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Toelichting op het bestemmingsplan "Industrieterrein Borculo 1982". 

INLEIDING.  

In 1972 is door de gemeenteraad van Borculo vastgesteld het bestemmingsplan 
"Stad Borculo". Hiervan maakt deel uit een gedeelte, dat was bestemd tot in-
dustriele bebouwing. Dit gedeelte wordt begrensd door de Needseweg, Dude 
Needseweg, Berkel, Nobelstraat, Geesterse Binnenweg en de Spoorstraat. 

In de afgelopen 10 jaren is evenwel duidelijk gebleken, dat aanpassing van 
het bestemmingsplan "Stad Borculo" zeer zeker noodzakelijk was, althans voor 
wat betreft het gedeelte "Industrieterrein". 
Herbezinning voor dit gedeelte was nodig omdat: 

A.in de loop van de jaren zeventig met name ten aanzien van de Weiprodukten-
fabriek een grote milieuproblematiek ontstaan was, die in het vervolg ver-
der zal worden belicht; 

B.door de komst van de Wet geluidhinder de gemeente verplicht werd om een 
geluidszone te leggen rondom een industrieterrein waarop een A-inrichting 
is gevestigd, dan wel kan worden gevestigd; 

C.de planologische regelingen in het bestemmingsplan niet meer voldoende 
bleken om voor een soepele afwikkeling van bouwaanvragen van bedrijven 
te kunnen zorgdragen. 

De bepalingen van het bestemmingsplangedeelte "industriele bebouwing" waren 
dermate verouderd, dat niet meer doeltreffend kon worden ingespeeld op de 
zich nieuw ontwikkeld hebbende situaties. 

Om voornoemde redenen is besloten het gedeelte nindustriele bebouwinl zoveel 
mogelijk uit het bestemmingsplan "Stad Borculo" te lichten en hiervoor een 
nieuw bestemmingsplan te ontwerpen dat is aangepast aan de eisen des tijds. 

MILIEUWETGEVING.  

Op 1 september 1982 is in werking getreden hoofdstuk V van de Wet geluid-
hinder, dat betrekking heeft op de zonering rondom industrieterreinen. 

Hoofdstuk V bestaat uit twee afdelingen, te weten afdeling I voor nieuwe 
situaties en afdeling II voor bestaande situaties. Ingevolge artikel 53 

van de Wet geluidhinder is de gemeenteraad verplicht binnen een termijn 
van twee jaar na het in werking treden van het hierbovengenoemde hoofd7 
stuk, dus voor 1 september 1984, ten behoeve van elk industrieterrein een 
geluidszone aan te brengen, indien althans sprake is van de mogelijke aan-
wezigheid van een zogenaamde A-inrichting (populair gezegd een "grote la-
waaimaker"). Verwezen zij hiervoor naar artikel 16 van de Wet geluidhinder 
en de daaruit voortvloeiende voorschriften. Als A-inrichting moet de Wei-
produktenfabriek worden beschouwd. 

Het doel van een geluidszone is om te voorkomen, dat geluidsoverlast, ver-

oorzaakt door dat industrieterrein, wordt voortgebracht. 
Daartoe is in de Wet geluidhinder een geluidszone van 50 dB(A) etmaalwaar-

de rond industrieterreinen gentroduceerd. 
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Op of buiten deze zone mag geen geluid worden geproduceerd, dat voornoemde 
norm van 50 dB(A) etmaalwaarde overschrijdt. De geluidszone in dit kader 
is een nieuw begrip dat wordt geintroduceerd ter beperking van de geluids-
overdracht van bron naar ontvanger. Bedacht zij daarbij, dat deze 50 dB(A) 
het totaal vormt van het gehele industrieterrein. Hier is sprake van een 
cumulatief effect. Het geluid veroorzaakt door alle inrichtingen op het 
industrieterrein tesamen mag de hiervoor aangegeven norm op deze zone niet 
overschrijden. 
Slechts als industrieen zich hier willen vestigen c.q. willen uitbreiden 
en daarbij de norm van 50 dB(A) op de geluidszone niet overschrijden, is 
voornoemde vestiging c.q. uitbreiding toegestaan. Hierop wordt nog nader 
ingegaan. 
Hierbij zij vermeld, dat ten aanzien van voornoemde norm de zogenaamde 
etmaalwaarde wordt bedoeld. 
Opgemerkt zij, dat onder etmaalwaarde wordt verstaan de hoogste waarde van 
de volgende drie equivalente geluidsniveaus: 

a.over de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur; 
b.over de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur, verhoogd met 5 dB(A); 
c.over de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur, verhoogd met 10 dB(A). 

Under equivalent geluidsniveau client te worden begrepen het "equivalente" 
(= energetische gemiddelde) geluidsniveau over een bepaalde periode, rus-
tige en lawaaiige ogenblikken inbegrepen. 

AKOESTISCH ONDERZOEK / SANERINGSSITUATIE.  

De afgelopen jaren zijn diverse keren klachten ingekomen over geluids- en 
poederoverlast van de Weiproduktenfabriek. 

Vooruitlopende op de inwerkingtreding van de hoofdstukken IV en V van de 
Wet geluidhinder is besloten om, overeenkomstig de brochure "industriela-
waai" het daarin door de minister gepropageerde interimbeleid, reeds nu 
gestalte te geven. 

Toen definitief duidelijk was geworden, dat ter plaatse een situatie aan-
wezig was, als bedoeld in de Wet geluidhinder, zodat te zijner tijd een ge-
luidszonering zou moeten worden aangebracht ten behoeve van het industrie-
terrein, is besloten het Raadgevend Ingenieursbureau D.H.V.-T.A.B. opdracht 
te verstrekken een projectvoorstel ten behoeve van een akoestisch onderzoek 
te produceren. Aldus is op de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder voor-
uit gelopen. 

Aan het voormalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygieneis directhet 
verzoek gericht dit projectvoorstel te subsidieren. Een gunstige beslissing 
is daarop gevolgd, aangezien hier sprake was van een testcase ten aanzien 
van de praktische uitvoerbaarheid van de Wet geluidhinder. 

Het akoestisch onderzoek ter onderbouwing van de besluitvorming bij de zonering 
van het plan "Industrieterrein Borculo 1982" heeft plaatsgevonden in een 
periode waarin in den lande met deze materie nog ervaring moest worden op-
gedaan. 
Teneinde deze ervaring stap voor stap te kunnen opbouwen en de uitkomsten 
van het onderzoek ook stap voor stap te kunnen evalueren is gekozen voor 
de volgende gefaseerde opzet: 
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Ease 1. 

- verstrekking van informatie over doel en opzet van het onderzoek aan alle 
betrokkenen; 

- verzameling van reeds aanwezige gegevens over de geluidssituatie van het 
terrein. 

Ease 2. 

- aanvullende geluidsmetingen; 
- inventarisatie van voornemens betreffende industriele activiteiten op het 

terrein; 
controle op naleving van de in de vigerende hinderwetvergunningen opgeno-
men geluidsvoorwaarden bij immissierelevante bedrijven; 
berekening van geluidscontouren rond het industrieterrein, rekening hou-
dend met hinderwetvergunningen en industriele voornemens. 

Ease 3. 

- aanvullende bronsterktemetingen ter bepaling van de immissierelevante ge-
luidsbronnen op het terrein. 

Ease 4. 

in principe aangeven van mogelijke maatregelen en voorzieningen bij de 
afzonderlijke immissierelevante geluidsbronnen en eventueel het gehele 
terrein; 

- inventarisatie van hetgeen technisch mogelijk is (best technical means) 
en van hetgeen met inbegrip van de financieel-economische aspecten als 
realiseerbaar moet worden beschouwd (best practical means). 

Ease 5. 

- evaluatie van hetgeen in de voorafgaande fasen is geschied en besloten; 
- opstellen van een voorstel tot de voorlopige zonering van het industrie-

terrein; 
- opstellen van een voorstel tot te nemen saneringsmaatregelen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Technisch Adviesbureau voor de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (T.A.B.) als adviseur van de gemeente Borcu-
lo, voor wat betreft een aantal akoestisch-technische onderdelen in samen-
werking met de Technisch Physische Dienst T.N.O.-T.H. (T.P.D.) als adviseur 
van de Weiproduktenfabriek. 
Teneinde het onderzoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen en besluiten 
zo gefundeerd en zorgvuldig mogelijk te kunnen nemen zijn, tenminste na ie-
dere fase van het onderzoek en verder zo vaak als nodig werd geoordeeld, 
het verloop van het onderzoek en de verkegen resultaten besproken in een 
coordinatievergadering. 

Volgens een strakke planning is het projectvoorstel aldus verlopen. Aan 
het akoestisch onderzoek werkten de volgende partijen mee: 

de Weiproduktenfabriek 

de Inspectie Volksgezondheid 
en Milieuhygiene 

: als belanghebbend bedrijf vanwaar de 
milieuproblemen afkomstig waren, als-
mede als A-inrichting ten gevolge 
waarvan de geluidszone moest worden 
gelegd; 

: als adviserende instantie ten aanzien 
van het akoestisch onderzoek en het be-
stemmingsplan "Industrieterrein Borculo 
1982"; 



-4-

 

de provincie Gelderland : als instantie aan wie de goedkeuring van 
het bestemmingsplan is opgedragen en die 
op de aanvragen om vergunningen ingevol-
ge de Wet geluidhinder dient te beslis-
sen (zie pag. 13, onder 3); 

de gemeente Borculo : als instantie, die het akoestisch onder-

 

zoek uitvoert en het bestemmingsplan 
vaststelt; 

de adviseurs van de gemeente : respectievelijk D.H.V. (T.A.B) en 
Borculo en de Weiprodukten- T.N.O.-T.H. (T.P.D.). 
fabriek 

Op deze wijze is een snelle afronding van het akoestisch onderzoek tot stand 
gekomen. 

Een akoestisch onderzoek dient te worden gehouden ten aanzien van een A-in-
richting, om te bepalen waar de werkelijke geluidszonegrens van 50 dB(A) et-
maalwaarde van die A-inrichting is gelegen. De vast te stellen geluidszone 
geldt evenwel voor het gehele industrieterrein, waarop de A-inrichting is 
gelegen. Bij de bepaling van de werkelijke grens van 50 dB(A) warden aan-
vankelijk echter alle andere geluiden van het industrieterrein in de metin-
gen "meegenomen". Daardoor ontstaat een cumulatief effect. Door zorgvuldige 
berekeningen en filtering van geluiden wordt tenslotte de werkelijke geluids-
grens van 50 dB(A) etmaalwaarde van de A-inrichting gevonden. Bij deze bere-
keningen is gebruik gemaakt van de "Handleiding Rekenen en Meten Industrie-
lawaai IL-HR-13-01". 
Het is echter duidelijk, dat de werkelijke 50 dB(A) zone van de A-inrichting 
sec niet als geluidszone in het bestemmingsplan kan warden opgenomen. Er 
moet rekening warden gehouden met zowel het geluid dat door het cumulatief 
effect hieraan wordt toegevoegd, terwijl tevens voldoende akoestische uit-
breidingsruimte voor de bedrijven dient te warden geschapen. 

Samengevat is het onderzoek als volgt verlopen: 

Ease 1: 

Op 23 april 1981 is gestart met een eerste samenkomst van de hiervoor genoem-
de coordinatievergadering. De op dat moment heersende akoestische situatie is 
in extenso besproken. 

Vervolgens zijn met betrekking tot de Weiproduktenfabriek alle geluidsgegevens, 
alle hinderwetvergunningen met geluidsvoorwaarden en alle voor het onderzoek 
nuttige tekeningen geinventariseerd. Gestart is juist met de A-inrichting, daar 

uit eerder akoestisch onderzoek voor deze fabriek kon warden afgeleid, dat an-
dere op het industrieterrein gevestigde bedrijven voor de geluidsbelasting in 

de omgeving niet relevant zouden zijn. 

Voornoemde inventarisatie van de bestaande.toestand was nodig en belangrijk 
om aldus een goede basis te creeren voor een nieuw bestemmingsplan. Ter af-

sluiting van fase 1 is het een en ander in mei 1981 weergegeven in een door 

het T.A.B. opgesteld rapport. 

Fasen 2 en 3: 

In de periode van 4 juli tot en met 8 augustus 1981 zijn op 20 plaatsen in de 

omgeving van het industrieterrein geluidsimmissiemetingen verricht. Terwille 

van de doelmatigheid zijn in dezelfde periode ook de noodzakelijke aanvullen-

de bronsterktemetingen (fase 3) verricht. 
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Hierbij zij opgemerkt, dat de meteorologische omstandigheden, waaronder de 
goede en stabiele overdracht van metingen kan plaatsvinden, zijn vastgelegd 
in een "meteoraam". Dit betekent, dat metingen alleen mogen worden uitgevoerd, 
als aan een aantal eisen, de weersgesteldheid betreffende, wordt voldaan. 

Enige keren kon om reden hiervan een geplande meting niet doorgaan. De meet-
hoogte bedroeg 5 meter. Tevoren was de geluidsbelasting reeds berekend aan de 
hand van door de A-inrichting en zijn adviseur verstrekte gegevens. Deze be-

 

__ rekeningen en de latere metingen lagen minder dan 3 dB(A) uiteen. 

Verwacht werd dat de A-inrichting de dominante geluidsbron op het industrie-
terrein zou zijn. De meetresultaten hebben bevestigd, dat slechts de A-in-
richting voor de geluidsbelasting (etmaalwaarde!) verantwoordelijk is en 
naar alle waarschijnlijkheid zal blijven. Het verdere onderzoek richtte 
zich dan ook uitsluitend op de A-inrichting. 

Aan de hand van de in de fasen 2 en 3 verkregen informatie werden door het 
T.A.B. geluidscontouren rond de Weiproduktenfabriek berekend voor: 

a.de bestaande situatie. Aldus is de bestaande geluidszone van 50 dB(A) 
etmaalwaarde vastgesteld; 

b.een situatie waarbij rekening is gehouden met vigerende geluidsvoorwaar-
den alsmede t.a.v. de geluidsbelasting van de voor de omgeving relevante 
industriele voornemens op het industrieterrein. Het een en ander is in 
december 1981 schriftelijk door het T.A.B. in een rapport vastgelegd. 

Fase 4: 

Ease 4 van het akoestisch onderzoek diende in principe om mogelijke maatre-
gelen aan te geven ten aanzien van voornamelijk dominante geluidsbronnen ter 
beperking van de geluidsemissie. In deze fase is dan ook nagegaan welke zin-
volle maatregelen tot verdere reductie van de geluidsemissie van de A-inrich-
ting mogelijk zijn. 

Daartoe zijn ingewikkelde berekeningen en metingen verricht. In dit kader is 
namelijk het vraagstuk aan de orde gekomen welke systematiek ten aanzien van 
de te treffen maatregelen zou moeten worden gevolgd. B.P.M. (Best Practical 
Means) hetgeen wil zeggen, dat die maatregelen moeten worden voorgeschreven, 
die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan het bedrijf kunnen worden 
opgelegd, waarbij echter de financiele situatie van het bedrijf terdege in de 
gaten wordt gehouden. Het bedrijf dient de aan te brengen voorzieningen immers 
zelf te betalen. 
Ook kan worden uitgegaan van het systeem B.T.M. (Best Technical Means) hetgeen 
wil zeggen, dat het zonder meer noodzakelijk is die maatregelen voor te schrij-
ven, die volgens de huidige stand der techniek de beste zijn, zonder daarbij op 
de financiele positie van het bedrijf te letten. Subsidiemogelijkheden zijn dan 
in principe aanwezig. 

Onderzocht is derhalve wat technisch mogeltjk is en realiseerbaar is te achten. 
Een en ander resulteerde in een pakket geluidsvoorwaarden, dat deel uit ging 
maken van een nieuwe, de gehele inrichting (A-inrichting) omvattende hinder-
wetvergunning. (Deze procedure viel samen met het akoestisch onderzoek en is 
beeindigd in mei 1982.) Uit het onderzoek is gebleken, dat terzake evenwel 
sprake was van een unieke situatie. Gebleken is namelijk dat B.P.M. en B.T.M. 

samenvielen. 

Rekening houdende met het vorenstaande kon in fase 4 derhalve een kaart wor-
den vervaardigd, waarop de geluidszones waren ingetekend volgens de huidige 
situatie en de situatie, zoals die zou zijn rekening houdend met de uitbrei-
ding van de A-inrichting. 
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Opvallend was, dat de berekende geluidszone op basis van de bestaande situatie 
en de geluidszone op basis van de situatie, waarbij al rekening was gehouden 
met uitbreidingsplannen van de A-inrichting, relatief weinig van elkaar ver-
schilden. Hiermee is voldoende duidelijk aangetoond, dat de oorzaak van de ge-
luidsoverlast dus duidelijk in hoofdzaak is gelegen in de oude bebouwing van 
de A-inrichting. Dit oude gedeelte is evenwel moeilijk te isoleren. Voornoem-
de geluidscontouren alsmede de nieuwe geluidsvoorwaarden ten behoeve van de 
hierboven genoemde hinderwetvergunning zijn, rekening houdende met de genoem-
de industriele voornemens, berekend en vastgelegd in een schriftelijke rap-
portage van het T.A.B. d.d. maart 1982. 

Fase 5: 

De resultaten van de in de vcorgaande fase berekende geluidscontouren werden 
vervolgens vertaald in een voorstel voor een voorlopige geluidszone ten behoe-
ve van het bestemmingsplan "Industrieterrein Borculo 1982". 

Ten aanzien van deze voorlopige geluidszone valt op, dat deze niet volledig 
cirkelvormig is. Een eerste onregelmatigheid wordt aangetroffen in de Spoor-
straat; deze wordt veroorzaakt door de oude silo van de Weiproduktenfabriek 
(oude silo A.B.C.). De tweede onregelmatigheid wordt aangetroffen bij de 
Beukenlaan; deze wordt veroorzaakt door een geluidsscherm dat op de oude be-
bouwing van de A-inrichting is geplaatst. 

Het vaststellen van de geluidszone rondom het industrieterrein is een zuiver 
beleidsmatige afweging van de gemeente, waarbij voldoende rekening dient te 
worden gehouden met alle daarbij spelende belangen. Belanghebbenden bij de 
vaststelling zijn vooral de bedrijven en de omwonenden hiervan. Ten aanzien 
van de bedrijven dient met name te worden gezorgd, dat er voldoende akoes-
tische uitbreidingsmogelijkheden blijven bestaan, zonder dat de norm van 
50 dB(A) op de zonegrens wordt overschreden. 

Rekening houdende met alle voornoemde factoren is een voorlopige zonegrens 
ontwikkeld. Deze voorlopige zonegrens, waarover alle partijen, betrokken bij 
het akoestisch onderzoek, het in de afgelopen maanden van overleg eens zijn 
geworden, is thans in dit bestemmingsplan gedeeltelijk als voorstel voor de 
definitieve zonegrens opgenomen. Het resterende gedeelte van deze zonegrens 
is namelijk gelegen buiten het plangebied bestemmingsplan "Industrieterrein 
Borculo 1982". Middels een apart zonebesluit ex artikel 56 van de Wet geluid-
hinder zal dit zonegedeelte echter worden vastgelegd. Hierop wordt nog nader 
ingegaan. Aangenomen wordt dat aldus voldoende akoestische uitbreidingsruim-
te voor het industrieterrein is geschapen. 

Ten aanzien van de vastlegging van de zone zij nog opgemerkt, dat de Inspec-
teur voor de Volksgezondheid en de Milieuhygqne ingevolge artikel 63 van de 
Wet geluidhinder een verplichte adviseur is, wiens advies in deze zeer zwaar 
weegt. Ten aanzien van het voorliggende plan heeft hij een positief advies 
uitgebracht. 

Een aantal woningen, nader op de zoneringstekening aangegeven, is gelegen in 
het gebied tussen de geluidsgrenzen van respectievelijk 50 en 55 dB(A) etmaal-
waarde rondom de A-inrichting. De voorkeurswaarde bedraagt 50 dB(A), hetgeen 
betekent dat het in principe niet toelaatbaar is, dat woningen, geen bedrijfs-
woningen zijnde, zijn gelegen in het gebied waar de geluidsbelasting heerst 
van meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde. In bestaande situaties, waarvan hier spra-
ke is, is evenwel een grenswaarde van 55 dB(A) toelaatbaar. 
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Het geluidsniveau binnen deze woningen mag, gemeten bij gesloten ramen, de 
35 dB(A) niet overschrijden. 

Aangezien de bouw van nieuwe woningen niet is gepland, is een ontheffing van 
Gedeputeerde Staten ingevolge het Besluit Hogere Grenswaarden niet noodzake-
lijk. Een dergelijke ontheffing is namelijk alleen nodig indien woningen wor-
den gebouwd in een gebied waarin een geluidsbelasting heerst van meer dan 
50 dB(A), indien er sprake is van een zogenaamde nieuwe situatie. 

In het akoestisch onderzoek is ook ingegaan op het punt sanering als bedoeld 
in de Wet geluidhinder. Van een saneringssituatie is sprake indien, in be-
staande situaties, er woningen, geen bedrijfswoningen zijnde, aanwezig zijn 
binnen het gebied random de A-inrichting, waarbinnen een geluidsbelasting 
van meer dan 55 dB(A) heerst. Daarvoor moeten dan maatregelen worden getrof-
fen ter reductie van de geluidsoverlast. Daarmee is bewust vooruitgelopen op 
het hoofdstuk SaneringuitdeWet geluidhinder,,datinmiddels in werking is ge-
treden per 1 september 1982. Opgemerkt zij, dat het begrip sanering uit de 
Wet geluidhinder geenszins gelijk staat met afbraak. Sanering ingevolge de 
Wet geluidhinder moet worden opgevat als "gezond maken", hetgeen veelal over-
eenkomt met het treffen van voorzieningen. 

In fase 5 is tevens aangeduid welke woningen in de saneringsschil zijn gele-
gen en welke maatregelen hiervoor gewenst moeten worden geacht. Deze maatre-
gelen kunnen in principe met subsidie van het rijk worden aangebracht. 

Ten aanzien van de sanering zij verder opgemerkt, dat hoewel duidelijk is ge-
worden, dat een drietal woningen zal moeten worden gesaneerd, aan de bewoners 
niet de plicht kan worden opgelegd am ook daadwerkelijk over te gaan tot het 
aanbrengen van de vereiste voorzieningen, ook al staat hiervoor een subsidie-
mogelijkheid open. Het verdient derhalve aanbeveling am, indien de bewoners 
weigeren de voorzieningen te doen aanbrengen, hen een afstandsverklaring te 
laten tekenen. Op basis hiervan zal ook een volgende eigenaar niet 
meer zijn recht op de voorzieningen kunnen doen gelden, althans niet met sub-
sidie. 

Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat den van de drie woningen inmiddels is 
afgebroken. 

In een slotzitting van de coordinatievergadering op 6 april 1982 is besloten 
de voorlopige zone, zoals die wordt voorgesteld te aanvaarden. Daarbij wordt 
geconcludeerd dat het niet redelijk is te achten, dat bij de huidige stand 
der techniek duidelijk meer geluidsreductie kan worden gerealiseerd dan met 
de in de nieuwe hinderwetvergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen. 
Voor de enkele woningen die dienen te worden gesaneerd, worden de voorzie-
ningen bepaald. 

Het een en ander werd door het T.A.B. schriftelijk vastgelegd in een rapport 
d.d. mei 1982. 
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• • • • • • • • • • • • • = Globale aanduiding begrenzing bestemmingsplan "Industrie-
terrein Borculo 1982". 

= Globale aanduiding te r'ealiseren geluidszonegrens van 
50 dB(A) etmaalwaarde. 

= Globale aanduiding akoestisch gemeten geluidszonegrens 
van 55 dB(A) etmaalwaarde. 

= Globale aanduiding akoestisch gemeten geluidszonegrens 
van 50 dB(A) etmaalwaarde, voor zover deze afwijkt van 
de te realiseren geluidszonegrens. 

< < < 
••11•111 ••••111 OEM0 Amor gm... rm.(' 
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GEVOLGEN GELUIDSZONE.  

In dit onderdeel zal in het kort worden ingegaan op de gevolgen van de ge-
luidszone. De geluidszone dient het gebied te begrenzen van een industrie-
terrein, waarop A-inrichtingen zijn toegestaan en waar maximaal een totale 
geluidsbelasting is toegestaan van 50 dB(A) etmaalwaarde, gemeten op die 
grens. 

Binnen dit gebied, dat zou kunnen worden betiteld als een planologisch aan-
dachtsgebied, gelden niet alleen de regels van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening en de Woningwet, maar bovenal die van de Wet geluidhinder. Deze laat-
ste wet geeft regels met betrekking tot een aantal onderwerpen, te weten: 

- de maximale toegestane hoeveelheid geluidsproduktie binnen die zone van-
wege industrieen; 

- de veraunningsverlening tot vestiging/uitbreiding hiervan om akoestische 
redenen; 

- woningen, voor wat betreft de maximum toelaatbare geluidsbelasting op de 
gevels; 

- de te treffen maatregelen ten aanzien van de gevelisolatie. 

Uitgangspunt van de zonering is, dat de bedrijven voldoen aan de verstrekte 
milieuvergunningen, waarbij vooral gedacht moet worden aan de hinderwetver-
gunningen. Voorts dient rekening te worden gehouden met te verwachten uit-
breidingsplannen van bedrijven. 

Het akoestisch onderzoek heeft een voorlopige zonegrens als resultaat opge-
leverd. Deze grens is, zoals uit het vorenstaande moge blijken, weloverwogen 
tot stand gekomen. Het streekplan Oost-Gelderland geeft aan het gebied aan de 
overzijde van de Berkel, recht tegenover dit plangebied, eveneens de bestem-
ming "industrieterrein". Conflicterende situaties behoeven hier dus niet te 
worden verwacht. Daarbij moet tevens worden gerealiseerd, dat ook de huidige 
geluidszonegrens niet kan worden gewijzigd, dan bij afzonderlijk besluit tot 
wijziging van het bestemmingsplan, dan wel middels een nieuw zonebesluit. 

VASTSTELLING GELUIDSZONE.  

Een geluidszone kan op twee manieren worden vastgelegd. De Wet geluidhinder 
bepaalt in artikel 55, dat de vaststelling van een zone ex artikel 53 van de 
Wet geluidhinder kan deel uitmaken van de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan. De wet geeft evenwel ook de mogelijkheid in artikel 56 om de 
realisering te doen plaatsvinden bij afzonderlijk raadsbesluit. Op dit besluit 
zijn evenwel de regels van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing. 

In het geval van artikel 55; waarbij een zone dus deel uitmaakt van de vast-
stelling of herziening van een bestemmingsplan, worden twee doeleinden be-
reikt, namelijk het bestemmingsplan wordt vastgesteld c.q. herzien, waartoe 
i.c. de noodzaak bestaat; tevens kan worden voldaan aan de eis van de Wet ge-
luidhinder om een zone aan te brengen. Bestemmingsplan en geluidszone worden 
op elkaar afgestemd. 

Indien in het geval van artikel 56 een zone wordt vastgelegd bij raadsbesluit 
(zonebesluit), wordt uitsluitend bereikt, dat middels de procedure van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening de geluidszone van de Wet geluidhinder wordt vast-
gelegd, zonder dat de bestaande onderliggende bestemmingsplannen evenwel wor-
den gewijzigd. 
Men moet zich namelijk afvragen of die bestaande bestemmingsplannen thans een 
goede basis bieden om de geluidszone hierin te verwerken. 
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Beter is het i.c. te kiezen voor een overigens toch noodzakelijke herziening 
van het bestemmingsplan "Stad Borculo", althans voor zover het betreft het 
gebied voor industriele bebouwing en daarbij de geluidszone meteen in te 
bouwen. 
Dit bestemmingsplangedeelte is dan wederom optimaal bijgesteld. 
De rest van de geluidszone zal middels een apart zonebesluit worden gerea-
liseerd. Daartoe zij verwezen naar de toelichting op het zonebesluit. 

Ten aanzien van eventuele nog te plegen woningbouw binnen de geluidszone van 
50 dB(A) etmaalwaarde, zowel binnen als buiten het bestemmingsplan "Indus-
trieterrein Borculo 1982", moet worden opgemerkt, dat deze woningbouw, in-
dien thans nog niet geprojecteerd, in principe niet meer toelaatbaar is, als 
de geluidszone is gerealiseerd. Dan is namelijk sprake van een nieuwe situa-
tie op basis waarvan een ontheffing ingevolge het Besluit Hogere Grenswaar-
den, bij Gedeputeerde Staten moet worden aangevraagd. 

Ten aanzien van thans reeds geprojecteerde woningen wordt ingevolge de Wet 
geluidhinder aangenomen, dat sprake is van een bestaande situatie. 

Daarnaast blijven de normale weigeringsgronden van de Woningwet onveranderd 
van kracht. 

PLANOLOGIE ALGEMEEN / BEGRENZING PLAN.  

In de inleiding is er reeds op gewezen, dat herziening van het bestemmings-
plan "Stad Borculo" voor zover dit althans betrekking heeft op het gedeelte 
"industriele bebouwing" noodzakelijk is. 

Op zo eenvoudig mogelijke wijze is nu getracht een herziening van het bestem-
mingsplangedeelte voor industriele bebouwing te realiseren, zonder daarbij de 
vereiste zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Duidelijk moet namelijk wor-
den gerealiseerd dat het plan het milieu volgt, niet andersom. 

Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheid, dat het een industrieter-
rein betreft, waarbij nauwelijks woonbebouwing aanwezig is. De nog aanwezige 
woonbebouwing bestaat vooreenzeer groot gedeelte uit dienstwoningen van de 
Weiproduktenfabriek. Een groot aantal van deze woningen staat overigens op 
de nominatie om te worden afgebroken in de komende 5 a 10 jaar. Een aantal wo-
ningen is inmiddels afgebroken. 

Ten aanzien van de begrenzing van het onderhavige bestemmingsplan kan worden 
opgemerkt dat hiervoor als basis is genomen, de begrenzing van het gedeelte 
"industriele bebouwing", zoals dat is opgenomen in het bestemminsplan "Stad 
Borculo". 

Op details is hiervan afgeweken. Zo is een gedeelte van de Berkel, dat tot 
dusverre was gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied", thans opgenomen 
in dit plan. Aangezien het akoestisch onderzoek aangaf, dat de voorlopige 
zonegrens gelijk zou lopen met de Berkel, fs daartoe overgegaan. 

Voorts is aan de zuidzijde een klein gedeelte plantsoen ter hoogte van de 
firma Braaksma in het plan opgenomen. Aldus is een afgerond geheel ontstaan. 
Opgemerkt moet echter worden, dat de westzijde van het plan "Industrieterrein 
Borculo 1982" niet gelijk loopt met de begrenzing van de bestemming Hindus-
triele bebouwing" van het plan "Stad Borculo". 
Het gedeelte waarop de Welkoopwinkel is gelegen is uit het nieuwe bestemmings-
plan "Industrieterrein Borculo 1982" gehouden, in overleg met de eigenaar van 
de Welkoopwinkel. 
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Het perceel van de Welkoopwinkel zal te zijner tijd worden opgenomen in de 
herziening van het bestemmingsplan "Stad Borculo", waarin mogelijkheden zul-
len worden opgenomen ten behoeve van detailhandel. Alsdan zal ook een vloei-
end geheel zijn ontstaan van de bestemmingen woningbouw, via detailhandel 
(of daarmee vergelijkbare bestemming) naar industrie (i.c. Handel en Nij-
verheid). 

Het plan wordt nu begrensd door de Berkel aan de noordzijde en de oostzijde, 
de Oude Needseweg en de Needseweg aan de zuidzijde, vervolgens wordt de wes-
telijke begrenzing gevormd door de Lichtenhorst en de westelijke tak hiervan 
en de tuinen van de woningen aan de Spoorstraat. Op ondergeschikte punten 
fungeert de Spoorstraat zelf nog als grens. Tenslotte vormen de Geesterse 
Binnenweg en de Nobelstraat aan de noordwestzijde de afsluiting van het plan. 

Hierbij zij opgemerkt, dat ingevolge de wettelijke bepalingen van de Wet ge-
luidhinder het industrieterrein begrensd dient te worden door de geluidszone, 
althans voor zover die geluidszone met het industrieterrein parallel loopt. 
Aan de noordzijde lopen de grenzen van het bestemmingsplan en de voorlopige 
geluidszone gelijk. Het resterende gedeelte van de geluidszone zal middels 
een apart zonebesluit worden aangegeven, zoals aangegeven op de daarop be-
trekking hebbende kaart. Dit zonebesluit zal tegelijk met het bestemmings-
plan "Industrieterrein Borculo 1982" worden vastgesteld. 

KORTE INHOUD PLAN.  

Bij de onderhavige planopzet is gekozen voor het creeren van de bestemming 
industrieterrein als zodanig. Wel is gekozen voor een meer systematische aan-
pak van opstelling van voorschriften. Deze zijn ruimer geredigeerd dari de 
voorschriften, die tot dusverre golden, doch beter bruikbaar, zonder dat 
daarbij aan het belang van de industrie afbreuk wordt gedaan. 
Ter illustratie wordt hierbij een volledige opsomming gegeven van de thans 
aanwezige bedrijven. 

Kamerlingh Onnesstraat  

24 Gasstation Gamog; 
19 Schadebedrijf en Caravanhandel Bruggink; 
22 Sloperij Snuverink; 
18 Opslagplaats materialen Gemeente; 
11 Transportbedrijf Bakker; 
10 Werkplaats Antiekhandelaar Wentink; 
8 Werkplaats Aannemersbedrijf Gebr. Tragter; 
2 Centrale IJkinrichting; 
1 B.V. Houthandel Meilink; 
- Trafostation Berkelstreek; 
- Autohandel Van Lies en Roode. 

Needseweg  

7 Rabobank; 
23 Weiproduktenfabriek; 
27 Dierenwinkel Braaksma; 
55 Autobedrijf V.d. Kooi; 
57 Confectiefabriek "De Berkel"; 
59 Voormalig Aannemersbedrijf Rhebergen; 
63 Cartonnagefabriek Schut. 
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Parallelweg  

11 Timmerfabriek Schepers; 
15 Galvanisch bedrijf voor winkelinstallatie Nijland en Co; 
15a Aannemersbedrijf Boom; 
21 Slachterij en Vleesverwerkende industrie Coveco. 

Lichtenhorst  

54 Vleeskeuringsdienst; 
58 Metaalbedrijf NAWI; 
62 Werkplaats W. Tijdink (eigendom WeicoOp.). 

Stationsweg  

2 Slachterij Willekes. 

Nobel straat  

2 Aannemersbedrijf "Eurobouw"; 
4 Worstrokerij Kapers. 

Electriciteits-Mij. "De Berkelstreek", Spoorstraat 42; 

Kantoor Vereniging Woningbouw, Geesterse Binnenweg 58. 

Er is uitgegaan van dit bestaande industrieterrein, waarop in de toekomst 
geen grootse wijzigingen vallen te verwachten. Er moet evenwel kunnen wor-
den voorzien in de oprichting van de noodzakelijke gebouwen en bouwwerken 
voor de alhier aanwezige bedrijven. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat tanks 
voor de Weiproduktenfabriek een hoogte moeten hebben van zeker 17 meter 
wil een effectieve en rendabele manier van werken mogelijk zijn. Momenteel 
is het ingevolge het bestemmingsplan mogelijk om vergunning te verlenen 
voor bouwwerken tot 8 meter hoogte waarbij het verlenen van vrijstelling 
tot 10 meter mogelijk is. De indeling van het plangebied is geschied op ba-
sis van een drietal punten: 

- de toe te stane maximum bouwhoogte; 

- de indeling van het terrein met behulp van de zogenaamde Staat van In-
richtingen en 

- de geluidszone, die zijn grens van 50 dB(A) etmaalwaarde trekt. 

Voornoemde Staat van Inrichtingen is bij het bestemmingsplan opgenomen als 

lijst van toegelaten bedrijven. Deze Staat van Inrichtingen is zeer omzich-

tig gehanteerd bij de realisering van dit bestemmingsplan. 
Het gebied van het bestemmingsplan "Industrieterrein Borculo 1982" is ver-

deeld in vier klassen, A. tot en met D., die alle de omschrijving "Handel 

en Nijverheid" hebben verkregen. 

Under Handel en Nijverheid wordt verstaan, zowel de produktiebedrijven als 

ook opslagbedrijven. Voor deze omschrijving is bewust gekozen, omdat op de-

ze wijze de vestiging van geen enkel bedrijf onmogelijk gemaakt wordt, bin-

nen de gestelde categorieen. Consequentie is dat ook de vestiging van nieuwe 

A-inrichtingen niet wordt uitgesloten. De vestiging van detailhandel zal niet 

zijn toegestaan. 
Hierbij is volledig voorbijgegaan aan het eventuele nieuwe industrieterrein 

aan de overzijde van de Berkel. Te zijner tijd zal daarop worden teruggeko-

men. 
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Ten aanzien van de klassen A. tot en met D. vermelden wij in het kort hier-
onder enkele kenmerken. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de voor-
schriften. Voorts is op het hierna volgende schetsje de klasse-aanduiding 
visueel weergegeven. 

Ten aanzien van de vestigingsmogelijkheden van inrichtingen dient er op te 
worden gewezen, dat die bedrijven dienen te voldoen aan drie criteria: 

1.de inrichting moet akoestisch inpasbaar zijn. Dit betekent dat een in-
richting die men wil vestigen binnen de vastgestelde geluidszone van 
50 dB(A) etmaalwaarde aan bepaalde eisen zal moeten voldoen. In geen 
geval mag namelijk het totaalgeluid op de geluidszone de norm van 
50 dB(A) etmaalwaarde overschrijden. Indien dat echter het geval zal 
zijn, dan is de vestiging niet mogelijk, al zouden overigens geen 
planologische beletselen bestaan. De regels van de Wet geluidhinder 
prevaleren binnen het gebied van de geluidszone boven die van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening; 

2.de inrichting moet voldoen aan de planologische eisen. Voor het be-
stemmingsplan "Industrieterrein Borculo 1982" gelden uiteraard plano-
logische bepalingen zoals ten aanzien van bijvoorbeeld de bouwhoogte. 
Wordt hieraan niet voldaan, dan levert dit ten aanzien van bouwplan-
nen een weigeringsgrond op. Bij het bestemmingsplan is opgenomen de 
Staat van Inrichtingen, die een opsomming geeft van de toegelaten be-
drijven in de diverse categorieen. Wil men een bedrijf vestigen, dat 
zich in een categorie bevindt, die hoger is gewaardeerd, dan de cate-
gorie die ter plaatse is toegestaan, dan is vestiging niet mogelijk. 
Ditzelfde is het geval als het desbetreffende bedrijf, alhoewel bin-
nen de toegestane categorie, niet is opgenomen in de lijst behorende 
bij de Staat. Middels vrijstellingen kan evenwel een te star beleid 
worden voorkomen; 

3.ten aanzien van A-inrichtingen, die zich wensen te vestigen op het in-
dustrieterrein, dient nog te worden opgemerkt dat alvorens vestiging 
kan plaatsvinden, die inrichtingen in het bezit moeten zijn van een ge-
luidhindervergunning van Gedeputeerde Staten. Daarbij moet worden be-
oordeeld, of aanpassing van de geluidszone nodig is. Ook ten aanzien 
van deze bedrijven geldt namelijk de harde eis, dat met inbegrip van 
deze inrichtingen het totaalgeluid op de bestaande geluidszone de norm 
van 50 dB(A) etmaalwaarde niet mag worden overschreden. Tenslotte zijn 
ten aanzien van deze bedrijven ook alle andere bepalingen van toepas-
sing. Verwezen zij hiervoor naar punt 2. 

KLASSE A. behelst het gebied van de Weiproduktenfabriek (zuidzijde plange-
bied). Op dit gedeelte is toegestaan de vestiging van bedrijven 
tot en met categorie 4 van de Staat van Inrichtingen. Ten aan-
zien van de A-inrichting, die in een hogere categorie van voor-
noemde Staat is opgenomen, is evenwel een overgangsbepaling op-
genomen, op basis waarvan het bedrijf niet nodeloos in zijn uit-
breidingsmogelijkheden wordt belemmerd. In de voorschriften zijn 
nadere bepalingen opgenomen, met name ten aanzien van de bouw-
hoogte, om aldus te kunnen voorzien in de eisen des tijds. 

Klasse A. is ingedeeld in drie subklassen, te weten I., II. en III.. 
De bestemming Klasse A. I. omvat een klein gebied, dat middels een kader 
op de plankaart is aangegeven. Dit betreft het oude gedeelte van de A-in-
richting, waarin de dominante geluidsbronnen zich bevinden. Binnen voor-
noemd kader is een maximum bouwhoogte van 35 meter toegestaan, zulks in 
aansluiting aan de zich ter plaatse bevindende bebouwing. 
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De bestemmingen Klasse A. IL en III. betreffen het gebied rondom de bestem-
ming klasse A. I.. De maximum bouwhoogte in deze twee subklassen is lager 
dan in klasse A. I., opdat op deze wijze een naar alle kanten afgerond ge-
heel wordt verkregen. 

Het lijkt wellicht tegenstrijdig om op dit gedeelte van het plangebied, dat 
dicht bij de woonbebouwing is gelegen, relatief ruime mogelijkheden te cre-
eren ten aanzien van de vestiging van nieuwe bedrijven. De bestaande situa-
tie is hiervan in belangrijke mate de oorzaak. De bestaande A-inrichting 
behoort namelijk tot categorie 6 van de Staat van Inrichtingen. Zou dit be-
drijf in de toekomst nog eens verdwijnen, dan mag niet de vestiging van een 
nieuwe A-inrichting worden uitgesloten. Overigens zou op basis van dit ont-
werp-plan de huidige A-inrichting niet gevestigd kunnen worden. Met de aan-
wezigheid hiervan dient evenwel terdege rekening te worden gehouden, het-

 

geen de ruime overgangsbepalingen verklaart. 

Juist vanwege die bestaande situatie en de daarmee verbonden problematiek, 
is echter gemeend om zware industrieen in de toekomst hier te weren. Om even-

 

__ 
wel de vestiging van A-inrichtingen niet onmogelijk te maken is uitgegaan van 
categorie 4 als maximum waartoe een zich te vestigen industrie mag behoren. 
Daarbij iseenvrijstellingsmogelijkheid voor categorie 5 opgenomen, die even-

 

__ wel zeer omzichtig zal worden gehanteerd. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat door de nieuwe bepalingen duidelijk wordt ge-
steld, dat gestreefd wordt naar een verbetering van de situatie ter plaatse 
in de toekomst. 

KLASSE B.  omvat het gebied aan de noordwestzijde van het plangebied. Hier is 
het mogelijk om inrichtingen te vestigen tot en met categorie 3.a. 
van de Staat van Inrichtingen. Vrijstelling kan worden verleendvoor 
categorie 4. 
In de voorschriften is verder bepaald hetgeen zal zijn toegestaan, 
waarbij er rekening mee is gehouden, dat deze klasse dichtbij woon-
bebouwing is gelegen. 

KLASSE C.  behelst het centrale en het zuidoostelijke deel van het plangebied. 
Hier is het mogelijk om inrichtingen te vestigen tot en met de ca-
tegorie 4, waarbij vrijstelling tot en met categorie 5 mogelijk is. 
Met uitzondering van de bouwhoogte zijn verder dezelfde voorschrif-
ten opgenomen als in Klasse B.. Deze grotere bouwhoogte is toege-
staan, vanwege het feit, dat dit gebied verder van de woonbebouwing 
is gelegen. 

KLASSE D.  behelst het oostelijk en noordoostelijk deel van het plangebied. 
In deze klasse is de vestiging toegestaan van inrichtingen tot en 
met de categorie 5 van de Staat van Inrichtingen, met vrijstelling 
tot en met categorie 6, aangezien hier reeds een vrij grote afstand 
tot de woonbebouwing bestaat. De.resterende voorschriften zijn ge-
lijk aan die behorende tot klasse C.. 

Met de nieuwe bepalingen omtrent de bouwhoogten zal geen noemenswaardige ho-
rizonvervuiling plaatsvinden, omdat gebleken is, dat er een royale beplan-
tingszone aanwezig is, gezien vanaf de Rondweg te Borculo. De gemaakte fo-
to's van die zijde tonen dit duidelijk aan. Evenzeer is het duidelijk dat in 
de beplantingszone vanaf de Berkel tot aan de Weiproduktenfabriek enkele "ga-
ten" zitten, te weten bij garage Van der Kooi en bij Braaksma. Het verdient 
alleszins aanbeveling om deze gaten door middel van beplanting op te vullen, 
zodat het gehele industrieterrein op den duur aan het oog onttrokken zal zijn, 
vanaf deze zijden. 
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Uit deze foto's blijkt, dat de echt zichtbare industrie de Weiprodukten-
fabriek is, wiens silo's er hier en daar bovenuit steken. Uiteraard is de 
hoge schoorsteen van 75 meter niet te verhullen. Vandaar overigens ook, 
dat de maximum bouwhoogte van 35 meter beperkt is tot een deel van de 
Weiproduktenfabriek. Door middel van een kadertje is dit nader op de 
plankaart aangegeven. 

Andere foto's die eveneens ter toelichting op het bestemmingsplan zijn ge-
maakt tonen aan, dat gezien vanaf de zijde van de Brokersweg en de Grimer-
weg weliswaar een gedeelte van het industrieterrein zichtbaar is, doch dat 
dit toch niet als storend kan worden beschouwd. Slechts de bekende hoog-
bouw van de Weiproduktenfabriek steekt hier bovenuit, tesamen met de oude 
silo van de Coberco. Wel opvallend is het "gat" dat aanwezig is ter hoogte 
van Meilink-Kistenfabriek. Dit "gat" dient te worden opgevuld met beplan-
ting. Conclusie is dan dat er nauwelijks sprake zal zijn van "horizonver-
vuiling", zodra de genoemde gaten door beplanting zijn opgevuld. 

Nieuw op te richten bouwwerken die zullen voldoen aan de gestelde bouw-
hoogten in dit bestemmingsplan zullen naar verwachting geen storende in-
vloed hebben op de zogenaamde skyline. Mocht zulks onverhoeds toch het 
geval zijn, dan zal overwogen kunnen worden hier middels het aanbrengen 
van beplanting alsnog maatregelen te treffen. 

DE STRUCTUUR RONDOM HET INDUSTRIETERREIN.  

De rondom het industrieterrein gelegen gebieden zijn als volgt te onder-
scheiden: 

1.Net gebied ten noorden van de Berkel. 

2.Het gebied bekend als Hambroek II. 

3.Net woongebied van de kern Borculo. 

Net gebied ten noorden van het industrieterrein en gelegen tussen de Berkel 
en de kern Geesteren zal worden doorsneden door de zogenaamde rondweg Noord. 
Deze rondweg zal worden aangelegd om de kern van Borculo te ontlasten van 
industrieverkeer. 

De rondweg zal als planologisch harde grens kunnen worden aangemerkt en het 
gebied tussen deze rondweg en de kern Geesteren zal een overwegend agrarisch 
karakter verkrijgen. Een gedeelte van de gronden zal worden gereserveerd voor 
een nieuw industrieterrein overeenkomstig het streekplan voor Oost-Gelderland. 
De netto-uitgiftecapaciteit van dit terrein is globaal becijferd op + 13,8 ha. 
De planologische vormgeving van het gebied zal op niet al te lange termijn in 
voorbereiding worden genomen. 

Net gebied bekend als Hambroek II is in eerste instantie bestemd voor woning-
bouw. Net daartoe vastgestelde bestemmingsplan ligt ter goedkeuring bij de 
Kroon. 

Ten aanzien van het woongebied van de kern Borculo kan medegedeeld worden, 
dat dit gebied ligt binnen de bestemmingsplannen "Hambroek I", "Stad Borcu-
ln" en "Centrum Stad". Deze bestemmingsplannen zullen geen wijzigingen on-
dergaan. 
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Globale aanduiding bestemmingsplan "Industrieterrein Borculo 1982".  

Handel en Nijverheid Max. Cateori-E-Staat 
van Inrichtingen - 

Max. bouwhoogte in meters 
(voor geboawen) 

 

normaal met vrijstel-

 

ling B. & W. 
normaal met vrijstel-

 

ling B. & W. 

Klasse A. I. 4 5 35 

  

4 5 20 25 

 

4 5 10 15 

Klasse B. 3a 4 10 15 

Klasse C. 4 5 15 20 

Klasse D. 5 6 15 20 
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WONINGEN BINNEN HET PLANGEBIED.  

De bestaande woningvoorraad op het industrieterrein zal blijven bestaan, 
dan we] in de nabije toekomst nog worden verminderd. 

De aanwezige woningen op het bestemmingsplan zijn verdeeld in drie groepen, 
namelijk de bedrijfswoningen, waaronder worden begrepen alle woningen, die 
eigendom zijn van een inrichting. 
Vervolgens is er de groep woningen, geen dienstwoningen zijnde, die in twee 
sectoren is verdeeld, namelijk de woningen, die voor saneringsmaatregelen 
in aanmerking komen en de woningen die niet voor sanering in aanmerking ko-
men. 

Het akoestisch onderzoek heeft indertijd precies aangegeven hoe deze onder-
verdeling in de praktijk is. Er zijn drie woningen die voor sanering in aan-
merking komen. Het voornemen is aanwezig om te zijner tijd tot sanering over 
te gaan. Zoals opgemerkt is een van deze drie woningen inmiddels afgebroken. 

VERKEERSDOELEINDEN.  

Het huidige industrieterrein wordt ontsloten door de Kamerlingh Onnesstraat 
en de Lichtenhorst. Tevens zijn enkele aanvoerroutes aanwezig, die groten-
deels in de binnenstad van Borculo zijn gelegen. De aan- en afvoer over de-
ze wegen veroorzaakt voor de bewoners echter veel hinder, zoals geluidhin-
der, trillinghinder en stankhinder. Hierdoor wordt het woon- en leefklimaat 
geschaad. 

Er is nu een plan ontwikkeld om aan deze overlast een eind te maken. Dit 
plan bestaat uit twee fasen. De eerste fase, ook we] genoemd korte-termijn-
oplossing, behelst de wijziging van de bestaande wegenstructuur op het in-
dustrieterrein, zodat het verkeer hier vloeiender zal verlopen. Daartoe is 
het oude spoorwegemplacement van de Nederlandse Spoorwegen aangekocht. Dit 
emplacement is dan ook op de plankaart als zodanig vervallen. Op de plan-
kaart is ter plaatse nu de nieuwe wegenopzet ingetekend. 

Ten aanzien van de Lichtenhorst zij nog het volgende opgemerkt. Het ligt 
in de stellige bedoeling om binnenkort een gedeelte van de Lichtenhorst in 
eigendom over te dragen aan de Weiproduktenfabriek. Het betreft de oosttak 
van deze straat, gelegen tussen globaal aangeduid de noordkant van de Rabo-
bank en de kruising met de Stationsstraat. Consequentie van deze transactie 
is, dat deze weg dan aan het openbaar verkeer zal dienen te worden onttrok-
ken. Derhalve zal aan dit gedeelte dan ook direct de bestemming van "Handel 
en Nijverheid, klasse A." worden gegeven. 

Het zware verkeer zal in de nabije toekomst van dit gedeelte van de Lichten-
horst geen gebruik meer kunnen maken. Aangezien ook de westtak van de Lich-
tenhorst feitelijk ongeschikt is voor het gebruik door zwaar verkeer, bete-
kent dit dat de binnenstad hiervanwordtontlast. Het vrachtverkeer zal in de 
toekomst het industrieterrein dienen te benaderen via de daartoe bestemde 
wegen. 

De tweede fase, ook we] genoemd lange-termijn-oplossing, behelst de aanleg 
van een nieuwe rondweg aan de noordzijde van de Berke], inclusief de verbin-
dingsweg voor rondweg Noord naar de Berke]. Realisering van deze weg bete-
kent drie dingen: 

a. er ontstaat een goede ontsluitingsweg voor het toekomstige industrieter-
rein, zoals dat reeds is aangegeven in het streekplan Oost-Gelderland; 
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b.er is een nieuwe en betere ingang verkregen op het bestaande industrie-
terrein, vanaf de noordzijde; 

c.tenslotte wordt bereikt, dat de diverse aan- en afvoerwegen voor het in-
dustrieterrein zodanig zullen zijn, dat het zware vrachtverkeer de bin-
nenstad van Borculo vrijwel geheel kan mijden om het industrieterrein te 
bereiken. De overlast voor de inwoners wordt daardoor zeer verminderd. 

De werken als bedoeld onder "korte-termijn-oplossing" zijn inmiddels 
reed. 

Tenslotte zij vermeld, dat momenteel het zogenaamde bestemmingsplan"rond-
weg Noord"lh procedure is gebracht. 

STAAT VAN INRICHTINGEN.  
In de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Industrieterrein 
Borculo 1982" wordt verwezen naar de zogenaamde"Staat van Inrichtingen". Ms 
zodanig is een bijlage bij het plan opgenomen. Deze Staat van Inrichtingen 
is een positieve lijst van inrichtingen, die op de desbetreffende bestem-__ 
mingen toelaatbaar zijn. De Staat van Inrichtingen is bedoeld als leidraad. 

Voor burgemeester en wethouders is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen 
om bedrijven toe te laten van de met een factor hoger gewaardeerde bedrij-
ven uit deze Staat, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo zal de 
Inspecteur van de Volksgezondheid en Milieuhygiene terzake moeten worden 
gehoord. 

Door het opnemen van deze vrijstellingsmogelijkheid, zoals is bepaald in 
artikel wordt beoogd voldoende tegemoet te komen aan de mogelijkheid 
om de vestiging mogelijk te maken van inrichtingen, die niet zijn opgeno-
men in de categorie die ter plaatse maximaal zou zijn toegestaan, indien 
zulks in verband met gewijzigde inzichten toch verantwoord kan worden ge-
acht. 
De bedrijven dienen evenwel aanvaardbaar te zijn ten aanzien van de omlig-
gende woonbebouwing. 

Een al te star beleid kan aldus worden voorkomen. 

ECONOMISCHE HAALBAARHEID.  
De herziening van dit bestemmingsplan vergtgeen verdere investeringen meer 
van gemeentewege. 
De kredieten voor de zogenaamde korte-termijn-oplossing, die in dit plan 
is verwerkt, zijn reeds beschikbaar gesteld en goedgekeurd. 

OVERLEG / INSPRAAK.  
Op 9 november 1982 heeft omtrent dit bestemmingsplan een zogenaamd klein 
artikel 8 B.R.O. overleg plaatsgehad. Op 7 december 1982 is het plan ter 
sprake geweest in de commissie Ruimtelijke Ordening. 
De gemaakte opmerkingen zijn in deze tekst verwerkt. 
Voorts zij medegedeeld, dat de procedure met betrekking tot het geluids-
zonebesluit ex artikel 56 van de Wet geluidhinder, waarvan gewag gemaakt 
is, parallel zal verlopen aan de procedure voor het bestemmingsplan "In-
dustrieterrein Borculo 1982". 

Hierna is aan een aantal instanties, gedurende de periode van 15 juni 1983 

tot 15 juli 1983 de gelegenheid geboden om in het kader van het vooroverleg 

artikel 8 van het Besluit Ruimtelijke Ordening adviezen uit te brengen. 

Hieruit zijn de volgende opmerkingen geresulteerd. 
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1.Waterschap van de Berkel.  

Het Waterschap wijst er terecht op, dat de bestemmingsomschrijving "waterschaps-
doeleinden" ook inhoudt "opgaande en afschermende beplanting in de vorm van 
houtwallen en groensingels". Aangezien het gebied bestemd voor "waterschaps-
doeleinden" overeenkomt met het waterkerend profiel van de Berkel kan van geen 
enkele beplanting sprake zijn. 
Vervolgens wordt terecht opgemerkt, dat de direct aan de Berkel grenzende 
strook de bestemming heeft van "openbaar groen". Het gaat hier om hoogwater-
kerende gronden, terwijl de grond tevens in eigendom berust bij het Water-
schap, zodat geen sprake is van "openbare" grond. 
Aanpassing van het plan heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden. 

2.Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten.  

De Rijksconsulent merkt op, dat zijns inziens de in de Staat van Inrichtingen 
genoemde grootheden als vermogens, productiecapaciteiten en dergelijke (behou-
dens oppervlakten) volgens jurisprudentie niet van belang zijn en derhalve niet 
in bestemmingsplannen thuishoren. Deze mening kan niet worden gedeeld. In het 
onderhavige bestemmingsplan dient een onderverdeling, gelet op de ligging van 
het industrieterrein, met behulp van deze grootheden dringend noodzakelijk ge-
acht te worden om juist een verantwoorde toepassing van de categorie-indeling 
van de Staat van Inrichtingen te bewerkstelligen. 
Aanpassing van het plan ten aanzien van dit punt heeft derhalve niet plaats-
gevonden. 

3.N.V. Nederlandse Gasunie.  

De Nederlandse Gasunie merkt terecht op, dat de zich in het noordoostelijk deel 
van het plangebied bevindende gasleiding niet correct is ingetekend. Voorts 
wordt opgemerkt, dat in het zuidelijk deel van het plangebied een gasleiding is 
gelegen, die niet is ingetekend. Overeenkomstig de overgelegde routekaarten zijn 
voornoemde gasleidingen correct ingetekend. 

4.Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland.  

Het Z.O.G. verzoekt om opneming van dat gedeelte van de rioolwaterpersleiding 
Borculo-Haarlo op de plankaart voor zover gelegen in het bestemmingsplan. Het 
intekenen van leidingen wordt echter beperkt tot grote transportleidingen, zo-
als gasleidingen. Als zodanig kan de rioolwaterpersleiding niet worden beschouwd. 
Bovendien is de rioolwaterpersleiding gelegen in openbare grond i.c. "straten". 
Bebouwing "op" de leiding behoeft derhalve niet te worden gevreesd. Derhalve is 
op dit verzoek van het Z.O.G. niet ingegaan. 

5.Kamer van Koophandel en Fabrieken.  

De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft een officieel bezwaarschrift inge-
diend, dat wordt onderschreven door de Industriekring Borculo. Men was ten on-
rechte in de veronderstelling, dat de plannen reeds vanaf 9 juni 1983 offici-
eel ter visie lagen. Ten behoeve van een op 23 juni 1983 gehouden informatie-
avond hebben de plannen officieus ter inzage gelegen. 
Het overleg ex artikel 8 van het Besluit Ruimtelijke Ordening maakt immers deel 
uit van het vooroverleg. Pas daarna begint de officiele procedure ingevolge de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op formele gronden is het bezwaarschrift als 
zodanig niet-ontvankelijk verklaard. 

De Kamer is bevreesd, dat de ligging van de voorgestelde geluidszone langs de 
Needseweg onvoldoende mogelijkheden verschaft ten aanzien van de aldaar geves-
tigde bedrijven en ziet gaarne dat de voorgestelde geluidszone derhalve wordt 
verruimd. 
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Daarbij dient, aldus de Kamer, een gedeelte van het bestemmingsplan Hambroek 
II te worden opgeofferd. In een informatie-avond d.d. 23 juni 1983 heeft de 
deskundige van D.H.V., die het akoestisch onderzoek heeft begeleid, evenwel 
uiteengezet, dat er thans nog veel "akoestische uitbreidingsruimte" aanwezig 
is. Ineen vervolghoorzitting is dat benadrukt. Concrete toetsing van de be-
schikbare hoeveelheid "akoestische uitbreidingsruimte" kan echter pas dan 
plaatsvinden, als de bedrijven hun uitbreidingsplannen uiteenzetten. 
Zonering van het terrein ten noorden van de Berkel, zoals de Kamer voorstelt, 
kan in dit kader niet plaatsvinden, aangezien dan sprake is van een zogenaam-
de "nieuwe" situatie ingevolge de Wet geluidhinder. Het onderhavige plan be-
treft echter een "bestaande" situatie. 

Met betrekking tot de opmerking inzake Hambroek II zij opgemerkt, dat tegen 
het besluit tot onthouding van goedkeuring van het plan door Gedeputeerde Sta-
ten beroep is ingesteld bij de Kroon. Het is niet reeel om,vooruitlopende op 
de Kroonuitspraak, deze gronden al voor andere doeleinden te bestemmen. 

De Kamer heeft een aantal opmerkingen met betrekking tot de Staat van Inrich-
tingen. Hiervoor zij verwezen naar het gestelde onder 2. Ten aanzien van de 
algemene opmerking, dat inconsequenties in de Staat voorkomen, kan als zoda-
nig niet worden gereageerd. 

De in het bestemmingsplan opgenomen maximum bouwhoogte van 20 meter ten aan-
zien van de eventuele vestiging van veevoederbedrijven moet in eerste instan-
tie als voldoende worden beschouwd. Dit geeft immers al een verdubbeling van 
de huidige normen. Een dergelijk bedrijf zal in meerdere vormen gehouden kun-
nen worden, ook zodanig dat aan de nieuwe voorschriften zal kunnen worden vol-
daan. 

De Kamer merkt tenslotte op, dat zij moeite heeft met het opnemen van milieu-
criteria in het bestemmingsplan (artikelen 6 tot en met 9). De criteria zijn 
echter opgenomen, omdat dit bestemmingsplan dermate met het milieu is verbon-
den, dat dwarsverbindingen noodzakelijk werden geacht. De motivering is fei-
telijk analoog aan de motivering tot het opnemen van bepaalde grootheden in de 
Staat van Inrichtingen. Derhalve zullen deze criteria worden gehandhaafd en 
zal, gelet op het bovenstaande, niet verder worden ingegaan op de brief van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken, voor zover deze betrekking heeft op het 
overleg. 

Van de andere aangeschreven instanties zijn Of geen opmerkingen ontvangen, Of 
is de mededeling gedaan, dat geen opmerkingen tegen het plan bestonden. 
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