
 

 

 
 
 
 
 
 

MEMO aan Raad 

 
 
Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 
 
Van : Wiemer Haagsma 
 
Datum : 19 juni 2015 
 
Onderwerp : Nadere toelichting beleidsregel uitbreiding arbeiderserven 
 
 

 

 

Inleiding  

Op maandag 15 juni 2015 is in de RTG (commissie Woonomgeving) de beleidsregel 
uitbreiding arbeiderserven aan de orde gekomen. Gedurende de behandeling is een 
aantal onderwerpen aan de orde gekomen die om nadere toelichting vragen. Tevens 
heeft het raadslid dhr. Nijholt (SP) op 16 juni 2015 een schriftelijke vraag gesteld over 
de beleidsregel. Deze memo geeft zowel een nadere toelichting op de beleidsregel als 
ook een beantwoording van de schriftelijke vraag. 
 
Aan de orde komen achtereenvolgens: 

• de gebruiksmogelijkheden van de gronden voor de maximale 
uitbreidingsmogelijkheid van 15 meter; 

• de gebruiksmogelijkheden van de gronden achter de maximale 
uitbreidingsmogelijkheid van 15 meter; 

• de keuze voor maximaal 15 meter uitbreiding aan de achterzijde; 

• de maatvoering van de uitbreidingen aan de zijkant (vraag Nijholt). 
 
De uitbreidingen kunnen gerealiseerd worden met een partiële herziening van het 
bestemmingsplan. 
 
Gebruiksmogelijkheden uitbreiding 

Na herziening van het bestemmingsplan krijgen de gronden onder de erfuitbreiding (net 
als het bestaande erf) de bestemming ‘Wonen’. Dit betekent dat in het achtererfgebied 
vergunningsvrij gebouwd kan worden. Gronden met een agrarische bestemming kunnen 
niet tot het achtererfgebied gerekend worden. 
 

Gebruiksmogelijkheden achter de uitbreiding 

Bij de behandeling van de beleidsregel in de RTG is wellicht de indruk gewekt dat 
wanneer een particulier gronden koopt met een agrarische bestemming deze gronden 
niet aangewend kunnen worden voor het realiseren van vergunningsvrije bouwwerken 
maar wèl gebruikt mogen worden als tuin. Dit laatste klopt niet. Gronden met de 
bestemming ‘Agrarisch Gebied’ moeten overeenkomstig deze bestemming gebruikt 
worden. Gebruik als (moes)tuin valt hier nadrukkelijk niet onder. 
  
  



 

 

Waarom is maximale uitbreidingsmogelijkheid aan de achterzijde op 15 meter 

gesteld? 

 

Het vertrekpunt van de regeling is het behoud van onderscheid tussen arbeiderserven en 
agrarische erven. Daarbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld: 
  

• De arbeiderserven hebben landschappelijk gezien van oorsprong een duidelijk 
ondergeschikte maatvoering ten opzichte van de agrarische erven. Met het oog op 
het zichtbaar houden van deze unieke inrichting van het landschap in de 
Noordoostpolder moet dit onderscheid bewaakt worden. Door de 
uitbreidingsmogelijkheden te beperken tot 15 meter blijven de arbeiderserven, 
wat betreft omvang, ondergeschikt aan de agrarische erven. 

  
• De keuze voor een maximale uitbreidingsmogelijkheid van 15 meter zorgt voor 

een situatie waarin overal een gelijke uitbreidingsruimte ontstaat. Door de 
uitbreidingsmogelijkheden te koppelen aan de diepte van het naastgelegen (en 
mogelijk al eerder uitgebreide) agrarisch erf ontstaan er in bepaalde gevallen veel 
grotere uitbreidingsmogelijkheden. Dit geeft ongelijkheid; zowel in mogelijkheden 
als in beeld. 
 

• In de beleidsregel hebben we een afweging moeten maken tussen de waarde van 
de openheid van het landschap enerzijds en de uitbreidingswens van bewoners 
van arbeiderswoningen anderzijds. Daarvoor hebben we met de overlegpartners 
RCE en provincie een modellenstudie gemaakt, waaruit blijkt dat 15 meter het 
maximaal haalbare is.  
 

• De uitbreidingsmogelijkheden van arbeiderserven zijn wat betreft noodzaak niet 
gelijk te stellen met de noodzakelijkheid van de uitbreidingsruimte voor 
agrarische erven. De uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische erven vloeien 
voort uit een bedrijfseconomische behoefte terwijl bij uitbreiding van 
arbeiderserven in de eerste plaats vergroting van het woongenot voorop staat. Dit 
onderscheid rechtvaardigt een verschil in maximale uitbreidingsruimte.  

 
In een enkel geval doet zich de situatie voor dat een agrarisch erf achter de 
oorspronkelijke erfgrens en ook achter de arbeiderserven uitgebreid is. In theorie 
ontstaat er dan een gat tussen het agrarisch erf en de maximale uitbreidingsmogelijkheid 
van het arbeiderserf. Door de uitbreiding van het agrarisch erf is het ruimtelijk 
onderscheid verdwenen. In deze specifieke situatie staat de beleidsregel toe dat de 
arbeiderserven uitgebreid worden tot de diepte van het oorspronkelijke agrarische erf (in 
de praktijk vaak circa 40 meter). Dit betekent dat de bestemming ‘Agrarisch gebied’ 
omgezet kan worden naar ‘Wonen’ in deze gevallen.  
 
Uitbreidingsmogelijkheid aan de zijkant 

Raadslid Nijholt vraagt waarom er niet voor is gekozen om de maximale 
uitbreidingsmogelijkheid van 15 meter toe te staan, tenzij de totale breedte van een 
cluster erven op een kavel door de uitbreiding de maximum waarde van 150 meter zal 
gaan overschrijden. 
 
Het toestaan van erfuitbreidingen in een bijzonder landschap vraagt om een 
belangenafweging. De wens van eigenaren van arbeiderserven om uit te kunnen breiden 
is afgewogen tegenover het belang van de unieke landschappelijke kwaliteiten van het 
buitengebied. Deze afweging heeft ons doen kiezen voor een vaste grens van 15 meter. 
 

• Door aan uitbreidingsmogelijkheden aan de zijkant een maximum van 15 meter te 
verbinden wordt overmatige uitbreiding van bebouwing en beplanting in het open 
polderlandschap voldoende ingeperkt. 

 



 

 

• Door overal  15 meter toe te staan krijgen alle gevallen een zelfde 
uitbreidingsmogelijkheid. 

 
• Het aantal gevallen waarbij met een uitbreiding van 15 meter de totale 

clusterbreedte de 150 meter overschreden wordt is beperkt. 
 
Vervolgstappen 

Ik stel voor de beleidsregel conform het voorstel vast te stellen. 
 
 


