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Geacht College, 
 
Glastuinbouw Nederland wil, mede namens Glastuinbouw Westland, op deze wijze een 
reactie geven op het ter inzage liggende voorontwerpbestemmingsplan ‘De Drie-
sprong’((NL.IMRO.1783.KWIDRIESPRONGobp-VO01).   
 

Met het bestemmingsplan de Driesprong wilt u de ontwikkeling van woningbouw voor de 
eigen inwoners mogelijk maken. Het plangebied grenst aan duurzaam glastuinbouwareaal.  
 
Afstand tot bestemming glastuinbouw 
Met dit bestemmingsplan wilt u woningbouw mogelijk maken op een afstand van 10 meter 
vanaf aan het plangebied grenzende bestemmingen glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland 
betoogt dat het hanteren van deze geringe afstand onvoldoende is gemotiveerd en bovendien 
strijdig is met het in het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland vastgelegde beleid.  
 
Uw voornemen uit te gaan van een minimale afstand van 10 meter tussen de te realiseren 
woonbestemming en een bestemming glastuinbouw, resulteert niet alleen in ernstige 
belemmeringen voor de daar nu al gevestigde glastuinbouwbedrijven, maar voor de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende glastuinbouwbestemming. Het in stand houden van een 
voldoende groot en kwalitatief goed areaal voor de glastuinbouw is echter essentieel voor 
een sterke en goed functionerende Greenport West-Holland, waarvan u als gemeente 
onderdeel bent. Het is van groot belang dat glastuinbouwondernemers (letterlijk) voldoende 
ruimte hebben om te ondernemen en niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt, zowel nu 
als in de toekomst.  
 
Om te waarborgen dat woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven worden 
gerealiseerd, is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de handreiking ‘Bedrijven 
en milieuzonering’ opgesteld. Bij het bepalen van de aan te houden afstanden wordt daarbij 
uitgegaan van richtafstanden. De tuinbouw (gebouwen en kassen met of zonder verwarming) 
valt daarbij in milieucategorie 2.  



 

Blz. 2 van 6 
   

 
In de handreiking wordt voor het onderdeel geluid een richtafstand tussen kassen en 
woningen, woonlinten en woonwijken van 30 meter aangehouden. U verwijst in paragraaf 
5.2. (bedrijven en milieuzonering) zelf naar deze handreiking. De argumentatie om uit te 
gaan van de typologie ‘gemengd gebied’ kan Glastuinbouw Nederland niet volgen. De 
redenatie dat het hier gaat om gemengd gebied, gaat ons inziens niet op. Er is niet alleen 
geen sprake van een (beleidsmatig) voornemen van het realiseren van functiemenging in het 
beoogde woningbouwgebied, noch van concrete initiatieven die zouden kunnen leiden tot 
werkelijke functiemenging. Het nu voorziene plan laat dit vervolgens ook niet toe. 
Glastuinbouw Nederland is dan ook van mening dat het hier wel degelijk gaat om een ‘rustige 
woonwijk’ waarbij een richtafstand van op zijn minst 30 meter zou moeten gelden.  
 
Voor geur of geluid zou zelfs een grotere richtafstand verdedigbaar zijn. WKK’s zijn onder 
de naam ‘total energy installaties (met gasmotor)’ afzonderlijk opgenomen in de VNG-
richtafstandenlijst, zie bijlage 2. Aangezien niet bij ieder glastuinbouwbedrijf een WKK 
aanwezig is, is dit logischerwijs niet gekoppeld. De richtafstand voor een WKK is 50 meter 
tot een rustige woonwijk voor geluid, met de toevoeging C (continu). Een andere veel 
gebruikte installatie is een vorkheftruck met verbrandingsmotor, dan wel met elektrische 
aandrijving. De heftruck met verbrandingsmotor heeft een richtafstand van 50 m. Ook is een 
richtafstand van minstens 65 meter te betogen. Het vigerende bestemmingsplan maakt het 
in gebruik hebben of vestigen van een glastuinbouwbedrijf mogelijk waarbij het gebruik van 
installaties in de zin van WKK’s en/of vorkheftrucks met een gasmotor toegestaan zijn binnen 
de gehele bestemming. Er moet dan ook altijd worden uitgegaan van een richtafstand van 
op zijn minst 50 meter vanaf de perceelsgrens van de bestemming glastuinbouw tot de gevel 
van een ‘gevoelig object’, zijnde een woning. Volgens het (terplekke vigerende) 
naastgelegen bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Westland’, moet voor de afstand 
tussen woningen en WKK installaties, een afstand van tenminste 65 meter gehanteerd 
worden. Dientengevolge is het, binnen de zone van 65 meter vanuit de warmtekracht-
koppeling, vanwege geluidshinder, niet toegestaan om nieuwe milieu-gevoelige objecten te 
realiseren. Het hanteren van een minimale afstand van 65 meter tussen woningen en (de 
mogelijkheid van het oprichten van) installaties die mogelijk geur- of geluidoverlast kunnen 
veroorzaken en die rechtens opgericht kunnen worden binnen een bestemming 
glastuinbouw) moet ons inziens dientengevolge alsnog in de planregels opgenomen worden.  
 
De omstandigheid dat de voorziene woningen binnen de aanbevolen afstand gebouwd kunnen 
worden, is een aspect waarop niet alleen de toekomstige bewoners, maar ook de in de 
omgeving gelegen bedrijven, zich kunnen beroepen. De afstanden in de VNG-brochure 
strekken immers niet alleen ter bescherming van de bewoners van gevoelige bestemmingen, 
maar evenzeer ter bescherming van de bedrijven die hinder kunnen veroorzaken voor 
dergelijke gevoelige bestemmingen. De redenatie dat het hier gaat om gemengd gebied, 
gaat namelijk niet op. Er is niet alleen geen sprake van een (beleidsmatig) voornemen van 
het realiseren van functiemenging in het beoogde woningbouwgebied, noch van concrete 
initiatieven die zouden kunnen leiden tot werkelijke functiemenging. Het nu voorziene plan 
laat dit vervolgens ook niet toe. Glastuinbouw Nederland is dan ook van mening dat het hier 
wel degelijk gaat om een ‘rustige woonwijk’ waarbij een richtafstand van op zijn minst 30 
meter zou moeten gelden.  
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Daarenboven is in de nieuwe wijk ook nog eens gestapelde woningbouw voorzien (tbv onder 
andere de doelgroep senioren) hetgeen ons inziens de noodzaak van het aanhouden van 
ruimere afstanden nog eens onderstreept.  
 
Het hanteren van een aanbevolen afstand, is een aspect waarop niet alleen de toekomstige 
bewoners, maar ook de in de omgeving gelegen bedrijven, zich kunnen beroepen. De 
afstanden in de VNG-brochure strekken immers niet alleen ter bescherming van de bewoners 
van gevoelige bestemmingen, maar evenzeer ter bescherming van de bedrijven die hinder 
kunnen veroorzaken voor dergelijke gevoelige bestemmingen. Het belendende vigerende 
bestemmingsplan maakt het in gebruik hebben of vestigen van een glastuinbouwbedrijf 
mogelijk, waarbij het gebruik van installaties in de zin van WKK’s en/of vorkheftrucks met 
een gasmotor toegestaan zijn binnen de gehele bestemming. Er moet dan ook altijd worden 
uitgegaan van een richtafstand van op zijn minst 50 meter vanaf de perceelsgrens van de 
bestemming glastuinbouw tot de gevel van een ‘gevoelig object’, zijnde een woning. Het nu 
voorliggende plan maakt echter het oprichten van woningen op een kortere afstand 
mogelijk. Volgens het (terplekke vigerende) naastgelegen bestemmingsplan ‘Glastuinbouw-
gebied Westland’, moet voor de afstand tussen woningen en WKK installaties, een afstand 
van tenminste 65 meter gehanteerd worden. Dientengevolge is het, binnen de zone van 65 
meter vanuit de warmtekrachtkoppeling, vanwege geluidshinder, niet toegestaan om nieuwe 
milieu-gevoelige objecten te realiseren. Het nu voorliggende plan, maakt dit echter wel 
mogelijk.  
 
Het verkleinen van (richt)afstanden is overigens mogelijk, wanneer uit maatwerk onderzoek 
al dan niet in combinatie met het toepassen van maatregelen blijkt dat dit kan. Er heeft 
echter onvoldoende onderzoek naar aanvaardbaar woon- en leefklimaat plaatsgevonden. 
Daarnaast is niet aangetoond dat omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden 
beperkt. Bovendien conflicteert het nu voorliggende plan met het naastgelegen 
bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan gelden voor ‘agrarisch-glastuinbouw’ de volgende 
regels inzake minimale afstanden:  
3.2.1.f. - De afstand van een kas, bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken, met 
uitzondering van erfafscheidingen, tot het hoofdgebouw van een woning bedraagt minimaal 
12,50 meter 
3.2.1.g - De afstand van een kas, bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken tot het 
hoofdgebouw van een woning die onderdeel uitmaakt van een rustige woonwijk bedraagt 
minimaal 25 meter; 
3.2.1. h - De afstand van een bedrijfsgebouw en overige bedrijfsbouwwerken, waarin 
geluidsbronnen aanwezig zijn, tot het hoofdgebouw van een woning die onderdeel uit-maakt 
van een rustige woonwijk bedraagt minimaal 30 meter; 
3.2.1.i - De afstand van een wkk-installatie en een (natte) koeltoren tot het hoofdgebouw 
plus aan- en uitbouw van een woning […] bedraagt minimaal 65 meter; 
 
Glastuinbouw Nederland is van mening dat ook in de voorontwerpfase onderzocht had 
moeten worden in hoeverre er sprake kan zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
én dat omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.  
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Er had derhalve rekening gehouden moeten worden met een afstand van 65 meter tussen 
woningen en (de mogelijkheid van het oprichten van) installaties die mogelijk geur- of 
geluidoverlast kunnen veroorzaken en die rechtens opgericht kunnen worden binnen een 
bestemming glastuinbouw. In de planregels van het nu ter inzage liggende plan is  verwoord 
dat binnen de zone Woongebied tot op 3 meter van de rooilijn mag worden gebouwd tbv van 
een hoofgebouw (artikel 6.2.3) en aan- en uitbouwen, garages, bijgebouwen, en 
overkappingen zelfs tot op een meter van de perceelsgrens (artikel 6.2.4).  
Dat er (zoals gesteld in de toelichting) nog nader onderzoek plaats moet vinden naar een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat is in de planregels daarenboven eveneens niet verwoord.  
 
Resumé:  
Glastuinbouwbedrijven dienen (om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen 
garanderen én bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken) een bepaalde afstand aan te houden 
voor het oprichten van bebouwing tot het hoofdgebouw van een woning. Het hanteren van 
een te korte afstand, beperkt de bedrijven in hun bedrijfsvoering bij nieuwbouw doordat 
een deel van het beschikbare areaal niet meer bebouwd mag worden. Daarnaast is dit 
schadelijke voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Niet alleen de nu al terplekke of 
naastgelegen gevestigde bedrijven kunnen (mobiele) installaties hebben die tot 
geluidsoverlast leiden, maar ook toekomstige ontwikkelingen die rechtens mogelijk zijn, 
kunnen tot een onaanvaardbaar woon- en loofklimaat leiden. Glastuinbouw Nederland is van 
mening dat, op basis van het nu voorliggende voorontwerp, vaststaat geen sprake kan zijn 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Nader onderzoek is ons inziens altijd wenselijk, 
maar niet nodig om vast te stellen dat het voorliggende plan het gebruik van de naastgelegen 
bestemming onmogelijk maakt. Dar geldt overigens niet alleen voor de in het plan voorziene 
‘uitplaatsingskavels’, maar voor alle aan glastuinbouwbestemming grenzende zones waar 
woningbouw is voorzien.   
 
Planschade 
Ons inziens is niet alleen duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat voor de beoogde nieuwe woningen in het plangebied, maar is daarnaast ook 
sprake van mogelijke planschade. De langs het plangebied gevestigde bedrijven zullen niet 
alleen niet terug kunnen bouwen op de oude voet, maar ook nog eens belemmerd worden in 
hun mogelijkheden optimaal (van de binnen de geldende bestemmingsregels) gebruik te 
maken van hun perceel. Het hanteren van een minimale afstand van 10 meter frustreert de 
bedrijfsmogelijkheden voor het benutten van niet alleen de bestaande kassen, maar dus ook 
bouwmogelijkheden die op basis van het bestemmingsplan gelden voor de belendende 
percelen. Overigens is deze minimale afstandsmaat welke wel is beschreven in de 
plantoelichting in de planregels overigens nog niet terug te vinden.  
Ons inziens is er zelfs sprake van planschade als (vanwege het ontbreken van voldoende 
afstand tot de geplande woningen) herbouwen van bedrijfsgebouwen of kassen ‘op de oude 
voet’ niet mogelijk is op basis van de nu voorliggende planregels voor het gebied ‘De 
Driesprong’. Ook worden de toekomstige bouwmogelijkheden voor naastgelegen 
glastuinbouw beperkt. Bij modernisering/herbouw van kassen en/of bedrijfsgebouwen 
zouden door de nu in het plan vastgelegde minimale afstand een deel van de gronden in 
Westland met bestemming ‘agrarisch-glastuinbouw’ niet meer kunnen worden bebouwd 
en/of technische installaties kunnen worden gerealiseerd.  
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De betreffende bedrijven leiden hierdoor direct schade. Daarnaast wordt hierdoor het areaal 
glastuinbouw in Westland beperkt, terwijl het behoud hiervan van groot economisch belang 
is. Glastuinbouw Nederland is dan ook van mening dat een planschade-inventarisatie is 
vereist en in het hoofdstuk ‘Uitvoerbaarheid’ meegenomen dient te worden.  
 
Planverbeelding 
In de planregels (artikel 6.2.1. e en f), behorende bij het nu voorliggende voorontwerp-
bestemmingsplan, wordt  weliswaar gesproken over een ‘specifieke bouwaanduiding – 
uitplaatsingskavels’, maar deze aanduiding is op de plankaart cq verbeelding niet terug te 
vinden. Glastuinbouw Nederland verzoekt deze omissie te herstellen zodat voor eenieder 
duidelijk is in welk deel van het plan realisatie van uitplaatsingskavels is voorzien. 
Daarenboven bent u voornemens om aan deze uitplaatsingszone de restrictie mee te  geven 
dat gestapelde woningen hier niet zijn toegestaan. Het is van belang dat duidelijk op de 
verbeelding is aangegeven waar deze restrictie van toepassing is.   
Vervolgens wordt in de plantoelichting (paragraaf 5.2.3., blz 42/43)  behorende bij het nu 
voorliggende voorontwerpbestemmingsplan, aangegeven dat “op de verbeelding is voor de 
beide percelen een zone van 30 meter opgenomen (gemeten vanuit de plangrens), waar 
onderzoek nodig is om te onderzoeken of binnen 30 meter afstand van de bedrijven een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd”. Dit is op de verbeelding 
echter niet terug te vinden. Nog los van de vraag of een dergelijk onderzoek nodig/wenselijk 
is aangezien Glastuinbouw Nederland van mening is dat, mocht dit toch het geval zijn, dit 
dan ook de verbeelding aangeduid moet worden.  
 
 
Uitplaatsingszone 
Het is de bedoeling om een duurzame en kwalitatief goede relatie tot stand te brengen 
tussen het dorp en de omringende glastuinbouw. In de toelichting wordt aangegeven dat het 
“denkbaar is om woningen te realiseren t.b.v. uitplaatsing uit het buitengebied’. In 
paragraaf 4.2.5 Stimuleringsbeleid uitplaatsing is het beleid waaruit deze opgave afkomstig 
is, beschreven. De zone die is beoogd voor deze ontwikkeling bevindt zich aan de buitenrand 
van het plangebied in een 'overgangszone', welke samen met groen en water een geleidelijke 
overgang tussen dorp en glastuinbouw moet gaan vormen. Er moet wel nog onderzoek 
worden gedaan of de realisatie van een overgangszone ook vanuit milieukundig oogpunt 
aanvaardbaar is. Zoals u uit deze reactie kunt lezen, heeft Glastuinbouw Nederland daar 
ernstige twijfels over. Dat zou kunnen betekenen dat daarmee deze opgave niet kan worden 
ingevuld. Glastuinbouw Nederland zou dat ten zeerste betreuren en roept het College op om 
juist deze opgave in de verdere ontwerpfase te behouden (weliswaar met inachtneming van 
de benodigde afstanden).  
 
Realisatietermijn 
In de plantoelichting (paragraaf 4.4.2., blz 33.) is aangegeven dat “analyse heeft uitge-
wezen dat de huidige en toekomstige gebruikswaarde van De Driesprong als glastuinbouw-
gebied beperkt is, dit in tegenstelling tot andere glastuinbouwgebieden grenzend aan de 
dorpskern. Het aanwenden van deze locatie om de woningbehoefte van Kwintsheul op te 
lossen is een weloverwogen keuze. De ontwikkeling van woningbouw in Kwintsheul is 
voorzien binnen een periode van circa 4-6 jaar. Ten behoeve van realisatie van de nu 
verwoorde woningbouwopgave is eind 2016 de Wet voorkeursrecht Gemeente gevestigd. 
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Deze bracht grote onzekerheid met zich mee, voor de in dat gebied gevestigde 
glastuinbouwondernemers. Glastuinbouw Nederland hecht er grote waarde aan dat dit plan 
inderdaad binnen de gestelde termijn gerealiseerd wordt. Glastuinbouw Nederland vraagt u 
met klem om vooral snel en transparant te doen. Zowel de bedrijven in het gebied als de 
bedrijven eromheen willen snel zekerheid.  
 
Verkeersafwikkeling 
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de verder toenemende verkeerstromen als gevolg 
van nu voorliggende plannen. Zoals in de toelichting en bijlagen verwoord, wordt verwacht 
dat 25% van de toekomstige bewoners gebruik zal maken van de Noordelijke ontsluiting 
richting Van Beurenlaan. Daarmee ontstaat dus veel verkeer het glastuinbouwgebied. 
Glastuinbouw Nederland lijkt dit niet handig, noch verstandig.  Echter is een ontsluiting bij 
de Kerkstraat ook niet heel passend. Wij vragen u de impact op de verkeersintensiteit en –
afwikkeling beter te onderzoeken en mee te nemen in uw plannen.  
 
Tot slot 
 
Uitgaande van gebruik volgens de mogelijkheden die het aangrenzende bestemmingsplan 
biedt, is realisatie van (een groot deel van) de met dit voorontwerp voorziene woningen niet 
mogelijk. Ons inziens is derhalve dit voorontwerpbestemmingsplan in deze vorm dan ook 
niet uitvoerbaar.  
 
Glastuinbouw Nederland is graag bereid bovenstaande reactie toe te lichten en met u te 
zoeken naar passende oplossingen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
        
 
 
 
 
 
Adri Bom-Lemstra     Ruud Paauwe 
Voorzitter Glastuinbouw Nederland   Directeur Glastuinbouw Nederland 
 
 

 


