
G16.1827

Gemeente Nieuwkoop gemeenteraad nieuwkoop
Raadsbesluit

Titel I onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Glastuinbouw, 1e herziening

Besluit:

1. Het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw, 1 e herziening’ 
(NL.IMR0.0569.bpNKPglastaanpomis-va01) gewijzigd vast te stellen:
a. op grond van de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
b. en de 1e herziening zodanig aan te passen dat horeca tot en met categorie 1 op het 

perceel Geerweg 57 in Ter Aar blijft toegestaan.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen voor de afhandeling van de 

bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 
donderdag 1 december 2016, nummer 2016-130.

E.R. van Holthe 
griffier
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ChristenUnie
SGP

Amendement G16.1828

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 1 december 2016
ter behandeling van raadsbesluit nummer 2016-130 over ‘bestemmingsplan Glastuinbouw,
1e herziening’

constaterende:
» dat op het perceel Geerweg 57 in Ter Aar de bestemming ‘Horeca’ in het huidige 

bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ van toepassing is;
* dat in het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw, 1e herziening’ deze 

horecabestemming werd vervangen door een woonbestemming met de aanduiding 
'horeca tot en met categorie ľ;

* dat in de voorbereiding van het definitieve plan de aanduiding ‘horeca tot en met 
categorie 1’ werd verwijderd.

overwegende:
* dat de eigenaren onze raad hebben verzocht de aanduiding ‘horeca tot en met 

categorie ľ te handhaven;
* dat er vergevorderde plannen zijn om in het pand Geerweg 57 lichte horeca te 

vestigen zoals wijnproeverijen, -cursussen en wijn-Zspijs-diners;
* dat het college heeft aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen lichte horeca op 

deze plek.

concluderende:
« dat er geen planologische bezwaren zijn om deze aanduiding ‘horeca tot en met 

categorie 1’ te handhaven.

besluit: om besluitpunt 1 als volgt te wijzigen
1. Het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw, 1e herziening’

(NL.IMR0.0569.bpNKPglastaanpomis-va01) gewijzigd vast te stellen:
a. op grond van de Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
b. en de 1e herziening zodanig aan te passen dat horeca tot en met categorie 1 op 

het perceel Geerweg 57 in Ter Aar blijft toegestaan.

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekend

Elias van Belzen 
fractie SGP-ChristenUnie

Kees Hagenaars 
fractie MPN-PN
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