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Agendapunt: 5.
Onderwerp : Afgevendefinitieve
verklaring
van geen bedenkingenvoor het afwijkenvan
het bestemmingsplan
MSV-NOV
De raadvan de gemeente
Meerdein vergadering
bijeenop 30 mei 2022, gehoord
de beraadslaging,
constaterende
dat:
De motorsportvereniging
(MSV-NOV) op 2 juni2020 eenaanvraag
omgevingsvergunning
heeftingediend
voordeverruimingvan hetmaximaalaantalrij-urenvan 14 tot ten hoogste
21 perweeken eenvergroting
van hetbebouwd
oppervlak
toete staantot ten hoogste
1.000 m2. Het collegeis voornemens
dedefinitieve
omgevingsvergunning
te verlenen.
De
gemeenteraad
heefthiervoor
eenontwerp-vvgb
(verklaringvan geenbezwaar)gegeven
op
14 december
2020;
De MSV-NOV op20 april 2018 eenaanvraag
heeftingediend
waarbijveel meeractiviteiten
zijn aangevraagd
danin deaanvraag
van 2 juni2020. Daarbijwas sprakevan eenmaximale
invullingvan activiteiten(maximaleaanvraag)
waarvanhetcollegeen de raadbereidwaren
om dezevooreendeelte vergunnen.
De zogenaamde
beperkte
aanvraag
is ingediend
op 2
juni 2020;
De MSV-NOV tegenhetweigeringsbesluit
van hetcollegevan degemeente
Meerdein beroep
is gegaan
bij de rechtbank
Gelderland
omdathetcollegeen de raadgeweigerd
hebben
om de
maximaleaanvraag
te honoreren;
overwegende
dat:
In destructuurvisie2025 Meerde,vastgesteld
doordegemeenteraad
op 5 februari2013
wordtingegaan
op hetmotorcrossterrein.
In destructuurvisiewordtbenoemd
dathet
motorcrossterrein
in eengroengebied
ligt met hogenatuurwaarden
(Zone1-Natuurlijkheid).
Het primaireuitgangspunt
hierbijis datbinnen
dezezoneenkelespecifiekeruimtelijke
ontwikkelingen
zijn voorzien,maarde natuurwaarden
in dezevooralbeschermten verder
ontwikkelt.Specifiekvoorhetmotorsportterrein,
datligt binnen
hetgebied
met hoge
natuurwaarden,
is uitbreiding
van de motorcrossbaan
niettoegestaan.
Wel biedtde
structuurvisie(enige)uitbreiding
van hetgebruik.In destructuurvisieis letterlijk
opgenomen:
"Wel kan bezienwordenof eenintensiever
gebruikvan hethuidige
terrein
mogelijkis";
De raadop 16 april 2012 hetbestemmingsplan
Buitengebied
West heeftvastgesteld.
In
artikel 19.1 zijn de regelsopgenomen
voorde"sport"aangewezen
gronden.
Voorhet
motorcrossterrein
is explicietopgenomen
dathetterreingebruiktmag wordenvoorsportieve
recreatiebestaande
uit motor-en bromfietscrossen
gedurende
14 uurperweek;
De gemeente
Meerdewerkt aaneenomgevingsvisie
waarbijdegemeenteraad
als
onderlegger
voorde omgevingsvisie
6 sterke kantennaarvorenwil latenkomen.Een
belangrijke
pijleris het behouden
en versterkenvan gevarieerde
natuur.
In deafgelopen
jarensteedsduidelijker
is geworden
datde kwaliteitvan onze
natuurgebieden,
waaronder
biodiversiteit
sterk afneemten dathetbehouden
en versterken
van gevarieerde
natuur
groteprioriteitheeft;
Op basisvan de huidige
inzichteneenmotorcrossterrein
op dezeplekconflicteertmet het
behoud
en versterkenvan de natuur,maarde MSV-NOV rechtenheeftom hetterreinvoor
recreatieve
activiteitente gebruiken
vooreenbeperktaantalurenperweeken de raaddeze
rechtenrespecteert;

spreektuit dat:
Met devergunningverlening
voorde gevraagde
uitbreiding
van de rijtijden14 naar21 uurin
de periode
april-oktober
en deuitbreiding
van hetbebouwd
oppervlak
naar1.000 m2 de
ruimtediedestructuurvisie
geeftis benut;
verzoekthetcollegevan burgemeester
en wethouders
om:
1. in deconceptomgevingsvisie
op te nemendatverdereuitbreiding
van hetgebruikvan het
motorcrossterrein
nietmogelijkis;
2. in deconceptomgevingsvisie
tenminstein te gaanop devolgende
aspecten:
o
datverdereuitbreiding
van de activiteitenop hetmotorcrossterrein
conflicteertmet
hetbehouden
en versterkenvan de natuurwaarden;
o
de oorspronkelijke
doelstelling
en gebruikvan hetterrein,immers hetwas bedoeld
om illegaalcrossentegente gaanen driebestaande
motorcrossterreinen
opte heffen.
Bij eensteedsverdereuitbreiding
van activiteitenop hethuidige
terrein,is dit nietin
evenwicht;
o
de aansluiting
van de gemeente
Meerdebij hetinternationale
keurmerkCittaslow. Dit
keurmerkis voorgemeenten
dieop hetgebied
van leefomgeving,
landschap,
streekproducten,
gastvrijheid,
milieu, infrastructuur,
cultuurhistorie
en behoud
van
identiteit
tot detop behoren.
Een verdereuitbreiding
vande activiteitenop het
motorcrossterrein
conflicteertmet de pijlersvan Cittaslow.
en gaatovertot deordevandedag,
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