
Technische vragen GBV inzake bestemmingsplan 'Huysackers'
Ten behoeve van besluitvormende raadsvergadering op 24 oktober 2017

Indien goed begrepen wordt dit globale bestemmingsplan niet meer in een definitief 
bestemmingsplan (ruimtelijke plannen) uitgewerkt vandaar nog de volgende vragen met 
betrekking tot het bestemmingsplan Huysackers.

Het globale bestemmingsplan Huysackers is het definitieve bestemmingsplan. Net als meer 
gedetailleerde bestemmingsplannen is ook dit bestemmingsplan opgenomen op 
ruimtelijkeplannen.nl. Na vaststelling en in werking treden van het globale bestemmingsplan 
is dit het geldende planologisch-juridische kader. Dit wordt niet meer in een ander plan 
uitgewerkt.

In de regels wordt regelmatig van de keuzemogelijkheid 'en/of' gebruik gemaakt. Is dit de 
juiste formulering?
Zoals bijvoorbeeld t.a.v. van
Artikel 1.37-Coffeeshop. Hierbij wordt mogelijk gemaakt dat verdovende en hallucinerende 
stoffen verstrekt mogen worden. Vallen een aantal hallucinerende stoffen niet onder de 
verboden (hard) drugs?

In artikel 1.37 is een begripsbepaling voor coffeeshops opgenomen. Door het opnemen van 
een begripsbepaling wordt niets 'mogelijk' gemaakt. Het opnemen van een begripsbepaling is 
bedoeld om duidelijkheid te geven over het begrip. De coffeeshops zijn in artikel 9.2 van het 
ontwerpbestemmingsplan aangewezen als strijdig gebruik. Opstallen mogen niet worden 
gebruikt voor coffeeshops. Volgens de begripsbepaling is er sprake van een coffeeshop als er 
verdovende of hallucinerende stoffen worden verstrekt dan wel als beide stoffen worden 
verstrekt. Bedrijven die dus hallucinerende stoffen verstrekken (welke stof dan ook) zijn dus 
coffeeshops.

Artikel 1.64-Internethandel. Hierbij worden ook logistieke functies (bevoorrading, 
goederentransport en het produceren van grond- naar eindproduct) toegestaan. Hoe moet dit 
gezien worden onder andere t.o.v. de intentie van internethandel?

Logistiek is een overkoepelende term voor alle processen en activiteiten die zijn afgestemd 
op een zo efficiënt mogelijke goederenstroom. Goederenstroom is op zijn beurt weer een 
overkoepelend begrip voor transport, verpakking en opslag van goederen. Deze term is 
opgenomen omdat als iemand thuis een webwinkel heeft, hij of zij ook een voorraad moet 
kunnen aanleggen (en de voorraad moet er ook kunnen komen en daarna weer 
doorverkocht/getransporteerd kunnen worden). De activiteiten moeten hoe dan ook passen 
binnen de kaders/regels die gelden voor aan-huis-verbonden bedrijven omdat internethandel 
alleen in dit kader mag plaatsvinden. Op basis hiervan is de impact op de omgeving beperkt. 
Het opnemen van de term logistiek staat de intentie van internethandel dus niet in de weg.

Verder t.a.v. begrippen
Artikel 1.3-Aan huis verbonden beroep. Dit is opgenomen als ongeschikte detailhandel.
Dient dit
gelezen te worden ondergeschikte detailhandel 
Ja, dit klopt.

Artikel 1.80-Maatschappelijke voorzieningen. Worden door de toevoeging 'zoals' de 
maatschappelijke voorzieningen tot de genoemde voorzieningen beperkt?
Nee, het zijn voorbeelden van maatschappelijke voorzieningen. Het woordje 'zoals' heeft 
geen beperkende werking.

Artikel 4 Woongebied
Onder 4.1 zijn de volgende woonvormen opgesomd: aaneengebouwde, vrijstaand 
geschakelde, twee-onder-eenkap, gestapelde, patio dan wel vrijstaande woningen. Dit met



de intentie om deze te gaan realiseren.
Hoe wordt, na realisatie van het plan, inzichtelijk welke woonvorm op welk perceel is 
toegestaan zoals te doen gebruikelijk op ruimtelijke plannen?
Ook na realisatie van de woningen geldt nog het bestemmingsplan 'Huysackers'. Pas op het 
moment dat er een nieuw bestemmingsplan voor dit plangebied wordt vastgesteld (of 
mogelijk omgevingsplan onder de nieuwe Omgevingswet) zal bezien worden of de woonvorm 
specifiek voor de percelen zal worden vastgelegd. Daar is in het bestemmingsplan 
Huysackers nu niet voor gekozen.


