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Geachte heer Wiering,

U hebt een verzoek ingediend voor onze medewerking aan de realisering van een landgoed op
het perceel Zwaagdijk 212.

Wij hebben besloten hieraan geen medewerking te verlenen. Hieronder leggen wij uit waarom.

Uw principe-verzoek is getoetst aan het navolgende:

1. Natuurschoonwet 1928.
2. Ontwerp Provinciale Structuurvisie.
3. Structuurvisie Wervershoof 2020.
4. Bestemmingsplan Zwaagdijk-Oost.
5. Beleidsregels voor Inbreidings- en Herstructureringslocaties.

Natuurschoonwet 1928.

Deze wet ziet alleen toe op het betalen van successierechten. In geval van erkenning als
landgoed (derhalve bestaand) is er een gunstiger belastingklimaat. Deze wet ziet derhalve niet
toe op het realiseren van nieuwe landgoederen.

Ontwerp Provinciale Structuurvisie.

De provincie concentreert de aandacht in eerste instantie op behoud en ontwikkeling van
bestaande landgoederen. In de ontwerp-Structuurvisie kondigt de provincie onderzoek aan
naar de behoefte en mogelijkheden van nieuwe landgoederen. Dit onderzoek behelst tevens een
uitwerking van de kaders en de spelregels.
De Ontwerp Provinciale Structuurvisie biedt nu te weinig basis voor medewerking aan uw
principe-verzoek.

Structuurvisie Wervershoof 2020.

Gemeente Wervershoof
Raadhuisplein 1 Postbus 41 1693 ZG Wervershoof
T 0228-587171 F 0228-581024
E info@wervershoof.nl I www.wervershoof.nl



pagina 2

In de Structuurvisie is opgenomen dat de historische linten zoekgebieden zijn voor eventuele
landgoederen. Van deze historische linten is een opsomming opgenomen, waarbij de
Zwaagdijk niet genoemd wordt. In de Structuurvisie is ook opgenomen dat de karakteristieke
linten in de gemeente Wervershoof zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Het dorpsommetje in relatie met de Kromme Leek wordt inderdaad als wens naar voren
gebracht.

Ook de Structuurvisie van Wervershoof biedt te weinig basis voor de inwilliging van uw
principe-verzoek.

Bestemmingsplan Zwaagdijk-Oost.

In de "Planuitgangspunten" staat o.m. het volgende opgenomen:
In de lintbebouwing zijn invullocaties ten behoeve van incidentele woningbouw niet of
nauwelijks aanwezig. De "open plekken" in het lint dienen op basis van het "doorkijkjesbeleid"
zoveel mogelijk open te blijven.

In de Beschrijving in Hoofdlijnen is op dat onderdeel het volgende geschreven:
Er wordt gestreefd naar de instandhouding van het karakteristieke lintbebouwingspatroon aan
de Zwaagdijk en het behoud van de hoofdvorm van de bestaande karakteristieke panden.
Waardevolle doorzichtmogelijkheden in het bebouwingspatroon naar het achterliggende
gebied zullen zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

Het geldende bestemmingsplan verzet zich tegen medewerking aan uw principe-verzoek.

Beleidsregels inzake het benutten van Inbreidings- en Herstructureringslocaties.

In deze Beleidsregels wordt onder inbreidingslocatie het volgende verstaan:
Een onbebouwde locatie binnen de bebouwde kom niet gelegen in of direct achter een
lintbebouwingstructuur en niet grenzend aan het agrarisch gebied, waar door middel van
woningbouw een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tot stand wordt gebracht.

Het perceel Zwaagdijk 212 kan aan de hand van deze definitie niet als inbreidingslocatie
aangemerkt worden.
Deze beleidsregels verzetten zich derhalve tegen inwilliging van uw principe-verzoek.
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u zich wenden tot P.C.P.
Vermeulen; tel.: 0228-587146; e-mail: Vermeulen@wervershoof.nl


