
Beantwoording schriftelijke vragen

van: het college

aan: de raad  

betreft: vragen fractie  CDA inzake bedrijventerrein De Fliert 
 
datum: 7 september 2017 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In een brief van 22 augustus 2017 stelt de fractie CDA een aantal vragen over 
bedrijventerrein De Fliert. Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de 
aanleiding en de bijbehorende antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller

De brief die de heer Dijkhof aan de raad heeft gestuurd (opgenomen op de lijst van 
ingekomen stukken, raadsvergadering 21-09-2017) en de duidelijkheid die u hierover 
wenst te verkrijgen.

1. Wat is de thans geldende bestemming voor deze locatie, is er een wijziging 
van het bestemmingsplan in voorbereiding, kunt u dit toelichten? 

De geldende bestemming is “bedrijf”. Conform bestemmingsplan (2014) is het, 
net als voor de andere bedrijven op de Fliert, mogelijk om een bedrijfswoning te 
realiseren. Het moet gaan om “een woning in of bij een gebouw of op of bij een 
terrein, die hoort bij en functioneel gebonden is aan een bedrijf in dat gebouw of 
op dat terrein”. Reguliere woningen passen niet in deze bestemming.

Op dit moment is er geen wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding, 
maar worden de plannen voor de ontwikkeling van het perceel nader uitgewerkt. 
Bij de uitwerking zal de potentiële koper de directe omgeving betrekken Pas 
daarna volgt eventueel een bestemmingsprocedure waarop iedereen formeel kan 
reageren. Verwachte start eventuele bestemmingsplanprocedure: januari 2018. 

2. Is er draagvlak bij de bedrijven in De Fliert voor een eventuele 
bestemmingsplanwijziging?

Met de omringende bedrijven is nog niet over de plannen in wording gesproken, 
aangezien ze nog niet voldoende uitgewerkt zijn. Met de potentiële koper is 
afgesproken dat hij de omgeving informeert en afstemming zoekt, zodra de 
plannen duidelijker worden. Dat is onderdeel van het gebruikelijke proces.

Alleen aan de heer Dijkhof zijn concept tekeningen getoond, omdat wij met hem 
in gesprek waren over de aankoop van een strook grond tussen beide percelen. 

3. Kunt u inzicht geven in de plannen voor deze grond, of kunt u tenminste 
vertellen of er sprake is van verkoop van bovengenoemde grond ten behoeve 
van meerdere wooneenheden (11) en zo ja, de relatie van die woningen met 
het bedrijventerrein?
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Wij zijn van mening dat wonen en werken in de toekomst steeds meer met elkaar 
verweven raakt. Steeds meer mensen werken vanuit huis en werktijden worden 
steeds flexibeler. Op dit moment bieden de bestemmingsplannen in Leusden al 
meer ruimte om vanuit huis te werken en ondernemen dan enkele jaren geleden. 
Vaak gaat het dan om de combinatie van kantoorwerkzaamheden / wonen of  
beroepen aan huis zoals medische of andere zelfstandigen, hetgeen doorgaans 
goed past binnen een woonwijk. 

In Achterveld zijn echter steeds meer zelfstandige (jonge) ondernemers zoals 
schilders, stukadoors, aannemers en timmerlieden die werken en wonen willen 
combineren. Deze bedrijvigheid leent zich minder voor vestiging in een reguliere 
woonwijk. Ook aan hen willen we ruimte bieden om te ondernemen. Vanwege het 
karakter van deze werkzaamheden en de functie van het bedrijventerrein, kan De 
Fliert hiervoor een goede locatie zijn.
 
We zijn in gesprek met de potentiële koper over verkoop van de grond. Hij werkt 
nu een plan uit binnen door ons gestelde kaders. In het meest recente concept 
plan is sprake van 2 bedrijfsverzamelgebouwen met in totaal 17 bedrijfsunits. Bij 
10 van deze bedrijfsunits is op de eerste verdieping een appartement dat bij die 
bedrijfsunit hoort. De appartementen moeten op minimaal 30 meter afstand staan 
van het bedrijfspand van de heer Dijkhof, vanwege de benodigde milieuruimte 
voor het bedrijf.
 
4. De heer Dijkhof stelt dat hij een aankoopverplichting heeft voor 2 tot 4 meter 

en deze verplichting wil nakomen. Als deze informatie juist is, waarom 
verkoopt u de grond dan niet aan degene die de aankoopverplichting heeft en 
wat zijn de juridische consequenties als u deze afspraak negeert?

Het is juist dat in het toenmalige koopcontract een aankoopverplichting voor de  
aankoop van een strook grond van 2 tot 4 meter is opgenomen. De heer Dijkhof 
verbindt de aankoopverplichting van de strook grond van 2 tot 4 meter echter aan 
de ontwikkeling van het naastgelegen perceel. Wij brengen daar nadrukkelijk een 
onderscheid in aan.

De aankoopverplichting is destijds (2002) in het koopcontract opgenomen in 
verband met  de verleende toestemming aan de heer Dijkhof om tot op de 
erfgrens te bouwen MET aan die zijde ramen en een dakterras. Dat was 
ongebruikelijk, maar logisch omdat het naastgelegen perceel indertijd een 
agrarische bestemming had. Wanneer deze laatste bestemming zou wijzigen zou 
de aankoopverplichting gaan gelden. De bestemming is in 2014 gewijzigd bij de 
vaststelling van bestemmingsplan Achterveld 2014 en heeft toen een 
bestemming “bedrijf” gekregen. Tot op heden is de heer Dijkhof niet overgegaan 
tot aankoop van de strook van 2 tot 4 meter. Op ons initiatief zijn wij sinds begin 
2016 met de heer Dijkhof in gesprek over aankoop van de bedoelde strook 
grond. In juni 2016 heeft hij  uiteindelijk aangegeven 2 meter te willen kopen en 
heeft daarvoor een concept koopcontract ontvangen op 12 juli 2016 . Tot op 
heden is deze overeenkomst niet door de heer Dijkhof ondertekend. Op 22 juni 
2017 is de heer Dijkhof in gebreke gesteld en op 25 juli 2017  heeft het college 
daarop deze bepaling in de koopovereenkomst ontbonden.

De heer Dijkhof verbindt nu de aankoopplicht aan de ontwikkeling van het 
naastgelegen perceel. De verkoop en bebouwing van dit perceel staan echter 
volledig los van de aankoopplicht van de heer Dijkhof. 
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Om de potentiële koper van het naastgelegen perceel de gelegenheid te bieden 
zijn plannen verder vorm te geven, is het voor hem belangrijk om duidelijkheid te 
hebben over de omvang van de kavel. Dat was afhankelijk van de breedte van de 
strook grond die de heer Dijkhof zou aankopen. Overigens blijft de grens van de 
kavel die door de potentiële koper zal worden aangekocht op 2 meter afstand van 
de perceelsgrens van de heer Dijkhof. 

5. Wat zijn de gevolgen / risico’s voor het bedrijf van Dijkhof en diens 
bedrijfsvoering als de afstand van de woningen wordt teruggebracht naar 30 
meter en waarom zou dit worden toegestaan?

Gelet op richtlijnen van de VNG moeten woningen op een minimale afstand staan 
van bedrijven. In een rustig woongebied is dat 50 meter ten opzichte van het 
bedrijfspanden. In dit geval betreft het een gemengd gebied (wonen en werken) 
en moeten woningen op minimaal 30 meter afstand staan. Verder moet in het 
kader van de ruimtelijke onderbouwing in het bestemmingsplan met een 
milieuonderzoek worden aangetoond dat de nieuwe appartementen geen extra 
belemmering zijn voor de bedrijfsvoering van het bedrijf van de heer Dijkhof. 

6. Moet de Landelijke Rijvereniging & menclub de Singels per 1 september 
2017 dit terrein verlaten, zoals gesteld in de brief van de heer Dijkhof?

De rijvereniging de Singels huurt van de gemeente een perceel op De Fliert. De 
afgelopen jaren zijn verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van de 
Singels. Onderwerp van gesprek was de gewijzigde bestemming van het perceel 
naar “bedrijf”. Hierbij is aangegeven dat de gemeente deze grond beschikbaar 
zou gaan stellen voor bedrijvigheid en dat de Singels in dat geval zouden moeten 
verhuizen naar een andere locatie. Daartoe is de huur aan de Singels, met 
inachtneming van de opzegtermijn van een half jaar, opgezegd met ingang van 
30 september 2016. Om de Singels meer tijd te geven om hun verhuizing vorm te 
geven, is daarbij afgesproken dat zij tot 1 april 2017 om niet gebruik konden 
blijven maken van het terrein. 

Deze termijn is verlengd naar 1 september 2017 en recentelijk naar 1 januari 
2018, omdat aankoop van de bedrijfskavel tot op heden niet rond is. 

  
7. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de Singels?

De Singels hebben een aangrenzende locatie gevonden op grondgebied van de kerk 
en overeenstemming bereikt over de huur. Ze ontvangen een tegemoetkoming in de 
verhuiskosten. Ambtelijk worden gesprekken met de Singels gevoerd over de aan te 
vragen omgevingsvergunning.

8. Als er inderdaad sprake is van het voornemen om 11 woningen te bouwen, 
kunt u dan uitleggen waarom u dit wil toestaan terwijl er in Achterveld twee 
locaties voor woningbouw zijn aangemerkt? 

 
De eventuele woonunits op de Fliert zijn anders van opzet en karakter en zouden 
ruimte kunnen bieden aan een mix van wonen en werken. Het zijn geen reguliere 
woningen zoals we in de woongebieden op de twee locaties in Achterveld voor ogen 
hebben. Zie ook het antwoord onder 3. 
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