










 

 

 

 

Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Windhoek 55-57 Wenum Wiesel 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 26 september 
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is één zienswijze(n) ingediend. De zienswijze(n) zijn tijdig ontvangen en 
zijn ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 
 

2  Communicatie 

Het ontwerpbestemmingsplan is op 25 september 2019 gepubliceerd in de Staatscourant, het 
gemeenteblad en op de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. Aan de bewoners 
in de directe omgeving is een bewonersbrief verzonden met informatie over de voorgenomen 
ontwikkeling. Ook is de betrokken dorpsraad geïnformeerd. 

 

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

3.1  […..]  
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 31 oktober 2019 (aanvulling zienswijze bij mail van 7 november 
2019). 

 

Inhoud van de zienswijze 

Op circa 95 meter ten westen van het plangebied bevindt zich het agrarisch bedrijf van cliënt. 
Het agrarisch bedrijf ligt in de directe invloedsfeer van het plan. In het nieuwe bestemmingsplan 
wordt het gehele perceel Windhoek 55 bestemd voor wonen. Dit biedt de mogelijkheid om 
binnen dit perceel te kunnen ‘schuiven’ (slopen en herbouwen) met de woning richting het 
agrarisch bedrijf. Ook is het mogelijk om andere (geur)gevoelige activiteiten, zoals 
recreatieverblijf of een beroepsuitoefening aan huis, op te richten op kortere afstand van het 
agrarisch bedrijf. Gevreesd wordt voor een beperking van de agrarische bedrijfsmogelijkheden.  
Gevraagd wordt om op de westkant van het plangebied Windhoek 55 op de verbeelding een 
aanduiding ‘geen geurgevoelige objecten toegestaan’ op te nemen en in de planregels vast te 
leggen dat ter plaatse van deze aanduiding geen geurgevoelige objecten zijn toegestaan. De 
situering van de gevraagde aanduiding is op situatietekening (mail van 7 november 2019 van 
zienswijzer) aangegeven.          
 



Beoordeling 

De agrarische bedrijfsactiviteiten aan de Windhoek 55 en 57 zijn in 1998 beëindigd. Doordat 
sprake is van een voormalige agrarische bestemming, is artikel 3.116 van het 
Activiteitenbesluit niet van toepassing. Dit houdt in dat er een vaste afstand van 50 meter geldt 
voor het houden van melkrundvee en jongvee. De afstand van het bouwvlak en de stallen van 
het bedrijf aan Windhoek 45 tot het woonperceel is ruim 80 meter. De bestaande 
woonbebouwing ligt op meer dan 120 meter. Dit is meer dan de vereiste 50 meter en op grond 
hiervan is er geen aanleiding om te concluderen dat er sprake is van onaanvaardbare 
geurhinder.  
Er is in het plan Windhoek 55-57 geen bouwvlak of aanduiding opgenomen die het oprichten 
van een geurgevoelig object zoals een woning (na bijvoorbeeld sloop van een bestaande 
woning) op kortere afstand van het bedrijf aan Windhoek 45 dan de huidige woonbebouwing, 
voorkomt. Verder geldt voor het houden van vleesvarkens geen vaste afstand maar een 
geurnorm van 14,0 OU op woningen van derden. Planologisch gezien kan het bedrijf aan de 
Windhoek 45 bij een uitbreiding met/van het aantal vleesvarkens onder een ander geurregime 
gaan vallen. Dit kan betekenen dat het bedrijf in toekomst mogelijk zou kunnen worden 
belemmerd in de bedrijfsvoering als er een geurnorm van toepassing wordt en er een 
geurgevoelig object mogelijk wordt gemaakt op kortere afstand dan de bestaande woningen. 
Op grond van de bestemming ‘wonen’ is een recreatieverblijf toegestaan. Een dergelijk verblijf 
is geen geurgevoelig object.  
Met een aanduiding ’geen geurgevoelige objecten toegestaan’ kan worden voorkomen dat er 
een geurgevoelig object op kortere afstand van het bedrijf op Windhoek 45 mogelijk wordt 
gemaakt (zonder dat een recreatieverblijf onmogelijk wordt gemaakt). 
Initiatiefnemer en (nieuwe) eigenaar van Windhoek 55 zijn akkoord met het opnemen van de 
gevraagde aanduiding ‘geen geurgevoelige objecten toegestaan’ zoals op situatietekening 
(mail van 7 november 2019 van zienswijzer) is aangegeven. 

 
Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: De verbeelding wordt gewijzigd door voor 
een deel van het perceel Windhoek 55 de aanduiding ‘milieuzone – geen geurgevoelige 
objecten toegestaan’ op te nemen en de regels te wijzigen door in de specifieke 
gebruiksbepaling op te nemen dat bij gebruik in strijd met de bestemming geldt het gebruik van 
gebouwen als geurgevoelig object ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone – geen 
geurgevoelige objecten toegestaan'. 

 

 


