
Beste Gemeenteraadsleden ,
Tijdens de vergadering van 12 januari heeft u voorgesteld om samen in gesprek te gaanmet voor het bekijken van mogelijke oplossingen . Helaas heeft er
geen constructief gesprek plaats gevonden . Daarom stuur ik u deze laatste oproep .
Op zaterdag 2 januari jl . ben ik zelf, uit eigen initiatief bij op gesprek
geweest om te kijken naar een gezamenlijke oplossing, dit was voor de commissieraadsvergadering. Echter heeft in het gesprek duidelijk kenbaar
gemaakt dat er geen ruimte is in wijzigingen van het voorgestelde bestemmingsplan .
In het gesprek heeft aangegeven , dat hij niks schriftelijk wil
vastleggen en ook geen garantie wil geven, dat het bedrijf in de toekomst niet verder zal
uitbreiden van het gebouw aan de achterzijde ( westzijde ) achter onze tuin .Ook in eerdere gesprekken ( o.a. 2017 ) heb ik diverse mogelijkheden aangegeven aan

en was er geen sprake van handreikingen .
Dit is de reden dat ik 12 januari jl . onze zienswijze heb toegelicht, waarin ik begrip heb
voor de belangen van uitbreiding van het gebouw voor echter is er
geen voldoende aandacht besteed aan de gevolgen van deze uitbreiding voor deomwonenden en de natuur / landschapswaarde. Mijn inziens past een bedrijf van deze
omvang, niet meer in een woonwijk .
In dit bestemmingsplan wordt als eerste het bedrijfsgebouw aanzienlijk vergroot en het
terrein uitgebreid met circa 1.000 m2 met de bestemming bedrijven , ten koste van de
agrarische landschapswaarde . Terwijl alleen maar meer opslag wenst in een
groter gebouw , men verwacht geen uitbreiding van het bedrijf.
Het toestaan van de enkele parkeerplaatsen is niet het probleem, maar een groter
bedrijventerrein , geeft het bedrijf de mogelijkheid van uitbreiding van bedrijfsactiviteiten ,geluidsoverlast en vooral uitbreiding van de bedrijfsgebouwen met 20 % . Dit betekent dat
het gebouw achter nog verder richting ons en de natuur kan worden uitgebreid .
Het vaststellen van dit bestemmingsplan zal grote gevolgen hebben voor alle
omwonenden en het aanzien van de wijk . Het is nooit mijn bedoeling geweest om het
bedrijf in de weg te zitten . Sinds 2017 ben ik bereid om tot een gezamenlijke oplossing tekomen . Een plan waarmee zijn bedrijf voort kan zetten maar ook leefbaar
blijft voor ons en andere omwonenden . Als burger verwacht ik dat de gemeenteraad nietenkel de belangen van maar ook de belangen van omwonenden in acht zalnemen.
Kort samengevat vraag ik u nogmaals, de grenzen van de bestemming 'bedrijf te
verkleinen en te laten lopen , direct langs het nieuwe bedrijfsgebouw / bouwvlak , vooral
aan de achterzijde/ westzijde .
Hierdoor blijft er veel meer terrein met agrarische landschapswaarde behouden en zijn
toekomstige uitbreidingen van bedrijfsgebouwen beperkt .
Daarom vraag ik u het aangevraagde bestemmingsplan aan te passen



Met vriendelijke groet


