Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 20 juni
2013 gedurende zes weken (t/m 31 juli 2013) voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en
is ontvankelijk.
c. De indieners zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen voor leden van de gemeenteraad mondeling toe te lichten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
d. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven.
e. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld.
f. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 4 van deze nota worden deze ambtshalve wijzigingen beschreven.
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Communicatie
Na het ontvangen van de zienswijze van de Dorpsraad WWNNA is er contact gezocht
met de dorpsraad. Zij zijn uitgenodigd om in een hoorzitting in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) een (extra) toelichting te geven op de ingediende zienswijze. Hiervan is
geen gebruik gemaakt.
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Zienswijzen
De volgende zienswijzen zijn ontvangen.

3.1

H.J.T. Dijkkamp namens de Dorpsraad WWNNA, p/a Oude Zwolseweg 197, 7345 DH
Wenum Wiesel
Datum zienswijze
De zienswijze is ingediend op 17 juli 2013.
Inhoud van de zienswijze
a. Uit de bijgevoegde toelichting blijkt voldoende wat de gewenste uitbreiding betekent
en wat de gevolgen voor de direct omgeving zullen zijn.
b. Wij komen tot de zienswijze dat de voorgenomen uitbreiding in ieder geval niet betekent dat deze zich buiten de nu al bestaande bedrijfslocatie zal manifesteren en dus
ten koste zou gaan van omliggende agrarische-/natuurbestemming.
c. Een argument om een bedrijfshal op te richten om daarmee de (werk en verkoop)
voorraad aan nieuw en gebruikt landbouwmaterieel te beschermen tegen diefstal en
weersinvloeden vinden wij plausibel.
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d. Dat daarmee ook deze werktuigen aan het oog onttrokken worden is voor ons de
kers op de taart. De rommelige indruk van de huidige situatie past niet langer bij een
kwaliteitsbedrijf.
e. Wij verwachten dan ook in de toekomst geen machines of onderdelen daarvan voor
langere tijd buiten deze nieuwe hal aan te treffen.
f. Wij gaan er daarbij vanuit dat de vloer van deze nieuwe hal zodanig zal worden uitgevoerd dat eventuele olie-/brandstoflekkages niet in de bodem kunnen geraken, zodat verontreiniging van de bodem en het grondwater vermeden wordt.
g. Het plan geeft de nodige aandacht aan de aan de zuidkant van het perceel gelegen
beek. Deze beek en haar oever worden volgens het plan afdoende beschermd en ontzien door een aan te leggen groenzone. Wij beoordelen dit als positief. Wij gaan er
vanuit dat de daar aan te leggen beplanting tijdig zal worden aangebracht, zodat de
nieuw te bouwen hal op termijn aan het zicht kan worden onttrokken. De gemeente
dient met name daarop toe te zien.
h. Voor wat betreft de verschijningsvorm, materiaaltoepassing en kleurstelling van de
nieuwe hal hebben wij gezien dat deze zal aansluiten op die van de reeds bestaande.
Dit is een goede zaak gezien de aard van het bedrijf en de plaats ervan in de landelijke omgeving. Ook hier vragen wij de aandacht van de gemeente m.b.t. dit uitgangspunt.
i. In de toelichting van dit plan wordt in hoofdstuk 7 “Maatschappelijke en financiële /
economische uitvoerbaarheid” onder punt 7.1 “Inspraak en overleg” gesteld dat de
inspraak wordt overgeslagen. Los van uw argumentatie daarvoor, zijn wij persistent
van mening dat gelet op de omvang en de impact van dit plan alsmede de plek waar
het bedrijf gevestigd is, de Dorpsraad en direct belanghebbenden zonder meer recht
van inspraak moeten hebben bij dit soort procedures en vergelijkbare. Het is niet voor
niks dat Wenum Wiesel een Dorpsvisie heeft vastgesteld. Wij verzoeken u dan ook
de rechtsbelemmerende regelgeving die aan uw argumentatie ten grondslag ligt met
betrekking tot dit punt adequaat aan te passen.
j. Wij danken u voor de aan ons geboden gelegenheid onze zienswijze kenbaar te maken en vernemen gaarne hoe en in welke mate deze in de verdere planontwikkeling
en realisatie zal worden meegenomen.
Beoordeling
a. Wij danken u voor uw reactie en nemen deze voor kennisneming aan.
b. Het verzoek betreft de bouw van een tweede bedrijfsgebouw om daarin het materiaal
dat nu buiten is opgesteld onder dak te brengen. Gevolg van de plannen is dat het
buitenterrein wordt opgeschoond. In geen geval zal dit betekenen dat het bedrijf buiten het eigen perceel activiteiten gaat ontplooien.
c. Wij danken u voor uw reactie en nemen deze voor kennisneming aan.
d. Wij danken u voor uw reactie en nemen deze voor kennisneming aan.
e. Insteek van dit plan is voorgoed stallen van voertuigen in een hal. Het buitenterrein
zal niet meer voor deze functie gebruikt mogen worden.
f. Er wordt in de opslagloods een klinkervloer gelegd, hier wordt niet gesleuteld aan
tractoren en werktuigen. Als er in de toekomst een uitbreiding van de werkplaats nodig is, dan zal hier net als in de huidige werkplaats een vloeistofdichte vloer worden
gelegd.
g. Via privaatrechtelijke overeenkomsten met de aanvrager zullen dit soort uitvoeringsverplichtingen worden vastgelegd. Zodoende worden onder andere de uitvoering en
planning van de aanleg van de natuur op deze wijze vastgelegd en kan dit door de
gemeente worden gecontroleerd.
h. Voor de realisatie is een omgevingsvergunning bouwen nodig. In de procedure tot
verkrijgen van deze vergunning is een welstandtoets noodzakelijk. De aanvraag moet
voldoen aan redelijke eisen van welstand en zal worden getoetst aan het geldende
welstandskader door de gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).
i. Er is gewerkt conform de daarvoor geldende gemeentelijke inspraakverordening, zoals al is weergegeven in de toelichting van dit bestemmingsplan. Er is een nieuwe
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j.

methode in de maak waarbij uw dorpsraad ook mag meedenken over eventuele aanpassingen of aanvullingen om zo te komen tot een betere communicatie met de burger en vertegenwoordigende instanties.
Bij elke stap in het proces van dit bestemmingsplan zal u op de hoogte worden gesteld. Verder verwijzen wij naar de publicaties op onze internetsite en in het Stadsblad en Staatscourant.

Conclusie
Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Wij danken u voor uw reactie.
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Ambtshalve wijzigingen
De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:
De artikelen 3.2 (bebouwingsmatrix) en 4.1 zijn aangepast/aangevuld. Er zijn twee nieuwe artikelen toegevoegd, namelijk 3.5.3 en 4.2.
Bovenstaande ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd om zo de verschillende investeringen in het landschap te waarborgen en in stand te houden in de toekomst. Dit is gedaan door het invoegen van een voorwaardelijke verplichting voor bouwen en gebruik.
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