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Hoogweg (realiseren glastuinbouwbedrijf Nieuwlandseweg 2 te Marknesse

Inleiding
Hoogweg heeft op 10 december 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend
voor realisatie van een glastuinbouwbedrijf aan de Nieuwlandseweg 2 in Marknesse. De
aanvraag is beoordeeld en er is geconcludeerd dat er geen grond is om de vergunning te
weigeren. De strijdigheden zijn namelijk niet van dien aard dat er sprake is van strijd
met een goede ruimtelijke ordening. Op 8 juli 2019 heeft de raad een verklaring van
geen bedenkingen afgegeven.
Na een zienswijzeperiode wordt de raad nu gevraagd om een definitief besluit te nemen
en haar verklaring van geen bedenkingen af te geven over 2 strijdigheden.
Naar aanleiding van de raadscommissie woonomgeving is naar de “juridische context”
gevraagd van dit voorstel. In deze memo wordt hierop ingegaan.
Verklaring van geen bedenkingen
Als een project in strijd is met een bestemmingsplan, moet beoordeeld worden of het
wenselijk (beleid) en mogelijk (omgevingsaspecten) is om af te wijken van het
bestemmingsplan. In het onderhavige geval zijn de strijdigheden met het
bestemmingsplan en is de ligging van het projectgebied van dien aard, dat het college
uitsluitend mag afwijken van het bestemmingsplan als de raad vooraf verklaart hiertegen
geen bedenkingen te hebben.
De raad mag een verklaring van
geen bedenkingen (vvgb)
uitsluitend weigeren in het
belang van een goede
ruimtelijke ordening.
Gelet op het voorgaande is het
dus aan de raad om te
beoordelen of het verlenen van
planologische medewerking leidt
tot strijd met een goede
ruimtelijke ordening.
In de ruimtelijke onderbouwing
is nadrukkelijk onderbouwd dat
er sprake is van goede
ruimtelijke ordening.

2 strijdigheden
Het project is op de volgende punten in strijd met het bestemmingsplan:
- De afstand tot de weg wordt op 1 plaats verkleind, ten opzichte van de in het
plan voorgeschreven afstand van 78 meter (zie cirkel op afbeelding);
- Er is sprake van een overschrijding van de toegestane bouwhoogte voor
warmteopslagtanks, ketelhuis en bedrijfsgebouw.
Toelichting:
Afstand tot de weg
Ter plaatse van de kruising Baarloseweg en Baarlosedwarsweg ligt een deel van de
kassen op een kleinere afstand dan 78 m van het hart van de weg. De kleinste afstand
van een hoek van de beoogde kas tot het hart van de weg bedraagt ca. 57,8 meter. Dit
komt voort uit het feit dat voor een glastuinbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de
grootschalige teelt van glasgroenten zo veel mogelijk voorkomen moet worden dat er
(ogenschijnlijk) kleine hoeken uit de kas zijn genomen. Dergelijke hoeken zijn nadelig
voor het microklimaat en logistieke planning binnen het bedrijf. Door de kas zo veel
mogelijk rechthoekig te maken wordt de monotonie onderstreept en ontstaat er een
rustig beeld.
Ook in de schaal van het gebied is dit klein en daarmee passend. Op de hoek van de kas
is een waterpartij gelegen, zodat er een duidelijk hoekaccent ontstaat en afstand wordt
gecreëerd tot aan de weg. Op de hoek zijn geen woningen of boerenerven gelegen. Ook
is de hoek in een bocht van de weg gelegen welke afwijkt van de omliggende rechtlijnige
structuur. Daarom is het mogelijk hier anders om te gaan met de afstandsmaten, omdat
de maat voor woningen hier ontbreekt en kan ontbreken. > Zie pagina 19 van de
ruimtelijke onderbouwing.

Bouwhoogte/massa
Navolgende tabel geeft de volgens het bestemmingsplan toegestane bouwhoogte en de
aangevraagde bouwhoogte weer:
Bouwwerk
Hoogte bestemmingsplan
Hoogte aanvraag
Glasopstanden
9 m (goothoogte) /
7,450 m (goothoogte) /
11 m (bouwhoogte)
8,244 m (bouwhoogte)
Bedrijfsgebouw
8 m (goothoogte)
10 m (goothoogte) /
11 m (bouwhoogte)
12,5 m (bouwhoogte)
Warmteopslagtanks
15 m
19,7 m
Ketelhuis
8 m (goothoogte)
---11 m (bouwhoogte)
18,5 m (bouwhoogte)

Het nieuw te realiseren glastuinbouwbedrijf is in hoofdopzet vergelijkbaar met de
bestaande glastuinbouwbedrijven aan de Nieuwlandseweg 9 te Luttelgeest en
Nieuwlandseweg 10 te Marknesse. Het ontstane profiel is een goede invulling van de
hoofdkenmerken van de polder. De bedrijfsruimte, ketelhuis en opslagtanks die hoger
zijn dan de kassen, worden in het midden van het kassencomplex opgenomen. De
gebouwen zijn terugliggend ten opzichte van de voorgevel- en achtergevelrooilijn
gesitueerd. Door deze situering kunnen de bedrijfsgebouwen hoger worden uitgevoerd,
zonder dat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De monotonie en de weidsheid van
het gebied en de kassen drukken de hogere bedrijfsruimten min of meer naar de
achtergrond. De bebouwing is in de schaal van het gebied. > Zie pagina 19 van de
ruimtelijke onderbouwing.

Afweging met betrekking tot het afwijken van de bouwregels
De strijdigheden met het bestemmingsplan betreffen uitsluitend de bouwregels. Het
project voldoet volledig aan de gebruiksregels. Dit betekent dat de afweging die de raad
moet maken, ook uitsluitend betrekking kan hebben op dit aspect.
Het afwijken van de bouwregels heeft géén of althans hooguit in zéér beperkte mate
intensivering van het gebruik tot gevolg. De overschrijding van het bouwvlak is, gelet op
het totale project, zeer beperkt. Een maximale invulling van de bestaande
bouwmogelijkheden zou leiden tot een groter bebouwd oppervlak dan in de onderhavige
aanvraag.
Gelet op de situering van de warmteopslagtanks en het ketelhuis (midden tussen de
glasopstanden en op grote afstand van het openbaar gebied en gronden/woningen van
derden) is de toename van de bouwhoogte niet of nauwelijks waarneembaar.
Afweging omtrent overige door indieners van zienswijzen aangevoerde
aspecten
De zienswijzen gaan voornamelijk in op aspecten waarvoor de raad niet gevraagd wordt
om haar verklaring van geen bedenkingen voor af te geven.
De zienswijzen gaan voornamelijk in op de energievoorziening, bedrijfsvoering en
verkeerskundige inrichting.
Op deze voornaamste aspecten wordt ingegaan. Voor een uitgebreider antwoord wordt
verwezen naar de reactienotitie die opgesteld is om de ingediende zienswijzen te
beantwoorden.
•

De wijze van energievoorziening (verstoken biomassa in aanvulling op
geothermie) is een keuze van de ondernemer. Het bestemmingsplan laat deze
wijze van energievoorziening toe. Het verstoken van biomassa wordt gereguleerd

•

•

via de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De
omgevingsdienst heeft hier een passende afweging gemaakt.
De interne bedrijfsvoering is aan de ondernemer. Hij heeft hier overleg over met
zijn omgeving. Binnen de grenzen van het bestemmingsplan (die deze ruimte
biedt) en de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer, is het aan de
ondernemer om hier vorm en inhoud aan te geven.
Tenslotte de uitrit richting de Baarlosedwarsweg: Nog los van de toezeggingen die
initiatiefnemer hieromtrent heeft gedaan, is de aanleg van een uitweg geen
onderwerp dat geregeld wordt via het bestemmingsplan. Toetsingskader is de
APV. Het college dient bij een verzoek tot aanleg van een uitweg te beoordelen of
dit vanuit onder andere het oogpunt van verkeersveiligheid en een doelmatige
verkeersafwikkeling mogelijk is.

