
Schriftelijke vragen ex. Artikel  43 verordening Raadswerk van de fractie CDA inzake 
bedrijventerrein De Fliert. Geregistreerd op 22 augustus 2017, afdoening in 30 dagen. 

Onlangs bereikte ons via de griffie (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 21-09-2017, onder 
C4) informatie dat een perceel op bedrijventerrein De Fliert in Achterveld verkocht zou zijn/worden 
met de bedoeling om op dat terrein meerdere (11) wooneenheden te bouwen, naast een bedrijf 
met een zogenaamde milieucategorie 3.1 vergunning (verplichte afstand tot woningen 50 meter).

Uit de brief werd niet duidelijk of het zou gaan om reguliere woningen of om “bedrijfswonen”.

Bij de brief van Dijkhof is een situatietekening gevoegd waarop een gedeelte van dit terrein de 
bestemming “wonen en bedrijf” heeft. Een blik op www.ruimtelijkeplannen.nl leert ons echter dat op 
dit terrein de bestemming “bedrijventerrein/bedrijf” is gevestigd. 
De fractie van het CDA wil graag duidelijkheid hierover, omdat wonen op een bedrijventerrein 
normaliter slechts toegestaan is in de vorm van bedrijfswonen. Toestaan van regulier wonen kan 
verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijvigheid, ook voor andere bedrijven op een 
bedrijventerrein.
Dijkhof stelt verder dat hij een aankoopverplichting van 2 tot 4 meter naast zijn perceel heeft en dat 
hij deze nu wil nakomen. De gemeente heeft deze verplichting eenzijdig opgeheven, zo stelt hij. 
Dijkhof schrijft dat de verhuur van dit perceel aan Landelijke Rij- en menvereniging De Singels per 
1 september 2017 door U is opgezegd. 

Het zou de fractie van het CDA verbazen als er op het bedrijventerrein reguliere woningbouw zou 
mogen plaatsvinden, daar er een woningbouwproject gaande is in Groot Agteveld en er al sinds 
2001 een toekomstige woonbestemming klaar ligt voor Mastenbroek II, grond die óók eigendom is 
van de gemeente. Wel zien wij graag dat op De Fliert, net als op andere bedrijventerreinen, het 
ondernemen mogelijk is en blijft.

Inmiddels hebben wij geconstateerd dat er een boom is gekapt aan de rand van dit terrein, 
kennelijk met de bedoeling om iets te realiseren. 
Wij hebben ook gesproken met de ondernemer die hier het e.e.a. wil realiseren en uit dat gesprek 
werd ons tenminste duidelijk dat de situatie nogal complex lijkt te zijn.

Vragen:
1. Wat is de thans geldende bestemming voor deze locatie, is er een wijziging van het 

bestemmingsplan in voorbereiding, kunt u dit toelichten?
2. Is er draagvlak bij de bedrijven in De Fliert voor een eventuele bestemmingsplanwijziging?
3. Kunt u inzicht geven in de plannen voor deze grond, of kunt u tenminste vertellen of er sprake 

is van verkoop van de bovengenoemde grond ten behoeve van meerdere (11) wooneenheden 
en zo ja, de relatie van die woningen met het bedrijventerrein?

4. 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?

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

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

7. Wat zijn daarvan de gevolgen voor De Singels?
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?

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Vriendelijke groeten,
Wim Vos


