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Onderwerp: Verzoek herziening bestemmingsplan voor Pruimendijk 59 
 
 
Geachte heer Meeus, 
 
In december 2003 hebt u het college van burgemeester en wethouders verzocht om een 
bestemmingsplanherziening voor het pand Pruimendijk 59 te Ridderkerk.  
Als reden voor dit verzoek geeft u aan, dat de huidige bestemming ‘agrarische doeleinden’ geen 
recht doet aan het feit, dat het pand Pruimendijk 59 al sinds 1942 wordt bewoond.  
De respectievelijke bewoners van het pand hebben en hadden geen binding met het agrarisch 
bedrijf van de eigenaar van de woning. 
 
Bij brief van 29 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders uw verzoek tot 
herziening van het bestemmingsplan afgewezen. 
Tegen deze afwijzing hebt u bezwaar aangetekend bij brieven van 10 maart en 26 mei 2004. 
Bij brief van 7 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders uw bezwaar 
ongegrond verklaard conform het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften. 
Bij brief van 17 januari 2005 is namens u beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar bij 
de Rechtbank Rotterdam. 
Op 31 augustus 2005 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Deze uitspraak komt er op neer, dat 
burgemeester en wethouders uw verzoek om herziening van het bestemmingsplan aan de raad 
hadden moeten voorleggen. 
 
Dit is inmiddels gebeurd. Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek het volgende overwogen. 
 
U hebt zich in februari 1997 tot de gemeente gewend met de mededeling, dat u in onderhandeling 
was over de aankoop van een agrarisch perceel grond aan de Pruimendijk om ter plaatse een 
dekstation c.q. inseminatiestation voor paarden te starten.  
Aanvankelijk is u meegedeeld (brief van 7 april 1997), dat vestiging van een dergelijk bedrijf in 
strijd is met de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In die brief wordt reeds 
melding gemaakt van de bestemming agrarische doeleinden en het feit, dat op de door u aan te 
kopen percelen grond 5000 m2 glas aanwezig is alsmede twee (agrarische) bedrijfswoningen. 
Bij heroverweging (brief van 11 juni 1997) is geconstateerd door de gemeente, dat door u in 
voldoende mate was aangetoond, dat uw activiteiten ter plaatse overwegend een bedrijfsmatige 
paardenfokkerij zouden betreffen. Geconcludeerd is, dat een dergelijke fokkerij, zoals door u al 
eerder gesteld, als agrarisch bedrijf in de zin van de vigerende bestemmingsplannen is te 
beschouwen. 
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Onderwerp: Verzoek Bestemmingsplanherziening Pruimendijk 59 
(vervolg)   
 
Op het moment van aankoop door u van de betreffende percelen inclusief opstallen was het u 
derhalve voldoende duidelijk, dat er een agrarische bestemming op de percelen rustte en dat 
binnen deze bestemming twee (agrarische) bedrijfswoningen aanwezig zijn (Pruimendijk 57 en 59), 
waarvan u eigenaar bent geworden. 
 
Nu is uw verzoek aan ons voorgelegd of het bestemmingsplan ter plaatse voor de woning 
Pruimendijk 59 kan worden herzien van een agrarische bestemming (bedrijfswoning) naar een 
bestemming ‘woondoeleinden’. Herziening van een bestemmingsplan wordt in het algemeen alleen 
integraal opgepakt. Zo’n integrale herziening vraagt veel tijd en overleg met diverse instanties.  
 
Wij zijn van mening, dat uw verzoek dient mee te wegen in een algehele herziening van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, zodat alle betrokken belangen goed afgewogen kunnen 
worden in overleg met de daarbij te betrekken instanties.  
Het gaat in dit geval namelijk om het zogenaamde buitengebied van de gemeente. 
Bestemmingsplanherzieningen in dergelijke gebieden liggen gevoeliger dan in het stedelijke gebied 
van de gemeente, waarin de beleidsvrijheid van de gemeente groter is dan in het buitengebied. 
 
Gelet op het vorenstaande zien wij geen aanleiding om op uw verzoek tot herziening van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost over te gaan. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De raad van Ridderkerk, 
De griffier,          de voorzitter,  
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