid vormt met het bedrijfsgebouw;
de breedte van een in-/uitrit naar een bedrijfsgebouw bedraagt maximaal 10 meter;
de inrichting van het (voor-)terrein bij een glastuinbouwbedrijf dat ontsluit op een weg uit categorie 1, 2
of 3, zoals opgenomen in Bijlage 4, moet zodanig ingericht zijn dat een (vracht-)wagen op eigen terrein
kan keren;
voor een glastuinbouwbedrijf geldt een parkeernorm van 4 parkeerplaatsen per ha.

3.2.2 Uitzonderingen kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken
In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1:
a. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt het bebouwingspercentage maximaal 30% van
het functieaanduidingsvlak;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de bouwhoogte van een woonunit en/of
hoofdgebouw maximaal 4,00 meter;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bestaat een woonunit en/of hoofdgebouw uit maximaal 1
bouwlaag;
d. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de oppervlakte van een woonunit maximaal 60
m2;
e. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de oppervlakte van een
hoofdgebouw maximaal 200 m2;
f. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de gemiddelde oppervlakte aan gebruiksruimte
per arbeidsmigrant minimaal 8 m2, waarbij voorzieningengebouwen ten behoeve van gezamenlijk gebruik
meegerekend mogen worden in de berekening van de gemiddelde oppervlakte;
g. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de onderlinge afstand tussen woonunits en/of
het hoofdgebouw minimaal 5,00 meter;
h. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de afstand van een woonunit en/of
hoofdgebouw tot aan de bestemmingsgrens minimaal 3,00 meter;
i. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" bedraagt de breedte van een ontsluitingspad,
waarmee de woonunits en het bedrijfsgebouw worden ontsloten, minimaal 2 meter;
j. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" geldt een parkeernorm van 0,3 parkeerplaatsen per
arbeidsmigrant;
k. ter plaatse van de functieaanduiding "(sba-gvb)" een bedrijfsgebouw van maximaal 70m2;
l. ter plaatse van de functieaanduiding "(sba-gvb)" bedraagt de bouwhoogte maximaal 4 meter;
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m. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)" bedraagt
functieaanduidingsvlak;
n. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)" bedraagt
o. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)" bedraagt
p. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)" bedraagt
bestemmingsgrens minimaal 1,5x de bouwhoogte.

het bebouwingspercentage maximaal 70% van het
de goothoogte maximaal 6 meter;
de bouwhoogte maximaal 8 meter;
de afstand van een bedrijfsgebouw tot aan de

3.2.3 Bestaande bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de algemene regels voor (bedrijfs-)woningen als genoemd in
Artikel 18, alsmede dat:
a. bij een glastuinbouwbedrijf geen nieuwe bedrijfswoning is toegestaan;
b. herbouw van een bestaande, eerste bedrijfswoning is toegestaan, mits:
o deze zal gaan dienen voor de huisvesting van de ondernemer of diens personeel;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 20.000 m² aan grond;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 15.000 m² aan kassen
o indien het bedrijf ter plaatse beschikt over minder dan 15.000 m², maar minimaal 5.000 m² aan
kassen, moet worden aangetoond dat er sprake is van een gespecialiseerde teelt die op deze
beperkte schaal bedrijfseconomisch verantwoord en levensvatbaar is;
o de woning niet al eerder is gesloopt, verplaatst en herbouwd als woning, met de bestemming
"Wonen";
o de woning niet al eerder is gesloopt, verplaatst of herbouwd als bedrijfswoning ten behoeve van
een (destijds) nieuw, ander glastuinbouwbedrijf;
o de woning wordt opgericht op de gronden die behoren tot het glastuinbouwbedrijf;
o de woning zodanig gesitueerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt
belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige.
c. herbouw van een bestaande, tweede of derde bedrijfswoning is toegestaan, mits:
o deze zal gaan dienen voor de huisvesting van de ondernemer of diens personeel;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 40.000 m² aan grond;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 30.000 m² aan kassen;
o de woning niet al eerder is gesloopt, verplaatst en herbouwd als woning, met de bestemming
"Wonen";
o de woning niet al eerder is gesloopt, verplaatst of herbouwd als bedrijfswoning ten behoeve van
een (destijds) nieuw, ander glastuinbouwbedrijf;
o de woning wordt opgericht op de gronden die behoren tot het glastuinbouwbedrijf;
o de woning zodanig gesitueerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt
belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige.
d. vergroting van een bestaande, eerste bedrijfswoning is toegestaan, mits:
o deze zal gaan dienen voor de huisvesting van de ondernemer of diens personeel;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 20.000 m² aan grond;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 15.000 m² aan kassen;
o indien het bedrijf ter plaatse beschikt over minder dan 15.000 m², maar minimaal 5.000 m² aan
kassen, moet worden aangetoond dat er sprake is van een gespecialiseerde teelt die op deze
beperkte schaal bedrijfseconomisch verantwoord en levensvatbaar is;
o de woning wordt vergroot op de gronden die behoren tot het glastuinbouwbedrijf.
e. vergroting van een bestaande, tweede of derde bedrijfswoning is toegestaan, mits:
o deze zal gaan dienen voor de huisvesting van de ondernemer of diens personeel;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 40.000 m² aan grond;
o het bedrijf ter plaatse beschikt over minimaal 30.000 m² aan kassen;
o de woning wordt vergroot op de gronden die behoren tot het glastuinbouwbedrijf.
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f.

de afstand van het hoofdgebouw plus aan- en uitbouw van de woning tot aan een kas, bedrijfsgebouw
en overige bedrijfsbouwwerken (m.u.v. van een wkk-installatie, (natte) koeltoren en windturbine)
bedraagt minimaal 12,50 meter.

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde bij bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de algemene regels voor (bedrijfs-)woningen als
genoemd in Artikel 18.
3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Afwijken voor kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 voor:
a. het bouwen of vergroten van een bedrijfsgebouw voor (niet zelfstandige) kantoorruimte behorende bij
het ter plaatse en (meerdere) niet ter plaatse gevestigd(e) glastuinbouwbedrij(f)/(ven), mits:
o de glastuinbouwbedrijven behoren bij eenzelfde onderneming;
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o de kantoorruimte wordt gevestigd langs een weg uit categorie 1 en/of 2, zoals opgenomen in
Bijlage 4;
o de parkeersituatie en verkeersafwikkeling op, naar en vanaf het glastuinbouwbedrijf akkoord is
bevonden door de verkeerskundige;
o voldaan wordt aan alle overige regels voor een (niet zelfstandige) kantoorruimte.
b. het bouwen of vergroten van een bedrijfsgebouw voor het centraal verwerken en verpakken van
producten die elders geteeld zijn, mits:
o de oppervlakte van het bedrijfsgebouw maximaal 15% van de oppervlakte van de ter plaatse
aanwezige kassen bedraagt;
o de geteelde producten die verwerkt en verpakt worden afkomstig zijn van eenzelfde
onderneming;
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o niet meer producten verwerkt worden dan afkomstig van maximaal 3x de op het perceel
aanwezige hoeveelheid kassen;
o het bedrijfsgebouw een natuurlijk onderdeel van en een eenheid met het glastuinbouwbedrijf
blijft uitmaken, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
o de parkeersituatie en verkeersafwikkeling op, naar en vanaf het glastuinbouwbedrijf akkoord is
bevonden door de verkeerskundige;
o de ontsluiting en het aantal benodigde parkeerplaatsen niet op bezwaren stuit, dit ter
beoordeling van de verkeerskundige.
c. het bouwen van een wkk-installatie en een installatie voor de winning van warmte door een niet
glastuinbouwbedrijf, mits:
o de voorziening is gericht op het opwekken en leveren van energie en/of warmte ten behoeve van
glastuinbouwbedrijven, waarbij de energie- en /of warmtelevering aan derden (nietglastuinbouwbedrijven) bedrijfseconomisch ondergeschikt is;
o hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt belemmerd, dit ter beoordeling van de
glastuinbouwdeskundige;
o dit niet op stedenbouwkundige en/of landschappelijke bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw met daarboven een kas (meervoudig ruimtegebruik) tot
maximaal 20 meter, mits:
o de bouwhoogte minimaal 12 meter bedraagt;
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de parkeersituatie en verkeersafwikkeling op, naar en vanaf het glastuinbouwbedrijf akkoord is
bevonden door de verkeerskundige;
o de afstand tot aan het hart van de weg uit categorie 1, zoals opgenomen in Bijlage 4, minimaal
1,5x de bouwhoogte bedraagt en met een minimum van 25 meter;
o de afstand tot aan het hart van de weg uit categorie 2, zoals opgenomen in Bijlage 4, minimaal
1,5x de bouwhoogte bedraagt en met een minimum van 20 meter;
o de afstand tot aan het hart van de weg uit categorie 3 en overige wegen, zoals opgenomen in
Bijlage 4, minimaal 1x de bouwhoogte bedraagt en met een minimum van 15 meter.
o dit niet op ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
e. de goot- en bouwhoogte van een kas tot respectievelijk maximaal 10 meter en maximaal 13,50 meter,
mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o voor iedere meter dat de kas hoger is dan toegestaan op grond van lid 3.2.1, de kas 1 meter
verder uit het hart van de weg wordt gebouwd dan op grond van lid 32.3 is toegestaan;
o dit niet op ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
f. de oppervlakte van een bedrijfsgebouw tot maximaal 15% van de oppervlakte van de ter plaatse
aanwezige kassen, mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o dit niet op ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of
waterstaatkundige bezwaren stuit;
o de parkeersituatie en verkeersafwikkeling op, naar en vanaf het glastuinbouwbedrijf akkoord is
bevonden door de verkeerskundige;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
g. de oppervlakte van een (niet-zelfstandige) kantoorruimte tot een maximum van 1,5% van de oppervlakte
van de ter plaatse aanwezige kassen met een maximum van 1.500 m², mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o dit niet op natuur, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of
waterstaatkundige bezwaren stuit.
h. de bouwhoogte van een erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn tot maximaal 1,80 meter, mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o de erfafscheiding wordt geplaatst op of rondom verhard voorterrein bij een glastuinbouwbedrijf;
o het een volledig open erfafscheiding betreft waardoor het zicht op het voorterrein vanaf de
openbare weg behouden blijft.
i. het bouwen van een kas waarvan een groter percentage (dan 30%) van de gevels wordt voorzien van
niet licht doorlatend materiaal, mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o dit niet op stedenbouwkundige bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
j. de afstand van een kas tot de - niet aan een gecategoriseerde weg of vaarweg, zoals opgenomen
in Bijlage 4, gelegen - erfscheiding, mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o dit niet op stedenbouwkundige en/of verkeerskundige bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
k. de afstand van een bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken tot minimaal 1 meter van - niet aan
o
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een gecategoriseerde weg of vaarweg, zoals opgenomen in Bijlage 4, gelegen - de erfscheiding of in de niet aan een gecategoriseerde weg of vaarweg, zoals opgenomen in Bijlage 4, gelegen - erfscheiding,
mits:
dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
dit niet op stedenbouwkundige en/of verkeerskundige bezwaren stuit;
dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
de afstand van een kas, bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken dichterbij het hoofdgebouw van
een woning, mits:
o een efficiënte en logistiek verantwoorde inrichting het noodzakelijk maakt dat ten opzichte van
een bepaalde woning dichterbij dan 12,50 meter wordt gebouwd;
o de bestaande afstand - zoals aanwezig ten tijde van de tervisielegging van het bestemmingsplan
- niet wordt verkleind;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
de afstand van een wkk-installatie of (natte) koeltoren dichterbij het hoofdgebouw plus aan- en uitbouw
van een woning, mits:
o uit onderzoek gebleken is dat door te nemen maatregelen de beoogde afstand tot aan het
hoofdgebouw plus aan- en uitbouw van woning niet tot milieu hygiënische bezwaren leidt;
o de wkk-installatie of (natte) koeltoren niet dichterbij wordt gebouwd dan 12,50 meter.
het bouwen een watertank, wkk-installatie, (natte) koeltoren en/of CO2-tank of daarmee vergelijkbaar
bouwwerk voor de voorgevelrooilijn van het primaire bedrijfsgebouw, mits:
o wordt gebouwd in een kas (die onderdeel uitmaakt van het gehele kassencomplex);
o de kas (gevel) waarin het bouwwerk wordt gebouwd minimaal 25,00 meter breed is;
o dit niet op stedenbouwkundige bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
voor de breedte van een in-/uitrit naar een bedrijfsgebouw groter dan 10 meter, mits:
o dit noodzakelijk is vanwege de onmogelijkheid om op een andere wijze vanaf de (openbare) weg
het eigen terrein op te kunnen draaien;
o er een duidelijk onderscheid is tussen het privé en openbaar terrein;
o dit niet op verkeerskundige bezwaren stuit.
voor de inrichting van het (voor-)terrein bij een glastuinbouwbedrijf dat ontsluit op een weg uit categorie
1, 2 of 3, zoals opgenomen in Bijlage 4, waar een (vracht) wagen niet op eigen terrein kan keren, mits:
o er sprake is van een bestaand glastuinbouwbedrijf;
o dit noodzakelijk is vanwege de onmogelijkheid om op het eigen terrein te kunnen keren;
o er een duidelijk onderscheid is tussen het privé en openbaar terrein;
o dit niet op verkeerskundige bezwaren stuit.
het aanleggen van minder dan 4 parkeerplaatsen per hectare tot minimaal 2 parkeerplaatsen per
hectare, mits:
o dit voldoende is voor het betreffende glastuinbouwbedrijf;
o dit niet op verkeerskundige bezwaren stuit.
de afstand van een bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding
"(vk)" tot minimaal 1 meter van de erfscheiding of in de erfscheiding, mits:
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
o
o
o

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.
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3.3.2 Afwijken uitzonderingen kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 voor;
a. het maximale bebouwingspercentage van 30% van het functieaanduidingsvlak ter plaatse van de
functieaanduiding "(sa-vta)", mits:






tot een maximum van 10%;
dit niet op stedenbouwkundige bezwaren stuit;
dit niet op bezwaren uit het oogpunt van brandveiligheid stuit;
dit blijkt uit een positief advies van de brandweer.

b. de maximale oppervlakte van een woonunit ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)", mits:




dit niet op stedenbouwkundige bezwaren stuit;
dit niet op bezwaren uit het oogpunt van brandveiligheid stuit;
dit blijkt uit een positief advies van de brandweer.

c. de onderlinge afstand tussen woonunits ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)", mits:



dit niet op bezwaren uit het oogpunt van brandveiligheid stuit;
dit blijkt uit een positief advies van de brandweer.

3.3.3 Afwijken voor bedrijfswoningen en bouwwerken, geen gebouw zijnde
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3 onder b.
en c. ingevolge de afwijkingen van de algemene regels voor (bedrijfs-) woningen als genoemd in Artikel 18,
alsmede voor:
a. de afstand van het hoofdgebouw en/of aan- en uitbouw van een woning tot aan een kas, bedrijfsgebouw
en overige bedrijfsbouwwerken (m.u.v. van een wkk-installatie, (natte) koeltoren en windturbine) tot de
bestaande afstand, zoals aanwezig ten tijde van tervisielegging van het bestemmingsplan, mits:
o de aan te houden afstand ertoe zou leiden dat herbouw of vergroting van een bedrijfswoning
onmogelijk zou zijn;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen;
o de woning zodanig gesitueerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt
belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige.
3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. privé gebruik van gronden en bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 1.000 m², te meten
aansluitend aan het hoofdgebouw van de woning (inclusief de woning);
b. niet aan de bestemming gelieerde bewoning;
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c. zelfstandige woonruimte van een bijgebouw;
d. zelfstandige kantoorruimte;
e. (niet zelfstandige) kantoorruimte van (meerdere) niet ter plaatse gevestigd(e)
glastuinbouwbedrij(f)/(ven);
f. centraal verwerken en verpakken van producten;
g. detailhandel;
h. horeca;
i. ter plaatse stallen van machines en gebruiksmaterialen niet ten behoeve van de uitvoering van een
glastuinbouwbedrijf;
j. een geluidzoneringsplichtig bedrijf;
k. een bedrijf dat valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
3.4.2 Uitzonderingen strijdig gebruik
a. het bepaalde in lid 3.4.1 onder g. is niet van toepassing voor ondergeschikte particuliere verkoop van
uitsluitend op het perceel geteelde producten en waarbij het aldus gegenereerde financiële resultaat niet
meer dan 10% van het totale bedrijfsresultaat uitmaakt;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "(sa-vta)" is het bepaalde in lid 3.4.1 onder b. niet van toepassing
op bewoning van tijdelijke arbeidsmigranten in woonunits;
c. ter plaatse van de functieaanduiding "(vk)" is het bepaalde in lid 3.4.1 onder g. niet van toepassing;
d. ter plaatse van de functieaanduidingen "(sab-gvb)" en "(al)" is het bepaalde in lid 3.4.1 onder i. niet van
toepassing;
e. het bepaalde in lid 3.4.1 onder j. is niet van toepassing op glastuinbouwbedrijven die op het moment van
tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan reeds geluidzoneringsplichtig zijn.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en/of 3.4 voor:
a. het gebruik van gronden en bedrijfsbouwwerken ten behoeve van de visteelt als ondergeschikt onderdeel
van de glastuinbouwfunctie, mits:
o er sprake is van een gesloten systeem, waarbij het afvalwater van de visteelt wordt gebruikt
voor het gewas;
o er sprake is van dubbel ruimtegebruik;
o er sprake is van milieu neutrale visteelt;
o de visteelt bedrijfseconomisch ondergeschikt is;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
b. het opwekken en leveren van energie en/of warmte ten behoeve van meerdere glastuinbouwbedrijven,
waarbij de energie- en/of warmtelevering aan derden (niet glastuinbouw) bedrijfseconomisch
ondergeschikt is, mits:
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o dit niet op stedenbouwkundige en/of landschappelijke bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
c. het bergen, leveren en zuiveren van (giet-)water ten behoeve van meerdere glastuinbouwbedrijven,
mits:
o de centrale voorziening niet leidt tot een afname van het glastuinbouwareaal;
o dit niet op stedenbouwkundige en/of landschappelijke bezwaren stuit;
o dit geen onevenredige hinder, gevaar en/of schade veroorzaakt in relatie tot de aangrenzende
percelen.
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d. (niet zelfstandige) kantoorruimte in een bedrijfsgebouw behorende bij het ter plaatse en (meerdere) niet
ter plaatse gevestigd(e) glastuinbouwbedrij(f)/(ven), mits:
o de glastuinbouwbedrijven behoren bij eenzelfde onderneming;
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o de kantoorruimte wordt gevestigd langs een weg uit categorie 1 en/of 2, zoals opgenomen in
Bijlage 4;
o de parkeersituatie en verkeersafwikkeling op, naar en vanaf het glastuinbouwbedrijf akkoord is
bevonden door de verkeerskundige;
o voldaan wordt aan alle overige regels voor een (niet zelfstandige) kantoorruimte.
e. het centraal verwerken en verpakken van producten in een bedrijfsgebouw die elders geteeld zijn, mits:
o de geteelde producten die verwerkt en verpakt worden afkomstig zijn van eenzelfde
onderneming;
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o niet meer producten verwerkt worden dan afkomstig van maximaal 3x de op het perceel
aanwezige hoeveelheid kassen;
o het bedrijfsgebouw een natuurlijk onderdeel van en een eenheid met het glastuinbouwbedrijf
blijft uitmaken, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
o de parkeersituatie en verkeersafwikkeling op, naar en vanaf het glastuinbouwbedrijf akkoord is
bevonden door de verkeerskundige;
o de ontsluiting en het aantal benodigde parkeerplaatsen niet op bezwaren stuit, dit ter
beoordeling van de verkeerskundige.
3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.6.1 Verbod op werken en werkzaamheden
Het is verboden op de gronden met de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning verleend door burgemeester en wethouders de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. aanleggen van waterbassins;
b. aanleggen van verhardingen.
3.6.2 Uitzonderingen verbod op werken en werkzaamheden
Het verbod als bedoeld in lid 3.6.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:
a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
3.6.3 Toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden
a. de werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.6.1 onder a. zijn voor zover gelegen langs een
gecategoriseerde weg of een vaarweg, zoals opgenomen in Bijlage 4, slechts toelaatbaar, mits:
o het waterbassin niet zichtbaar of voldoende wordt ingeplant, dit ter beoordeling van de
groendeskundige;
o dit noodzakelijk is in bedrijfsmatig opzicht;
o de afstand van een waterbassin tot een woning minimaal 12,50 meter bedraagt;
o de afstand van een waterbassin tot hart van de weg met de categorie 1 minimaal 17,50 meter
bedraagt;
o de afstand van een waterbassin tot hart van de weg met de categorie 2 minimaal 12,50 meter
bedraagt;
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de afstand van een waterbassin tot hart van de weg met de categorie 3 minimaal 9 meter
bedraagt;
o de afstand van een waterbassin tot de boveninsteek van een (hoofd-)watergang die deel
uitmaakt van de vaarwegen, zoals opgenomen in Bijlage 4, minimaal 4 meter bedraagt;
b. de werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.6.3 onder a. zijn voor zover niet gelegen langs een
gecategoriseerde weg, zoals opgenomen in Bijlage 4, slechts toelaatbaar, mits:
o de afstand van een waterbassin tot een hoofdgebouw van een woning minimaal 12,50 meter
bedraagt;
o de afstand van een waterbassin tot het hart van de weg minimaal 6,50 meter bedraagt, tenzij
een kortere afstand niet op verkeerskundige en/of stedenbouwkundige bezwaren stuit.
o

3.7 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen:
3.7.1 Omzetten agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning
Van de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" in de bestemming "Wonen" met als doel een bedrijfswoning van
bestemming te doen wijzigen naar een burgerwoning, waarbij vast dient te staan dat:













de bedrijfsvoering ter plaatse is beëindigd, waarbij alle ter plaatse bedrijfsmatig te gebruiken, bij het
bedrijf bijbehorende, gronden zijn verkocht en alle bedrijfsmatig te gebruiken, bij het bedrijf
bijbehorende, kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken zijn verkocht of gesloopt ten
behoeve van een schaalvergroting en/of herstructurering van de glastuinbouw;
per bedrijf ten minste één bedrijfswoning aanwezig blijft;
de woning zodanig gesitueerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt
belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
na de bestemmingswijziging geen grotere kavel bij de perceelseigenaar in eigendom zal zijn dan
maximaal 1.000 m², waarbij leidend is een logische en efficiënte verkaveling van het glasareaal, dit ter
beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
de van bestemming te wijzigen kavel op een ruimtelijk logische en efficiënte wijze verkaveld is;
voldaan wordt aan de regels voor een woning als genoemd in de bestemming "Wonen", met dien
verstande dat de regels met betrekking tot de inhoud van een woning en alle regels met betrekking tot
bijgebouwen niet van toepassing zijn op de bestaande bebouwing, mits de oppervlakte van alle
bestaande bijgebouwen bij de te wijzigen kavel is teruggebracht tot 100 m² of de inhoud van alle
bestaande bijgebouwen is teruggebracht tot 300 m3;
advies is ingewonnen bij de waterbeheerder en de glastuinbouwdeskundige;
dit niet op ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, waterstaatkundige,
milieu hygiënische of akoestische bezwaren stuit;
indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen de dubbelbestemming "Leiding - ...", is schriftelijk advies
van de betreffende leidingbeheerder vereist;
indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen 25 meter van de bestemming "Bedrijf" met de
functieaanduidingen "(sb-gos)" of "(sb-mr)", is schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder
vereist.

3.7.2 Vergroten woonvlak
Van de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" in de bestemming "Wonen" met als doel een bestaand
aangrenzend woonvlak te vergroten, waarbij vast dient te staan dat:


de vergroting zodanig gesitueerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt
belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
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na de bestemmingswijziging geen grotere kavel bij de perceelseigenaar in eigendom zal zijn dan
maximaal 1.000 m², waarbij leidend is een logische en efficiënte verkaveling van het glasareaal, dit ter
beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
het te vergroten woonvlak op een ruimtelijk logische en efficiënte wijze verkaveld is;
voldaan wordt aan de regels voor een woning als genoemd in de bestemming "Wonen", met dien
verstande dat de regels met betrekking tot de inhoud van een woning en alle regels met betrekking tot
bijgebouwen niet van toepassing zijn, mits de oppervlakte van alle bestaande bijgebouwen op het
uiteindelijke woonvlak is teruggebracht tot 100 m² of tot een inhoudsmaat van 300 m 3;
advies is ingewonnen bij de waterbeheerder en de glastuinbouwdeskundige;
dit niet op ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, waterstaatkundige,
milieu hygiënische of akoestische bezwarenstuit;
indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen de dubbelbestemming "Leiding - ...", is schriftelijk advies
van de betreffende leidingbeheerder vereist;
indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen 25 meter van de bestemming "Bedrijf" met de
functieaanduidingen "(sb-gos)" of "(sb-mr)", is schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder
vereist.

3.7.3 Uitplaatsen/verplaatsen (bedrijfs-)woning
Van de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" in de bestemming "Wonen" met als doel een te slopen
bedrijfswoning te herbouwen als burgerwoning of een bestaande burgerwoning te slopen en te herbouwen,
waarbij vast dient te staan dat:














de sloop van de (voormalige bedrijfs-)woning nodig is vanwege de (toekomstige) schaalvergroting en/of
herstructurering van de glastuinbouw;
de beoogde woonkavel zodanig geprojecteerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet
wordt belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
de (voormalige bedrijfs-)woning wordt gesloopt, binnen 2 maanden na gereedmelding van de nieuwe
woning;
na de bestemmingswijziging geen grotere kavel bij de perceelseigenaar in eigendom zal zijn dan
maximaal 1.000 m², waarbij leidend is een logische en efficiënte verkaveling van het glasareaal, dit ter
beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
de achter te laten kavel aantoonbaar te koop is aangeboden voor een agrarische prijs ten behoeve van
herstructurering of schaalvergroting van de glastuinbouw aan de eigenaren van de aangrenzende
percelen of een recht van koop aan deze(n) is verstrekt in geval (nog) niet direct tot aankoop wordt
overgegaan;
alle bestaande bouwwerken, op de achter te laten kavel, zijn gesloopt;
de herstructurering en/of schaalvergroting waar de woning onderdeel van uitmaakt de instemming heeft
van de glastuinbouwdeskundige en de waterbeheerder;
de te wijzigen kavel op een ruimtelijk logische en efficiënte wijze verkaveld is;
dit niet op ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, waterstaatkundige,
milieu hygiënische en/of akoestische bezwaren stuit;
voor de gronden van de bestaande burgerwoning die terugvallen aan de glastuinbouw, de bestemming
"Wonen" gelijktijdig wordt gewijzigd naar "Agrarisch - Glastuinbouw", middels toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid als genoemd in Artikel 36 van dit plan;
indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen de dubbelbestemming "Leiding - ...", is schriftelijk advies
van de betreffende leidingbeheerder vereist;
indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen 25 meter van de bestemming "Bedrijf" met de
functieaanduidingen "(sb-gos)" of "(sb-mr)", is schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder
vereist.
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3.7.4 Uitplaatsen niet-glastuinbouw bedrijven
Van de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" in de bestemming "Bedrijf" of "Bedrijf - Agrarisch Aanverwant
Bedrijf" met als doel een bedrijf te verplaatsen, waarbij vast dient te staan dat:













de verplaatsing nodig is vanwege (toekomstige) schaalvergroting en/of herstructurering van de
glastuinbouw;
de bedrijfskavel zodanig geprojecteerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt
belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;
alle bedrijfsbouwwerken op de achter te laten kavel worden gesloopt, binnen twee maanden nadat
bedrijfsbouwwerken op de nieuwe kavel gereed zijn gemeld;
de achter te laten kavel aantoonbaar te koop is aangeboden voor een agrarische prijs ten behoeve van
herstructurering of schaalvergroting van de glastuinbouw aan de eigenaren van de aangrenzende
percelen of een recht van koop aan deze(n) is verstrekt in geval (nog) niet direct tot aankoop wordt
overgegaan;
de kavel na bestemmingswijziging een vergelijkbare oppervlakte heeft dan de (vergunde) oppervlakte
oude kavel met een bedrijfsbestemming;
voldaan wordt aan de regels van dit plan die gelden voor de bestemming "Bedrijf" of "Bedrijf - Agrarisch
Aanverwant Bedrijf";
de herstructurering of schaalvergroting waar het bedrijfsperceel onderdeel van uitmaakt de instemming
heeft van de glastuinbouwdeskundige;
dit niet op ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, waterstaatkundige,
milieu hygiënische en/of akoestische bezwaren stuit;
voor de gronden van het bedrijf die terugvallen aan de glastuinbouw, de bestemming "Bedrijf" of "Bedrijf
- Agrarisch Aanverwant Bedrijf" gelijktijdig wordt gewijzigd naar "Agrarisch - Glastuinbouw", middels
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als genoemd in Artikel 36 van dit plan;
indien het nieuwe bedrijfsvlak binnen de dubbelbestemming "Leiding - ..." komt te liggen, is schriftelijk
advies van de betreffende leidingbeheerder vereist;
indien het nieuwe bedrijfsvlak is gelegen binnen 25 meter van de bestemming "Bedrijf" met de
functieaanduidingen "(sb-gos)" of "(sb-mr)", is schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder
vereist.

Artikel 15 Waarde – Archeologie
15.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Waarde - Archeologie" (WR-A) aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden.
15.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd, met dien verstande dat:


indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de archeologische waarden als bedoeld
in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen prevaleert de bestemming "Waarde - Archeologie";

en gelden tevens de volgende bouwregels ten aanzien van:

15.2.1 Onderliggende bestemming

Op de gronden mogen ten behoeve van de onderliggende bestemming(en) bouwwerken, met inachtneming van
de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw-)regels, binnen de beschermingszone worden gebouwd,
mits:
a. voor de verlening van de omgevingsvergunning burgemeester en wethouders schriftelijk advies hebben
gevraagd aan de archeologische deskundige van de gemeente Westland of een daarvoor in de plaats
gestelde deskundige, tenzij geen archeologisch onderzoek benodigd is.
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15.2.2 Uitzonderingen onderliggende bestemming

De verplichting voor een archeologisch onderzoek geldt niet voor:
a. kassen;
b. bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-1)"
maximale oppervlakte van 0 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 30 cm;
c. bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-2)"
maximale oppervlakte van 50 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 30 cm;
d. bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-3)"
maximale oppervlakte van 100 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 50 cm;
e. bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-4)"
maximale oppervlakte van 250 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 50 cm;
f. bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-5)"
maximale oppervlakte van 500 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 50 cm.

met een
met een
met een
met een
met een

15.2.3 Voorwaarden

Indien uit het in lid 15.2.1 onder a. genoemd archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van
de gronden als gevolg van het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden
verstoord, verbindt het bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de Monumentenwet
1988;
c. de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
15.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

15.3.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken en werkzaamheden te verrichten:
a. ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-1)" en "(swr-2)" grondwerken dieper dan 30 cm, waartoe
worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van
gronden, alsmede het vergraven of dempen van (hoofd-)watergangen en waterpartijen en het aanleggen
van drainage;
b. ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-3)", "(swr-4)" en "(swr-5)" grondwerken dieper 50 cm,
waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en
ontginnen van gronden, alsmede het vergraven of dempen van (hoofd-)watergangen en waterpartijen en
het aanleggen van drainage;
c. het verlagen en verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard, waarbij stobben worden verwijderd;
e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur;
f. het aanleggen en verwijderen van verhardingen ten behoeve van wegen, paden, parkeergelegenheden
en andere oppervlakteverhardingen;

15.3.2 Uitzonderingen verbod

Het verbod als bedoeld in lid 15.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
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a.
b.
c.
d.
e.

betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het van kracht worden van het plan;
die mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
die archeologisch onderzoek betreffen of daarop zijn gericht;
welke betrekking hebben op:
o kassen;
o bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-1)"
maximale oppervlakte van 0 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 30 cm;
o bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-2)"
maximale oppervlakte van 50 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 30 cm;
o bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-3)"
maximale oppervlakte van 100 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 50 cm;
o bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-4)"
maximale oppervlakte van 250 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 50 cm;
o bouwwerken, werken en werkzaamheden ter plaatse van de functieaanduiding "(swr-5)"
maximale oppervlakte van 500 m² en maximale diepte beneden maaiveld van 50 cm.

met een
met een
met een
met een
met een

15.3.3 Voorwaarden
a. de werken of werkzaamheden die onder het verbod vallen, zijn slechts toelaatbaar indien uit
archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden niet worden verstoord;
b. indien uit het onder a. genoemd archeologische onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het verlenen van de Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kunnen worden verstoord, verbindt het bevoegd gezag één of
meer van de volgende voorwaarden aan de omgevingsvergunning:
o de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden;
o de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de
Monumentenwet 1988;
o de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de
bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische
monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties;
c. voor de verlening van de omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders schriftelijk
advies gevraagd aan de archeologische deskundige van de gemeente Westland of een daarvoor in de
plaats gestelde deskundige, tenzij geen archeologisch onderzoek benodigd is.
Artikel 12 Water
12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Water" (WA) aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

(hoofd-)watergangen, waterpartijen en (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen;
het behoud en herstel van natuurwaarden;
groenvoorzieningen;
infiltratievoorzieningen;
kruisingen en bruggen ten behoeve van wegen en paden;
keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, aanlegsteigers en vlonders;
natuurvriendelijk ingerichte oevers.
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12.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden
gebouwd;
en gelden tevens de volgende bouwregels ten aanzien van:

12.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

a. de maatvoering van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt:
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