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Bij brief van 16 oktober 2014 hebben de heer Geers en mevrouw Faber ons in 
gebreke gesteld voor het niet tijdig nemen van een nieuwe beslissing op 
bezwaar. Dit betekent dat wij het besluit uiterlijk 30 oktober 2014 moeten 
hebben genomen zonder een dwangsom te verbeuren. 

2. Toetsingskader overtreding bestemmingsplan - beginselplicht tot
handhaving

2.1 Inleiding 
Op het moment dat wij de gedeeltelijk door de Afdeling vernietigde beslissing op 
bezwaar van 15 maart 2012 namen, gold ter plaatse nog het oude 
bestemmingsplan 'Buitengebied'. Dit bestemmingsplan is vervangen door het op 
25 juni 2013 vastgestelde nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied'. Hoewel dit 
laatstgenoemde bestemmingsplan ook ter plaatse van het perceel 
Lankhorsterweg 22 van kracht is, is het nog niet onherroepelijk. De heer Geers 
en mevrouw Faber hebben beroep tegen de bestemming van het perceel 
Lankhorsterweg 22 ingesteld. Op 11 augustus 2014 is het beroep door de 
Afdeling behandeld tijdens de rechtszitting. Op 8 oktober 2014 is aangaande dit 
beroep door de Afdeling uitspraak gedaan. Daarbij draagt de Afdeling de 
gemeenteraad op om binnen 16 weken na de uitspraak een beter gemotiveerd 
besluit te nemen over de - ten opzichte van het oude bestemmingsplan -
uitbreiding van het bestemmingsvlak 'Wonen -1' van het perceel Lankhorsterweg 
22. Daarmee staat vast dat alleen de uitbreiding van het bestemmingsvlak nog
onderwerp van discussie is. Omdat de in het geding zijnde activiteiten zich enkel
beperken tot het gedeelte van het bestemmingsvlak dat geen onderdeel
uitmaakt van genoemde uitbreiding is door genoemde uitspraak van de Afdeling
van 8 oktober 2014 duidelijk geworden dat alleen het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied thans van toepassing, en daarmee toetsingskader vormt voor dit
besluit op bezwaar.

Gelet hierop baseren wij deze nieuwe beslissing op bezwaar op het thans 
geldende nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied'. Omdat het 

, handhavingstraject is gestart ten tijde van het oude bestemmingsplan 
'Buitengebied' lichten wij ook het oude en vervallen planologische regime toe. 

2.2 Nieuwe en geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' 
Ter plaatse van het perceel Lankhorsterweg __ is het bestemmingsplan 
'Buitengebied' van kracht. Ingevolge dit bestemmingsplan rust de bestemming 
'Wonen-1' op het perceel. Ingevolge artikel 38.1 van de planregels zijn de op de 
verbeelding voor 'Wonen-1' aangewezen gronden bestemd - voor zover hier van 
belang - 'a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden 
beroep of aan huis verbonden bedrijfs- of kantooractiviteiten, bed and breakfast 

in het hoofdgebouw, alsmede bestaande bedrijven ( ... )'. 

Onder het begrip 'aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten' wordt ingevolge 1.7 
van de plan regels verstaan: 'het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van 
ambachtelijke - geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen 
- bedrijvigheid, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie
behoudt en de desbetreffende bedrijfsactiviteiten een ruimtelijke uitstraling 
hebben die in overeenstemming is met de woonfunctie'.
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