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Betreft:  Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische gronden 

(planidentificatie NL.IMRO.1701.509Agragronden2016-0002) 
 
 

Diever, 10 januari 2017 
 
 
Geachte raad van gemeente Westerveld, 
 
Met deze brief maken we onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Agrarische gronden’ van de gemeente Westerveld kenbaar. De terinzagelegging werd 
aangekondigd op de gemeentepagina in Da’s Mooi dd. 29 november 2016. 
  
Ruim een jaar geleden is door gemeente Westerveld het ‘bollenoverleg’ gestart waarin 
onder andere bewoners van de gemeente en de telers van bloembollen, die binnen de 
gemeentegrenzen wonen, zitting hebben. Inmiddels heeft een reeks bijeenkomsten 
plaatsgevonden, waar getracht werd te komen tot een goed begrip van elkaars standpunten 
en zorgen. De gemeente heeft deze bijeenkomsten gefaciliteerd met een externe voorzitter 
en de betrokkenheid van enkele van haar ambtenaren. Inhoudelijk heeft ze zich steeds op 
het standpunt gesteld dat zij niet de instrumenten heeft om een richtinggevende rol te 
spelen. Deze terughoudende opstelling van de gemeente Westerveld is nogmaals door het 
college benadrukt in haar Reactienota Inspraak en Vooroverleg van 14-11-2016, waarin zij 
ook is ingegaan op de reactie van de stichting Bollenboos en de bezorgde bewoners op het 
voorontwerp-bestemmingsplan, aangaande onder andere spuitvrij zones. Weliswaar geeft 
gemeente aan de zorgen van de bewoners en Bollenboos over bestrijdingsmiddelen in de 
leefomgeving van mensen te delen, maar voor daadwerkelijk ingrijpen wordt naar hogere 
overheden verwezen. Uitgangspunt van de gemeente is dat de problematiek niet geregeld 
kan worden via gemeentelijke ruimtelijke ordening c.q. dit bestemmingsplan. In deze 
zienswijze concluderen we echter dat daar wel degelijk mogelijkheden voor zijn in de 
ruimtelijke ordening en dus ook in dit bestemmingsplan. Ruimtelijke ordening die voorziet in 
spuitvrije zones rondom met bestrijdingsmiddelen behandelde percelen is reëel en -
belangrijker nog- in overeenstemming met de jurisprudentie. 
 
Op19 december 2016 is in het ‘bollenoverleg’ toelichting gegeven op de mogelijkheden om 
via ruimtelijke ordening bij te dragen aan een oplossing van de problemen waarmee de 
bollenteelt gepaard gaat. De gemeente heeft daarvoor jurist Paul Bodden (Hekkelman 
advocaten uit Nijmegen) in de arm genomen. Uit zijn heldere uiteenzetting blijkt dat 
hiervoor uitgebreide jurisprudentie bestaat (zie de als bijlage bijgevoegde presentatie van 
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dhr. Bodden). Bescherming tegen drift van bestrijdingsmiddelen dient primair in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening te worden geregeld. Daarom vragen we de gemeente-
raad hiervoor bepalingen/regels in het bestemmingsplan op te nemen, waaronder het 
instellen van spuitvrije zones uitgaande van de hiervoor geldende norm van 50 meter. 
 
We onderbouwen ons verzoek met de volgende door dhr. Bodden aangereikte stellingen:  
  
1. Bescherming via RO 
Wet- en regelgeving buiten het domein van de ruimtelijke ordening ziet niet primair toe op 
de bescherming van gevoelige objecten tegen drift. Die bescherming dient daarom bij uitstek 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden geregeld. 
 
2. Bestaande situaties beoordelen 
Hierbij kan volgens jurisprudentie niet uitgegaan worden van historisch gegroeide situaties, 
maar dienen bestaande situaties op zich beoordeeld te worden.  
 
3. Gevoelige objecten 
Onder gevoelige objecten worden objecten of plaatsen verstaan waar langdurig mensen 
verblijven, zoals: burgerwoningen en tuinen maar ook bijvoorbeeld kampeerplaatsen. 
 
4. Spuitzone  
Ook daar waar teelt- en kweekactiviteiten reeds planologisch zijn toegestaan, is een 
spuitzone nodig.  
 
5. 50 meter 
De omvang van die zone bedraagt normaliter 50 meter tussen gevoelige objecten en open 
teelt.  
 
6. Perceelgrens is grens 
Hierbij dient gemeten te worden vanaf de perceelgrens en niet vanaf de gevel.  
 
7. Borging spuitzone 
Spuitzones dienen planologisch te worden geborgd.  
 
8.Toetsingskader 
Een goed woon- en leefklimaat vormt het primair toetsingskader voor de spuitafstand.  
 
9. Omgevingswet 
In de nieuwe omgevingswet, die naar verwachting 2019 intreedt, is gezondheid een thema 
dat ook zijn weerslag in de ruimtelijke ordening krijgt. 
 
10. Teeltverbod 
Er is volgens dhr. Bodden eveneens jurisprudentie over het verbod van specifieke teelten op 
bepaalde plekken. 
 
 
We vragen i.h.k.v het bestemmingsplan eveneens aandacht voor: 
 
11. Beschermen cultuurhistorisch landschap 
Bescherming van kwetsbare cultuurhistorisch waardevolle landschappen zoals het essen-
landschap tegen de negatieve effecten van intensieve teelten zoals de bollenteelt. 
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12. Effecten teeltondersteunende voorzieningen 
Het nemen van maatregelen in dit plan tegen de negatieve effecten van teeltondersteunende 
voorzieningen. 
 
Gemeente heeft toegezegd verder juridisch advies in te winnen bij dhr. Bodden met 
betrekking tot de kansen die de RO biedt. Ook wij houden ons van harte aanbevolen om 
met u mee te denken over de regels die u zult kunnen opnemen in het definitieve plan. 
Vooral het ‘bollenoverleg’ biedt wat ons betreft een mooie kans om te komen tot een 
constructieve, gemeenschappelijk gedragen bijdrage aan het bestemmingsplan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Stichting Bollenboos 
 
R.V. Fournell 
B. Verhave 
en 
Bezorgde bewoners  
 
Bijlage: 
- Presentatie 19-12-2016 
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