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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het Wijzigingsplan 

Agrarische Enclave wijziging 6 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd wijzigingsplan heeft met ingang van 27 juni 2019 
gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is een zienswijze ingediend.  
c. In paragraaf 2 wordt de zienswijze beoordeeld. 
d. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 3 van deze nota wordt deze ambtshalve 

wijziging beschreven.  
 

2 Zienswijzen 

De ingediende zienswijze is van: . 

 

2.1  Reclamant 1. 
 

Ontvankelijkheid zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 25 juli 2019, is onderbouwd en voorzien van een handtekening. 
Uit nadere beoordeling blijkt dat de indiener belanghebbend is. Zijn woning staat ruim 200 m 
van de te bouwen stal af en het zicht erop wordt (deels) ontnomen door bomen, de Elspeterweg 
en bebouwing. Gelet op de ruimtelijke uitstraling en de mogelijke hinder die reclamant kan 
ondervinden qua verkeer, geluid en geur, is reclamant als belanghebbende aangemerkt.  

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant is van mening dat de stal veel te dicht bij de pas vernieuwde woonwijk ten 
zuiden van Elspeterweg 55 komt. Hier worden nog 11 woningen gebouwd.  

b. In de directe omgeving langs de Markveldweg staan al vier vleeskalverenbedrijven met 
circa 5.000 vleeskalveren. Met dit plan komt er 20% bij, dus wordt het aantal 6.000. 

c. Tussen Elspeterweg 67 en 75 ligt 2 ha grond met een agrarische bestemming. Daar kan 
de stal ook gebouwd worden. De planlocatie kan dan door HBT voor parkeren worden 
gebruikt of voor de bouw van een nieuwe supermarkt voor Coop Schouten. Daar is 
namelijk dringend behoefte aan.  

 

Beoordeling 

a. Reclamant zelf woont ten noordoosten van de planlocatie op circa 200m afstand en niet in 
de woonwijk ten zuiden van de planlocatie. Op de planlocatie was jarenlang een 
veehouderij gevestigd. Deze is vorig jaar gesloopt, maar wordt in feite ‘voortgezet’ met een 
nieuwe kalverenhouderij. Hiervoor wordt het huidige bouwvlak zo’n 15 m naar het zuiden 
richting de woningen verschoven. In het huidige bestemmingsplan is de planlocatie al 
bestemd voor ‘agrarisch’ en dit blijft zo. Voor de bestaande en nieuwe woningen in de 
nabijheid, langs de Elspeterweg en de Markveldweg, is een goed woon- en leefklimaat 
gegarandeerd. Daarvoor is het systeem van milieuzonering toegepast. Dit houdt in dat er 
voldoende afstand tussen de stal en deze woningen is aangehouden. In het wijzigingsplan 
is gemotiveerd dat het plan ten opzichte van de eerder gevestigde veehouderij leidt tot een 
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verbeterde geursituatie en aan de afstandseisen uit het Activiteitenbesluit is voldaan. Het 
behoud van deze verbeterde geursituatie is geborgd in de regels. Het is juist dat de stal 
dichter bij de woningen aan de Markveldweg komen, maar gelet op het bovenstaande is 
sprake van een goed woon- en leefklimaat voor de woningen rondom de stal. 

b. Ten opzichte van de huidige feitelijke situatie komen er inderdaad meer kalveren bij. 
Echter, op grond van de huidige planologische situatie (volgens het geldende 
bestemmingsplan) was ook al een veehouderij toegestaan. Bovendien geeft reclamant niet 
aan wat zijn probleem is met het aantal kalveren. Aan de eisen van een goede ruimtelijke 
ordening (zie bij a) is namelijk voldaan.  

c. De aanvrager wil, gelet op zijn aanvraag, op de planlocatie een stal realiseren en niet op 
de door reclamant aangegeven andere locatie. Dat op die andere locatie een stal 
gerealiseerd zou kunnen worden, heeft dan ook geen invloed op deze aanvraag. 
Overigens laat het huidige bestemmingsplan geen stal op die andere locatie toe, omdat 
daar geen bouwvlak ligt. De gemeente moet de aanvraag beoordelen op de gevraagde 
locatie en die voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Het feit dat de 
planlocatie mogelijk voor iets anders gebruikt kan worden, kan daar ook niet aan af doen. 
Bovendien is de planlocatie eigendom van de aanvrager en niet van reclamant, de 
supermarkt of HBT.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

3  Ambtshalve wijzigingen 

Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp-wijzigingsplan heeft er overleg 
tussen initiatiefnemer en een omwonende plaatsgevonden. Dit overleg heeft er in geresulteerd 
dat er een nieuw landschappelijk inpassingsplan is opgesteld waarbij de groenstrook aan de 
westzijde van het plangebied vergroot is. Aangezien dit nieuwe plan de landschappelijke 
inpassing ten goede komt wordt voorgesteld dit nieuwe landschappelijke inpassingsplan als 
ambtshalve wijziging mee te nemen.   
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