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Beantwoording vragen ex. art. 30 RvO gesteld door de heer Knol van de fractie van 
De Onafhankelijken over "Vergunning Bed & Breakfast Ruige Weide" 

Beantwoording van de vragen: 

1. op grond van elke welke bepaling(en) in het desbetreffende bestemmingsplan heeft uw college 
de vergunning verleend? 

Antwoord: Voor het hebben van een bed & breakfast (hierna: b&b) aan Ruige Weide 33 is geen 
omgevingsvergunning verleend omdat een vergunning niet nodig is. Er vinden geen 
constructieve wijzigingen aan het gebouw plaats. 
T.a.v. het bestemmingsplan: in het huidige bestemmingsplan (hierna: bp) Landelijk gebied 
Hekendorp-Papekop (bijna 10 jaar geleden vastgesteld) is tekst over het voeren van de 
nevenactiviteit b&b doorgestreept opgenomen (zie bijlage). Deze regels voor het bp zijn destijds 
niet goedgekeurd door de provincie. De provincie koppelde destijds aan deze regels voor 
functiewijziging namelijk een sloopverplichting van 50% van de opstallen, iets wat ons college en 
uw raad niet wensten. 
Het feit dat de regels doorgehaald zijn, betekent niet dat een b&b niet is toegestaan; het 
betekent alleen dat een b&b niet expliciet is opgenomen en het dus niet zonder meer een recht 
is. In het latere bp Landelijk gebied Oudewater & Willeskop is een soortgelijke bepaling wél 
goedgekeurd - zonder de sloopverplichting - en is een b&b als nevenactiviteit expliciet 
toegestaan (zie bijlage). Bij de aankomende herziening van het bp Hekendorp-Papekop zullen 
deze regels op vergelijkbare wijze worden opgenomen. Op basis daarvan is bij dit verzoek naar 
analogie geredeneerd. Bovendien is in dit geval sprake van een b&b als ondergeschikte 
nevenfunctie en niet van functiewijziging. De (hoofd)functie blijft immers wonen. 

2. Kunnen andere aanvragers rekenen op eenzelfde snelle medewerking? 
Antwoord: Wanneer geen vergunning nodig is kunnen anderen ook vrij eenvoudig een b&b 
starten. 

3. Ik ontvang graag een kopie van de bouwvergunning. 
Antwoord: Er is geen sprake van een (bouw)vergunning, zie antwoord 1. 



Bijlagen: 

De betreffende passages uit de bestemmingsplannen (p.3 hierachter) 
De ingekomen vragen, geregistreerd onder Corsa nr. 15L00402 

De secretaris De burgemeester 

\ 
Holtngter mr. drs. P. Verhoeve 



Bijlage bij RIB 15R.00079 

In het bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp-Papekop staat de volgende doorgehaalde 
tekst: 

Artikel 9 Woondoeloinden (W) 
Doeleindenomeoh rijving 
1. De gronden op de kaart aangegeven voor Woondoeleinden (W) zijn bestemd voor: 
a. ter plaatste van de bestemming W: wonen; 
b. ter plaatse van de 6ubbestemming Wbc: een bed&breakfast tot een maximaal vloeroppervlak 
van 250 m 2 en een caravanstalling tot eon maximaal bedrijfsvloeroppervlak van 600 m 2. 

2. De gronden binnen de bebouwingsgrenzen met de nadere aanwijzing W* zijn mede bestemd 
voor de volgende nevenfuncties: 

Sr.—kano- en roeiboot- of fietsenverhuur tot een bedrijfsvloeroppervlak van niet meer dan 
100 m 2; 

bi—bed & broakfast on toori6tisch rocroatieve verblijfseenhoden tot oon vlooropporvlak 
van niot moor dan 200 m2; 

&—aan huisgebonden beroepen tot een bedrijfsvloeroppervlak van niet meer dan 50 m 2, 
é-.—paardenstalling/paardenpension tot een bedrijfsvloeroppervlak van niet meer dan 100 m 2 

en het gebruik van de gronden daarvoor tot niet meer dan 1.200 m 2; 
—opslag en stalling van niet-agrarische goederen, mits het opslag en stalling van de 

goederen geen verkeersaantrekkende werking hebben, tot een bedrijfsvloeroppervlak 
van niet meer dan 100 m 2; 

met dien verstande dat: 
voor de bedoelde functies geen nieuwe gebouwen gebouwd mogen worden en 
bestaande gebouwen niet mogen worden uitgebreid; 
de niet-agrarische nevenfunctie onder a, o, d en e niet zijn toegestaan op gronden 
gelegen aan Hogebrug 19 en 21; 
de niet-agrarische nevenfunctie onder d alleen is toegestaan op gronden die grenzen aan 
de bestomming AO. 

3. De gronden binnen de bebouwingsgrenzen met de nadere aanwijzing W* zijn na vrijstelling 
mede bestemd voor de nevenfuncties zoals bedoeld in lid 10. 

W* staat hierbij voor 'voormalig agrarisch bedrijf'. 

Het latere bestemmingsplan Landelijk gebied Oudewater & Willeskop bevat het volgende, waarbij 
W-1 vergelijkbaar is met W*: 

Artikel 22 
22.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen -1 (W-1)' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis gebonden beroep, met 
dien verstande dat de maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 50 m ; 

b. de volgende nevenactiviteiten, mits die plaatsvinden binnen de gebouwen en tot een 
oppervlakte van niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de gebouwen, de woning 
uitgezonderd, met dien verstande dat de totale vloeroppervlakte niet meer dan 500 m 2 mag 
bedragen: 
1. verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten waarbij de vloeroppervlakte 

niet meer mag bedragen dan 100 m ; 
2. kano- en roeiboot- of fietsverhuur waarbij de vloeroppervlakte niet meer mag 

bedragen dan 100 m 2; 
3. bed & breakfast waarbij de vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 200 m 2; 
4. paardenstalling/paardenpension waarbij de vloeroppervlakte niet meer mag bedragen 

dan 200 m 2 en het gebruik van de gronden daarvoor niet meer mag bedragen dan 
1.200 m 2; 

5. opslag en stalling van niet agrarische goederen, mits de opslag en stalling van de 
goederen geen onevenredige verkeersaantrekkende werking hebben, waarbij de 
vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 200 m 2, en de opslag en of stalling 
binnen de bestaande bebouwing dient plaats te vinden. 


