
Memo omgevingsdialoog 
Ruimte voor ruimte, Lageweg 2 in Noordlaren 

opdrachtgever Gebroeders Kok status Definitief

datum 17 februari 2021 

opsteller E.W. Lamberts

locatie Lageweg 2 

9479 TA Noordlaren

telefoon 06-51567142

intake 6610568076

Geachte, 

De gebroeders Kok exploiteerden aan de Lageweg 2 in Noordlaren een grootschalig loonbe-

drijf gericht op voornamelijk de agrarische sector. Het bedrijf werd gerund door drie broers.  

De werkzaamheden van het loonbedrijf bestonden uit onder andere ruwvoederwinning (kui-

len en maïs hakselen), landbewerking, het uitvoeren van bespuitingen en bemesten van per-

celen, graafwerkzaamheden, sloten schonen ect. Ook deden de broers in de winterperiode 

aan gladheidbestrijding.  

Vanwege het bereiken van de pensiongerechtigde leeftijd van de drie broers zijn zij met het 

loonbedrijf gestopt en is aan de gemeente verzocht om in te stemmen met het toepassen 

van de ruimte voor ruimte-regeling. Toen duidelijk werd dat de gemeente medewerking 

wilde verlenen aan het plan, hebben de gebroeders zelf actief de buren benaderd en uitge-

legd wat de plannen zijn. 

De Lageweg 2 in Noordlaren ligt aan de doorgaande weg tussen Noordlaren en Onnen, op 

een afstand van circa 1,3 kilometer buiten het dorp. Het aantal woningen (buren) in de om-

geving van de locatie is beperkt. De buren in omgeving van de locatie, die in mindere of 

meerdere mate zicht op de locatie hebben, zijn weergegeven op de kaart op de volgende 

bladzijde. Dit zijn twee woningen aan de Lageweg (het veerhuis) en twee woningen in de Vo-

gelzangsteeg. Ook hebben de gebroeders gesproken over hun plannen met de eigenaar van 

het land dat hun locatie grenst. 

De bewoners van de aangeduide woningen zijn allen positief over het plan; de functiewijzi-

ging van aan agrarisch loonbedrijf met drie grote schuren naar een landschappelijk ingepast 

woonperceel met twee extra ruimte voor ruimte woningen. De bewoners zijn positief vooral 

omdat het plan ertoe leidt dat de vele verkeersbewegingen, die tijdens het oogstseizoen en 

de gladheidsbestrijding ook in de avond- en nachtperiode plaatsvonden, verleden tijd zullen 

zijn. 
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De veehouder die eigenaar is van de landbouwgronden rondom de locatie heeft ook aange-

geven geen bezwaren tegen de plannen te hebben.  

Bewoners van woningen op grotere afstand hebben geen zicht op de locatie, waardoor het 

belang om deze bewoners te betrekken bij de omgevingsdialoog geen toegevoegde waarde 

heeft. Mede ook omdat de ruimtelijke impact van de ruimte voor ruimte ontwikkeling be-

perkt is tot het perceel aan de Lageweg 2 en de directe omgeving. 

Lageweg 1 

Vogelzangsteeg 5 

Vogelzangsteeg 1 

Lageweg 3 

Lageweg 2 


