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Raadsvergadering 

27 juni 2019 

 

 

Onderwerp 

Bestemmingsplan Zonnekreeksweg 2 : Overzicht van de wijzigingen 

 

 

 

 

 

Uit het raadsvoorstel is verwijderd: 

De initiatiefnemer heeft verzocht om geen opslagbeperking in het bestemmingsplan op te nemen met de 

volgende onderbouwing. Er is een milieuneutrale wijziging bij de provincie ingediend, waar is gevraagd om 

een opslaghoogte van 8 meter. Volgens de initiatiefnemer is dit tijdens het mediation-traject besproken 

met de omwonenden, waarbij na het geven van de toelichting, de omwonenden er geen bezwaar op 

hadden. Hogere depots zijn namelijk beter voor geur en geluid. Voor geur betekent dit een kleiner 

oppervlakte waardoor er minder geuremissies zijn. Voor geluid is het een betere afscherming van het 

geluid van de motoren van de machines die tussen de opslagendoorrijden. Visuele hinder wordt 

voorkomen omdat het zicht op de opslag juist gecompenseerddoor de aanleg van de aarden wal (2,5 

meter) met struweelbeplanting (5 meter hoog) en bomenrijen met een overwegend dichte kroon (8 meter 

hoog). Hierdoor worden de activiteiten op het terrein afgeschermd en aan het zicht onttrokken. 

 

Wij stellen uw raad voor om een hoogtebeperking van 3 meter op te nemen voor alle opslag, conform  

de verleende milieuvergunning uit 2011. Het achterwege laten van een hoogtebeperking geeft de 

initiatiefnemer (en zijn rechtsopvolgers) de mogelijkheid om oneindig hoog op te slaan. Het is daarmee 

een onzekere factor, die een impact op de omgeving en het landschap kan hebben. Om die reden is een 

hoogtebeperking noodzakelijk. De hoogte van 3 meter wordt voorgesteld vanwege het uitgangspunt dat  

de bestaande kaders van de milieuvergunning uit 2011 planologisch worden verankerd: het gaat immers 

over legalisering van het groencomposteringsbedrijf. Meer inhoudelijk kenmerkt de omgeving zich door 

uitgestrekte vergezichten over het zeekleigebied, waar opslag hoger dan 3 meter zich niet verhoudt met  

de te beschermen waarden van de omgeving. Het standpunt dat de toppen van de bomenrij tot 8 meter 

reiken, wilt niet zeggen dat opslag van dezelfde hoogte achter deze bomenrij niet zichtbaar zal zijn, dit 

afgezien van het gegeven dat bomen in het algemeen slechts een deel van het jaar een overwegend dichte 

kroon hebben.  

 

 

Aan het raadsvoorstel is toegevoegd: 

Na de overleggen op 20 en 22 juni 2019 is door alle deelnemende partijen besloten dat de opslaghoogten 

op het composteringsterrein maximaal 5 meter (gele vlak in de verbeelding) respectievelijk 6 meter 

(blauwe vlak in de verbeelding) mag zijn. [verbeelding toegevoegd].  

 

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van woensdag 5 juni 2019 is door uw raad verzocht om 

overleg tussen alle deelnemers van het mediationtraject omtrent de maximale opslaghoogte. Het resultaat 

is dat een gezamenlijk voorstel aan uw raad wordt voorgesteld. Wij stellen uw raad voor om dit voorstel 

over te nemen.  Tijdens de overleggen zijn de ruimtelijke en private belangen in ogenschouw genomen: de  
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belangen van de omwonenden, de belangen van het composteringsbedrijf, het aangezicht van de locatie 

in relatie tot het aan te leggen landschappelijk inpassingsplan. Alle partijen zijn op het compostering-

sterrein geweest om zodoende de impact van de opslaghoogten in te beelden, waarna in een constructief 

overleg tot een gezamenlijk voorstel is gekomen. De partijen heb de hoop uitgesproken dat het voorstel 

door uw raad wordt overgekomen. 

 

Als uw raad het voorstel overneemt, dan dienen alle onderliggende stukken zodanig te worden aangepast 

dat er sprake is van  juridsch congruente onderbouwing. Op basis van het motiveringsbeginsel dienen 

besluiten namelijk van een juiste motivering te zijn voorzien, anders is er sprake van een gebrekkige en 

daarmee een juridisch onhoudbaar besluit. Vanwege het korte tijdbestek kunnen wij uw raad op dit 

moment geen aangepaste stukken aanbieden. U kunt echter in uw raadsbesluit aangegeven dat tot de 

voorgestelde maximale opslaghoogte wordt besloten, met dien verstande dat alle onderliggende stukken 

ter onderbouwing van uw raadsbesluit worden aangepast, zodat er sprake is van een juridisch correcte 

samenhang van alle stukken.  

 

Uit het raadsbesluit is verwijderd 

Niets. 

 

Aan het raadsbesluit is toegevoegd 

Het bestemmingsplan Zonnekreekseweg 2  ”NL.IMRO.0851.bgBPzonnekrweg2-v001) gewijzigd vast te 

stellen, met dien verstande dat ten aanzien van de opslaghoogten de bijbehorende verbeelding, 

toelichting, regels, bijlagen en nota van beantwoording zienswijzen zodanig worden aangepast dat de 

maximale opslaghoogten, gemeten vanaf de vloer waar de opslag en bewerking plaatsvindt, 5 meter 

respectievelijk 6 meter bedraagt, overeenkomstig de verbeelding bij het raadsvoorstel.  

 

 

 


