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Inleiding 

 
Vanaf 1 september 2016 heeft het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter 
visie gelegen ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. De 
eerste zienswijze is afkomstig van het hoogheemraadschap (HHNK). De tweede zienswijze is 
afkomstig van de provincie. Omwonenden hebben geen zienswijze ingediend ondanks uitvoerig 
vooroverleg. De zienswijzen hebben betrekking op aspecten uit m.n. de toelichting van het 
bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan dat tezamen met het bestemmingsplan dient te worden 
vastgesteld.  
 

Zienwijze 1. HHNK 

Samenvatting 

De zienswijze van het HHNK heeft betrekking op enkele passages uit de toelichting, het begrip peil 

uit de regels, onduidelijkheid over de verbeelding voor de nieuwe locatie (vanwege het ontbreken 

van meerdere kleuren) en over het opnemen van watercompensatielocaties op de verbeelding.  

 

Beantwoording 

De passages uit de toelichting zullen worden aangepast. Het betreft hier het beschrijven van het 

nieuwste beleid van het HHNK. Het begrip peil is in het plan opgenomen om de hoogte van 

bouwwerken te kunnen bepalen. Het HHNK verwart dit met het waterpeil. Dit deel van de 

zienswijze wordt niet overgenomen. Er is geen sprake van onduidelijkheid op de verbeelding. Het 

perceel kent maar één bestemming. Om deze reden is er ook maar één kleur. Omdat in dit stadium 

nog niet bekend is waar water gecompenseerd wordt, is hiervoor nog niets opgenomen op de 

verbeelding. De compensatie zal in ieder geval in hetzelfde peilgebied plaatsvinden. Hiertoe zal 

vooraf ten behoeve van de watervergunning contact worden opgenomen met het HHNK. Daarnaast 

is watercompensatie geborgd via de Keur. 

 

Bovenstaand antwoord is ambtelijk reeds (mondeling) met het HHNK gedeeld. De reactie was dat 

het HHNK zich in de beantwoording kan vinden. 

 

Zienwijze 2. Provincie 

 

De zienswijze van de provincie heeft betrekking op het beeldkwaliteitsplan (BKP) dat is opgesteld 

voor de locatie waar het bedrijf gevestigd wordt. De provincie is van mening dat voor wat betreft 

de ruimtelijke inpassing (detaillering van de inpassing in het landschap en het erfinrichtingsplan) 

van het nieuwe bedrijf nog puntjes op de i gezet dienen te worden. De provincie heeft in de 

zienswijze geadviseerd hiervoor een landschapsarchitect in te schakelen. 

 

Beantwoording 

Naar aanleiding van de zienswijze heeft op 17 oktober 2016 een overleg plaatsgevonden met de 

landschapsspecialist van de provincie, een ervenconsulent, een afgevaardigde van de 

welstandscommissie, de initiatiefnemer en zijn adviseurs. Dit overleg heeft geresulteerd in een 

aantal belangrijke aanpassingen in het BKP. Met de aanpassingen kan de provincie zich vinden in 

het BKP, waarmee aan de opmerkingen uit de zienswijze wordt voldaan. 

 

Conclusie  

De zienswijzen leiden tot een aanpassing van de toelichting conform de opmerkingen van het HHNK. 

Het BKP zal worden aangepast conform de zienswijze van de provincie. 

 

 


