
 

Besluitenlijst van de vergadering van het college van 
Burgemeester en Wethouders 
 

    

Nummer 46   

Locatie Burgerkamer Datum 16 november 2021 

    

Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) 

Mevrouw E. van der Bruggen (secretaris) 

Mevrouw H. Huisman (wethouder) 

De heer R. van de Belt (wethouder) 

Afwezig De heer E. Kooiman (wethouder) 

  

 Openbaar 
 

Vaststelling verslag week 45 van de vergadering van 9 november 2021 

Het verslag wordt overeenkomstig het voorgestelde ontwerp vastgesteld. 

270 Zienswijze op wijziging bestemming Mokweg 41 in Den Hoorn / VTH 

 

Het college besluit: 

1. de zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. het wijzigingsbesluit Mokweg 41 vast te stellen en opnieuw ter inzage te leggen voor 

beroep 

 Samenvatting 

 

Het college besluit een zienswijze die is ingediend tegen het wijzigingsbesluit voor Mokweg 41 

ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het ontwerp wijzigingsbesluit wordt vastgesteld en 

opnieuw ter inzage gelegd. Er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

 

Waarvoor is de wijzigingsprocedure gestart? 

Voor het perceel Mokweg 41 in Den Hoorn is de procedure gestart voor het wijzigen van de 

bestemming ‘Agrarisch – Zeepolders’ naar ‘Wonen – Vrijkomende agrarische bebouwing’. 

Bestaande agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en maximaal de helft hiervan mag 

worden teruggebouwd. Het ontwerp wijzigingsbesluit hiervoor heeft ter inzage gelegen van 20 

juli tot en met 30 augustus 2021. Er is binnen deze termijn één zienswijze ingediend.  

 

Beoordeling van de zienswijze 

In de zienswijze is aangegeven dat er tijdens de procedure geen moment is geweest dat het 

perceel voor agrarisch gebruik beschikbaar is gesteld of voor verplaatsing in aanmerking komt. 

Een dergelijk moment doet zich altijd voor als een perceel te koop wordt aangeboden. 

Percelen met een agrarische bestemming worden te koop gezet als een agrarisch perceel. 

Daarbij kan wel aangegeven worden dat er mogelijkheden zijn voor een wijziging van de 

bestemming. Het perceel kan altijd gekocht worden door een (startende) agrariër die  

hier een agrarisch bedrijf wil voortzetten of starten. Het verplicht en uitsluitend te koop 

aanbieden aan agrariërs maakt geen onderdeel uit van de procedure.  

 

Wat is het vervolg 



De procedure wordt afgerond met het ter inzage leggen van het vastgesteld wijzigingsbesluit. 

Daarin is ook de beoordeling van de zienswijze opgenomen. Tegen dit besluit kan beroep 

worden ingesteld bij de Raad van State. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 30 november 2021. 

 

De secretaris, De voorzitter, 


