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1 Inleiding
1.1 Zienswijze

Het College van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan Buitengebied,
partiële herziening nr. 25, Overkampsweg 6 als ontwerp vrijgegeven. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 september 2018 tot en met 7 november 2018 ter
inzage gelegen.
Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend.
Naar aanleiding van deze zienswijze is het bestemmingsplan niet aangepast.

1.2 Leeswijzer
Deze Nota van Zienswijzen bevat de samenvatting en beantwoording van de ingekomen
zienswijze. Naar aanleiding van deze zienswijze is het bestemmingsplan niet aangepast.
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2. Zienswijze
2.1 Ingediende zienswijze

Het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 25, Overkampsweg 6 heeft van
27 september 2018 tot en met 7 november 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode is er één zienswijze ingediend bij het~emeester en wethouders.
Deze zienswijze is ingediend door_, ---De zienswijze is ingediend binnen de termijn en voorzien van alle benodigde gegevens en
daarmee ontvankelijk. Hieronder is de zienswijze samengevat en voorzien van
beantwoording.
2.2 Behandeling zienswijze
De heer - is van mening dat extra burgerwoningen in het buitengebied de kans op
beperkingen op de (toekomstige) ontwikkelingen van zijn melkveehouderij vergroot.
Als de minimale afstand van 50 meter in de toekomst wijzigt zou de bedrijfsvoering door de
nieuwbouw van de Rood voor Rood woning in de problemen kunnen komen. De vraag die
de heer- stelt is de volgende. Het kan toch niet zo zijn dat een positief bestemd
agrarisch bedrijf wordt beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden? Of moet worden
ingeperkt?
Extra burgerwoningen geven een grotere kans op klachten vanwege onder meer geluid,
geur, fijnstof, ammoniak van over de agrarische activiteiten (voeren, mest uitrijden, inkuilen,
melk ophalen, voersilo's vullen). Een deel van de activiteiten vindt namelijk aan de
achterzijde van de stal plaats (aan de zijde van de nieuw te bouwen woning). Een deel van
de activiteiten wordt ook 's nachts uitgevoerd. Een deel van de gronden van de heer_
grenst aan de gronden van de initiatiefnemer.
De heer - verzoekt het plan zodanig aan te passen dat verzekerd is dat zijn
bedrijfsvoering op geen enkele wijze, nu en in de toekomst, wordt beperkt of kan worden
beperkt.
Beantwoording:
Het (bouwblok van het) bedrijf aan de Overkampsweg 4 en 4a ligt op 70 meter afstand. Voor
veehouderijbedrijven moet de Wet geurhinder en veehouderij worden gehanteerd om de
minimale afstanden te bepalen. Voor melkkoeien en vrouwelijk jongvee geldt de minimale
afstand van 50 meter en voor intensieve veehouderij wordt de afstand bepaald op basis van
het aantal dieren met bijbehorende stalsystemen. Op het bedrijf aan de Overkampsweg 4 en
4a worden melkkoeien en vrouwelijk jongvee gehouden, er is geen aanduiding intensieve
veehouderij, dus intensieve veehouderij is op deze locatie uitgesloten.
Voor een aanvraag omgevingsvergunning (of melding Activiteitenbesluit) geldt dat het
emissiepunt van de stal naar de hoek van de woning 50 meter moet bedragen. Bij een
bestemmingsplan geldt de omgekeerde werking: de afstand van het bouwblok (van de
veehouder) tot het bouwvlak Wonen moet minimaal 50 meter bedragen. Op deze manier
heeft de veehouder de mogelijkheid om het emissiepunt op elke plaats van het bouwblok te
realiseren, waarbij nog steeds aan de wettelijke afstand wordt voldaan. Deze
bewegingsvrijheid blijft door dit bestemmingsplan volledig behouden.
De kleinste afstand van het agrarische bouwblok tot het bouwblok 'Wonen', bedraagt 70
meter. Dit was is in het geldende planologische regime ook al het geval. Er wordt nu een
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extra woning toegestaan binnen de woonbestemming zoals deze er al lag. De rand van het
bestemmingsvlak ter hoogte van de nieuwe woning bedraagt 82 meter.
Voor geluid, ammoniak en fijnstof bestaan geen minimale afstanden. Het agrarische bedrijf,
heeft een omgevingsvergunning voor milieu en is van rechtswege overgegaan naar het
Activiteitenbesluit. Voor rundveehouderijbedrijven wordt gesteld dat wanneer voldaan wordt
aan de afstandseisen voor geurhinder er ook voldaan wordt aan de normen voor fijnstof. Op
basis van de voorschriften van het activiteitenbesluit zijn de geluidsvoorschriften waaraan de
rundveehouderij nu moet voldoen zelfs verruimd. De nieuwe woning zal geen extra
beperkingen opleveren voor de geluidemissie (transportbewegingen) van de inrichting in de
avond en nachtperiode.
Bij de beoordeling of de nieuwe woning extra beperkingen oplevert voor de bedrijfsvoering
van de inrichting, is het vooral van belang te constateren dat de al bestaande woning op een
kortere afstand van de inrichting is gesitueerd. Bovendien wordt het karakter van de
omgeving niet gewijzigd door de extra woning. Ook in de nieuwe situatie met een extra
woning wordt de omgeving namelijk nog steeds aangemerkt als een agrarisch gebied dat
niet het karakter heeft van een bebouwde kom.
Resumerend wordt gesteld dat het bedrijf aan de Overkampsweg 4 en 4a voldoet aan de
minimale afstand van 50 meter. De toevoeging van een woning levert geen extra
belemmeringen op voor het agrarische bedrijf. Deze ligt zelfs verder weg dan de bestaande
woning.
Er is geen reden om voor te stellen het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van
de ingediende zienswijze.
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Bijlage (originele zienswijze van de heer- d.d. 30 oktober 2018)
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Geacht college,

via deze weg wil ik reageren op de ter 1ma~,-1l1gg g van het ontwerpbcstemrningspla-t "Buitengeb.ed
Raalte, paruele er zren.ng -ir 25, Ovc-ka.nosweg 6N. Dit project ligt van 27 september tot en mE't 7
november 2C18 ter nz age
Ais eigenaar van een niel¥.vcchoudcr: gelegen aan de Overkarnpvweg 4 ,., Ras,1lt~. diPn ik een
iiPmwijzc ir met betrekk 7g tot ::,1: ontwer o-bestemmingsptan.
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IK vertrouw er op u 1ier-m'e voldoende te hebben ge ïn form eerd . Grac1g ontv.l·1g 1k. PPn rn.:iciP van u
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