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1.  Inleiding 
 
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina Domo 2013” heeft van 6 
maart 2013 tot en met 16 april 2013 ter inzage gelegen. In dezelfde periode hebben ook 
de “Milieueffectrapportage uitbreiding FrieslandCampina Domo te Borculo” (verder 
aangeduid met plan-MER) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
ter inzage gelegen. Deze zienswijzennota richt zich op de zienswijzen die zijn ingediend 
op het ontwerpbestemmingsplan en de plan-MER. Voor het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden is een afzonderlijke zienswijzennota opgesteld. 
 
In de genoemde periode zijn 21 schriftelijke zienswijzen ontvangen. Eén van de indieners 
is op verzoek een nadere termijn gegund en is vervolgens met een aanvulling gekomen 
op zijn ingediende zienswijze. Verder is aan de indieners de gelegenheid geboden om 
hun zienswijzen mondeling toe te lichten. Dit is gebeurd tijdens een extra vergadering 
van de Commissie Ruimte die plaatsvond op 13 mei 2013. 
 
Deze zienswijzennota geeft een overzicht van de indieners van zienswijzen, de inhoud 
van de zienswijzen, de beoordeling ervan en de eventueel daaruit voortvloeiende 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en plan-MER.  
 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan en plan-MER konden gedurende de 
bovengenoemde periode van zes weken zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen 
worden in deze nota beoordeeld. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het 
bestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina Domo 2013” ongewijzigd vast te stellen. 
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage met een 
beroepsmogelijkheid bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den 
Haag.  
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2. Overzicht indieners zienswijzen 
 
 
De termijn van terinzagelegging liep van 6 maart 2013 tot en met 16 april 2013. Tijdens 
deze periode zijn 21 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn tijdig ingediend en 
vanuit die optiek allemaal ontvankelijk. Eén zienswijze is pro forma ingediend, met daarbij 
het verzoek om indieners in de gelegenheid te stellen deze zienswijze binnen een termijn 
van ten minste twee weken aan te vullen met gronden. Deze gelegenheid is gedurende 
twee weken gegeven, wat heeft geresulteerd in een op 1 mei 2013 binnengekomen, 
tijdige aanvulling. 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ingediende zienswijzen. Het gaat 
hierbij om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan, op de plan-MER of op een 
combinatie van beide. De zienswijzen zelf zijn opgenomen in een bijlage bij deze 
zienswijzennota. 
 
 

nr Naam Adres pc + plaats ingekomen 

1 De heer L.A.J. Hietbrink Oude Nettelhorsterweg 6 7274 ET  GEESTEREN 19 maart 2013 

2 De heer R. Schuurman Prunusstraat 53 7271 HP BORCULO 20 maart 2013 

3 De heer J.A. Wennekes Prunusstraat 51 7271 HP BORCULO 21 maart 2013 

4 De heer R.H. Egberink Hekweg 11 7274 DN  GEESTEREN 8 april 2013 

5 Ultimate Adventures, t.a.v. de heer H. Hoek  Oude Needseweg 35 7271 AD  BORCULO 10 april 2013 

6 De heer A.K. Sebök en mevrouw W. Sebök-
Smit 

Eikenlaan 105 7271 HE  BORCULO 11 april 2013 

7 HM Metaal VOF, t.a.v. de heer H. Markerink 
en mevrouw H. Markerink 

Oude Needseweg 27 7271 AD  BORCULO 12 april 2013 

8 P. van Wetering Batsdijk 1 7261 SN  RUURLO 14 april 2013 

9 L. Baarssen ’t Hambroek 26 7271 HA  BORCULO 15 april 2013 

10 Stichting Achmea Rechtsbijstand, t.a.v. de 
heer mr. J.A. Wols, namens de heer A.J. 
Elkink 

Postbus 10100 5000 JC  TILBURG 15 april 2013 

11 De heer C. Vedder en mevrouw A.W.M. 
Zeggelaar 

Kastanjelaan 6 7271 JB  BORCULO 15 april 2013 

12 De  heer I.L. Howitt en mevrouw S.B. Klugkist Kastanjelaan 8 7271 JB  BORCULO 15 april 2013 

13 De heer P.H.J. Huurneman en mevrouw A. 
Amerongen 

Kastanjelaan 12 7271 JB  BORCULO 15 april 2013 

14 Fam. Krijgsman, fam. Meuleman, fam. 
Goedhart, fam. Broeke, fam. Beskers, fam. 
Barnhoorn, fam. Hekking 

Kastanjelaan 18 t/m 30 7271 JB  BORCULO 15 april 2013 

15 Fam. Krijgsman, fam. Meuleman, fam. 
Goedhart, fam. Broeke, fam. Beskers, fam. 
Barnhoorn, fam. Hekking 

Kastanjelaan 18 t/m 30 7271 JB  BORCULO 15 april 2013 

16 ERFRA, t.a.v. de heer E. Franssen Eikenlaan 31 7271 HC  BORCULO 15 april 2013 

17 De heer F.J. Brummelhuis Kastanjelaan 14 7271 JB  BORCULO 15 april 2013 

18 De heer F. de Goeij en mevrouw T. de Goeij-
Van Hoof 

Eikenlaan 1 7271 HC  BORCULO 16 april 2013, gronden 
ontvangen op 1 mei 2013 
(binnen de nadere termijn), 
tweede aanvulling ontvangen op 
10 mei 2013 (ook binnen de 
nadere termijn) 

19 De heer H.J. Schuppert en mevrouw C. 
Berendsen 

Kastanjelaan 2 7271 JB  BORCULO 16 april 2013 

20 Six Advocaten, t.a.v. de heer I.H. van den 
Berg, namens Stichting Pensioenfonds Metaal 
en Techniek 

Koninginneweg 182 1075 EH  AMSTERDAM 16 april 2013 

21 JPR Advocaten, t.a.v. de heer A.J. van 
Zwieten de Blom, namens de heer C.W. Kors 
en mevrouw C.P. Kors-Van den Enden 

Postbus 623 7400 AP  DEVENTER 16 april 2013 
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3. Beoordeling algemene aspecten 
 
 
Een aantal zienswijzen gaat in op dezelfde aspecten. Die aspecten worden hier in 
algemene zin beschreven en behandeld voorafgaand aan behandeling van de individuele 
zienswijzen. Bij de behandeling van de individuele zienswijzen wordt verwezen naar de in 
dit hoofdstuk opgenomen passages. 
 
a. Milieuzonering 
Het is in de Nederlandse bestuurspraktijk gebruikelijk (maar niet verplicht) om voor 
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bedrijvigheid gebruik te maken van de 
afstanden uit de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgestelde publicatie 
Bedrijven en milieuzonering (VNG-uitgeverij, 2009). Andersom is deze publicatie te 
gebruiken voor het inpassen van bedrijvigheid in of in de nabijheid van een woon- of 
werkomgeving. De publicatie geeft informatie over de milieukenmerken van vrijwel alle 
voorkomende bedrijfstypen. De publicatie geeft voor deze bedrijfstypen maximale 
richtafstanden voor alle relevante milieuaspecten. Deze richtafstanden zijn gebaseerd op 
de maximale milieueffecten van de verschillende bedrijfscategorieën. . De VNG-
publicatie  is  daarmee een hulpmiddel om ruimtelijke ordening en milieu op elkaar af te 
stemmen. De systematiek wordt met name gebruikt bij de inpassing van collectieve 
bedrijventerreinen waarbij op het moment waarop het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld nog niet bekend is welke bedrijven zich op dat bedrijventerrein zullen gaan 
vestigen. 
 
Het is niet de bedoeling om de in de VNG-publicatie genoemde richtafstanden zonder 
meer toe te passen. De afstanden zijn namelijk afhankelijk van de omgevings- en 
bedrijfskenmerken. Dit leidt tot een gemotiveerd toepassen van de afstanden. Het kan zo 
zijn dat specifieke wet- en regelgeving andere afstanden voorschrijft. Deze gaan dan 
voor de meer globale afstanden uit de VNG-publicatie, die bovendien nadrukkelijk geen 
wettelijk karakter hebben. De VNG-publicatie legt dus niet vast wat wel en niet is 
toegestaan. Het is nadrukkelijk een hulpmiddel om de afstanden tussen bedrijvigheid en 
woningen voor een locatie globaal te bepalen en zeker geen blauwdruk. Bij 
milieuzonering gaat het om de belangenafweging tussen milieubelastende functies en 
milieugevoelige functies. Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij deze belangenafweging. 
 
De richtafstanden uit de publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals die 
wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Er 
bestaan echter ook meer gemengde gebieden. Binnen die gebieden is bijvoorbeeld 
sprake van functiemenging met bedrijvigheid. Ook kan het gaan om gebieden nabij 
drukke wegen. Bij dit soort gebieden mogen volgens de VNG-publicatie kleinere 
richtafstanden worden aangehouden. Voor een deel van de woonwijk Hambroek valt te 
beredeneren dat sprake is van een gemengd gebied (vanwege het direct naastgelegen 
bedrijventerrein en de ligging nabij drukke wegen). Desondanks is er bij de beoordeling 
voor gekozen om uit te gaan van een rustige woonwijk. Dit sluit het best aan bij het 
karakter van deze woonwijk. 
 
Voor de beoordeling van concrete activiteiten kan concreet en gedetailleerd onderzoek 
naar de werkelijke milieubelasting zinvol of noodzakelijk zijn. Uit de globale beoordeling 
aan de richtafstanden kan blijken dat een ontwikkeling niet mogelijk is. Dit hoeft niet te 
betekenen dat deze hoe dan ook niet door kan gaan. Uit onderzoek naar de 
daadwerkelijke milieubelasting van bedrijven kunnen namelijk kleinere afstanden dan de 
richtafstanden volgen. Op dat moment is een afweging aan de orde met betrekking tot de 
belangen van woningbouw en bedrijvigheid. De meer globale systematiek uit de VNG-
publicatie sluit dus goed aan bij de ontwikkeling van collectieve bedrijventerreinen, maar 
bij de beoordeling van concrete activiteiten is vaak maatwerk nodig. 
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In het geval van de melkpoederfabriek is sprake van een bedrijf in categorie 5.1 met een 
richtafstand van 500 meter. Het aspect geluid is hiervoor maatgevend. Voor de aspecten 
geur, stof en gevaar gelden bij dit type bedrijvigheid afstanden van respectievelijk 200 
meter, 100 meter en 50 meter. De nieuwe ontwikkeling voldoet ten opzichte van de 
woonwijk ruimschoots aan de afstanden voor stof en gevaar. Voor geur ligt dat wat 
kritischer. Er wordt wel aan de richtafstand voldaan vanuit de geuremitterende 
onderdelen van het bedrijf, maar niet vanuit de in het bestemmingsplan opgenomen 
bebouwingsgrenzen. Daarom is ter bepaling van de geurhinder een geuronderzoek 
uitgevoerd. Hieruit komt een acceptabel geurhinderniveau naar voren (zie verder het 
gestelde onder het kopje “Geur”). Voor geluid geldt de omstandigheid dat sprake is van 
geluidzonering in de zin van de Wet geluidhinder. Het vergroten van de geluidzone en 
het vaststellen van hogere grenswaarden is de manier waarop in deze situatie maatwerk 
wordt geleverd. Ondanks het feit dat ruimschoots niet wordt voldaan aan de richtafstand, 
bestaan voldoende wettelijke waarborgen om recht te doen aan de belangen van 
woningen en bedrijf (zie verder het gestelde onder het kopje “Geluid”). 
 
Om potentiële ontwikkelingen op de locatie van de nieuwe melkpoederfabriek in te 
kaderen is gekozen voor een specifieke aanduiding op dat gedeelte van het terrein waar 
de fabriek wordt gevestigd. Dat houdt in dat naast de activiteiten die hier op grond van 
het geldende bestemmingsplan al waren toegestaan nu enkel een melkpoederfabriek is 
toegestaan. Dit betekent dat andere bedrijvigheid in categorie 5.1 hier niet is toegestaan. 
Daarnaast is nog altijd sprake van een bufferzone met bedrijven in een lagere 
milieucategorie tussen (categorie 3.1 en 3.2) tussen het gebied met de specifieke 
aanduiding (te weten het in gebruik te nemen terrein voor de melkpoederfabriek) en de 
woonwijk Hambroek. De in het plan op te nemen milieuzonering is dus volledig 
afgestemd op de omgevings- en bedrijfskenmerken. De afstand tot de woonomgeving 
billijkt de keuze om het bedrijf strak in te kaderen. De milieueffecten die volgen uit 
gedetailleerd onderzoek billijken de keuze voor vestiging van specifiek dit bedrijf op deze 
locatie. Ondanks het niet voldoen aan de richtafstand voldoet de situatie op deze manier 
toch aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijk ordening. 
 
b. Geluid 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met als uitwerking het Besluit 
omgevingsrecht kent een indeling in verschillende categorieën inrichtingen. De nieuwe 
fabriek valt als uitbreiding van de bestaande inrichting FrieslandCampina Domo, maar 
ook als zelfstandige fabriek onder artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht. Dit 
houdt in dat de Wet geluidhinder van toepassing is. De Wet geluidhinder schrijft voor dat 
een inrichting als de nieuwe melkpoederfabriek uitsluitend mag worden gevestigd op een 
geluid gezoneerd industrieterrein. Dit betekent dat rond een dergelijk terrein een zonering 
moet worden gelegd waarbuiten de cumulatieve geluidsbelasting van alle op het 
industrieterrein gevestigde bedrijven niet hoger mag zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De 
etmaalwaarde komt daarbij overeen met de hoogste waarde van de dag-, avond- en 
nachtperiode, met inachtneming van een correctie van 5 dB(A) voor de avondperiode en 
10 dB(A) voor de nachtperiode. Dit betekent dat zonder correctie het industrieterrein in 
de dagperiode maximaal 50 dB(A), in de avondperiode maximaal 45 dB(A) en in de 
nachtperiode maximaal 40 dB(A) aan daadwerkelijke geluidsbelasting op de zonegrens 
mag hebben. 
 
Het terrein Hambroek 2 is momenteel bestemd als bedrijventerrein. Inrichtingen als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (waartoe de nieuwe fabriek 
behoort) zijn hier uitgesloten. Om de beoogde realisatie van de melkpoederfabriek op 
Hambroek 2 mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan voor dit deel 
van het terrein nodig. Bij de bestemmingsplanherziening wordt tevens de wijziging van de 
geluidzone van het industrieterrein meegenomen. Ten behoeve van het bepalen van de 
omvang van de geluidzone is een uitgebreid zonemodel opgesteld. Hierin zijn alle 
bedrijven opgenomen die op het gezoneerde industrieterrein liggen, zoals dat is 
weergegeven op de verbeelding van het vast te stellen bestemmingsplan.  
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Voor alle braakliggende terreinen op het gezoneerde industrieterrein is geluidruimte 
gereserveerd, die bij de categorie bedrijven past die volgens het bestemmingsplan zijn 
toegestaan. Ook is voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen de (maximale) 
norm van dit besluit opgenomen als geluidsbelasting. Veel bedrijven gebruiken de 
geluidsruimte die het Activiteitenbesluit biedt niet. Hierdoor hebben deze bedrijven de 
mogelijkheid om zich eventueel te kunnen ontwikkelen. 
 
De zonegrens waarbuiten de geluidsbelasting van het terrein niet hoger mag zijn dan 50 
dB(A) etmaalwaarde wordt in het vast te stellen bestemmingsplan gewijzigd. Vanuit de 
Wet geluidhinder geldt een verplichting om de geluidsbelasting van het gezoneerde 
industrieterrein aan deze zonegrens te toetsen. Het bepalen van de gezamenlijke 
geluidsbelasting van alle bedrijven is complex. Bedrijven zullen niet altijd allemaal 
gelijktijdig in werking zijn. Ze hebben ook niet elke dag dezelfde geluidsbelasting op de 
omgeving. Dat kan behoorlijk verschillen. Ter bepaling van de gezamenlijke 
geluidsbelasting geldt de volgende aanpak. 
 
Van elk bedrijf wordt afzonderlijk de hoogste geluidsproductie bepaald die voor kan 
komen onder normale bedrijfsomstandigheden. Hiertoe wordt binnen het bedrijf van elke 
geluidsbron afzonderlijk de geluidsproductie bepaald. Dit kan worden bepaald door 
ervaringscijfers, door gegevens van de leverancier van de geluidbron of, wat meestal 
voorkomt, het wordt bepaald door een meting aan de geluidbron. Al deze bronnen die in 
een bepaalde etmaalperiode (dag, avond of nacht) in werking zouden kunnen zijn, 
worden in een rekenmodel gezet. Ook wordt gekeken hoe lang ze in die periode in 
werking zijn. Na berekening van het model ontstaat dan een beeld van de hoogste 
geluidsbelasting die een bedrijf zou kunnen produceren onder normale 
bedrijfsomstandigheden. Deze geluidsbelasting wordt als norm in een milieuvergunning 
vastgelegd.  Voor bedrijven die vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (beter bekend als het Activiteitenbesluit) zijn de normen uit dit besluit 
overgenomen in het rekenmodel. Veel bedrijven zullen de geluidsruimte die het 
Activiteitenbesluit biedt niet volledig gebruiken.  
 
Ook de geluidemissie van het bedrijf FrieslandCampina Domo is op deze wijze 
gemodelleerd. De bestaande geluidbronnen zijn in 2010 ingemeten in het kader van de 
sanering van het industrielawaai. Hierbij zijn voor bepalende bronnen aanvullende 
maatregelen voorgeschreven. Voor de nieuwe geluidsbronnen is uitgegaan van de Best 
Beschikbare Technieken (BBT). De geluidemissie is bepaald op basis van 
leveranciersgegevens. Uit dit onderzoek blijkt ook dat er bij FrieslandCampina Domo 
geen geluidbronnen zijn met een tonaal karakter.  
 
Alle modellen van de bedrijven worden dan vervolgens in een rekenmodel voor het hele 
industrieterrein geplaatst. Met dit zogeheten zonebewakingsmodel  wordt berekend wat 
de hoogste geluidsbelasting is die alle bedrijven gezamenlijk onder normale 
bedrijfsomstandigheden zouden kunnen produceren. Aan de hand van de gezamenlijke 
geluidsproductie is de ligging van de zonegrens van 50 dB(A) etmaalwaarde berekend. 
 
Binnen de berekende geluidzone bevinden zich meerdere woningen. De Wet 
geluidhinder schrijft voor om voor deze woningen hogere grenswaarden vast te stellen. 
De voor de woningen vast te stellen hogere grenswaarden zijn gebaseerd op de hoogste 
geluidbelasting die alle bedrijven gezamenlijk op het gezoneerde industrieterrein kunnen 
produceren. Als alle bedrijven op het gezoneerde industrieterrein aan de vergunning of 
het Activiteitenbesluit voldoen, zal de werkelijke geluidsbelasting nooit hoger zijn dan de 
vastgestelde grenswaarden. In de praktijk zal de werkelijke geluidsbelasting wel lager zijn 
dan de vastgestelde grenswaarden. De kans is namelijk klein dat alle bedrijven gelijktijdig 
hun maximale geluidsbelasting zullen halen. 
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Zoals hierboven al genoemd zullen ook veel onder het Activiteitenbesluit vallende 
bedrijven de geluidsruimte waarvan is uitgegaan in de berekende geluidsbelasting nooit 
helemaal gebruiken. Conform het recht dat deze bedrijven vanuit het Activiteitenbesluit 
hebben is ook voor de avond- en nachtperiode een geluidsuitstoot in het model 
meegerekend. De meeste van deze bedrijven zijn in deze perioden echter niet in werking 
en zullen deze geluidsruimte daarom niet gebruiken. De nachtperiode is echter wel 
bepalend voor de omvang van de geluidzone en de hogere grenswaarden. Dit heeft te 
maken met het feit dat sprake is van een continubedrijf en dat voor de nachtperiode een 
correctie van 10 dB(A) voor geluid geldt. De daadwerkelijk ten gevolge van de 
bedrijfsactiviteiten op industrieterrein (en dus ook van FrieslandCampina Domo) 
optredende geluidniveaus zullen daarom 10 dB(A) lager zijn dan de in de hogere 
grenswaarden vastgestelde etmaalwaarde. De geluidsbelastingen in de dag- en 
avondperiode blijven na correctie ruim onder de op basis van de nachtperiode 
vastgestelde etmaalwaarde. 
 
In de berekeningen is geen rekening gehouden met afscherming. In het rekenmodel is 
uitgegaan van de zogenaamde poldercontour. Dit betekent dat er geen bomen, wallen, 
schermen, woningen, gebouwen en dergelijke buiten het industrieterrein zijn 
meegenomen die afschermend of dempend kunnen werken. De positionering van een 
woning in de wijk ten opzichte van andere woningen of gebouwen is dus niet 
meegenomen in de berekening van de hogere grenswaarde. De geluidbelasting is als het 
ware op de onbeschutte gevel van de woning berekend. In werkelijkheid zal de 
geluidsuitstoot van het industrieterrein wel worden gedempt door allerlei obstakels. 
Hierdoor zal de feitelijke geluidbelasting lager uitpakken dan de berekende grenswaarde. 
 
Tot slot zijn de hogere grenswaarden naar boven afgerond. Zo is een berekende waarde 
van 52,1 dB(A) afgerond naar 53 dB(A). Gezien het bovenstaande berusten zowel de 
geluidzone als de hogere grenswaarden op een “worst case” benadering. 
 
In rekenmodellen wordt conform de wettelijk vastgelegde rekenmethodes rekening 
gehouden met de weerstoestand (waaronder windrichting).  
 
Bij het vaststellen van de zonering zijn alle wettelijke regels gevolgd. Speciale aandacht 
is besteed aan geluidgevoelige objecten binnen de zone. Woningen op het gezoneerde 
industrieterrein zijn vanuit wet- en regelgeving niet beschermd tegen geluid van bedrijven 
op datzelfde industrieterrein. Het is dus wettelijk gezien niet mogelijk hiervoor normen of 
grenswaarden vast te stellen. Vestiging van een bewoner op een industrieterrein wordt 
als een bewuste keuze verondersteld. Kantoren zijn eveneens niet aan te merken als 
geluidgevoelig. Dit geldt zowel voor kantoren op een gezoneerd industrieterrein als voor 
kantoren die niet binnen het gezoneerde industrieterrein maar wel elders binnen de 
geluidzone liggen. 
 
Woningen buiten het gezoneerde industrieterrein worden als geluidgevoelig object 
aangemerkt. Tuinen en terrassen worden niet aangemerkt als geluidgevoelig object. 
Alleen voor geluidgevoelige objecten kunnen normen in de vorm van hogere 
grenswaarden worden gesteld. 
 
Voor geluidsgevoelige objecten (in dit geval woningen) binnen de zone worden hogere 
grenswaarden vastgesteld of gewijzigd. Voor een aantal van deze woningen wordt nu 
voor de  tweede keer een  hogere grenswaarde vastgesteld. Voor deze woningen is het 
de laatste keer dat een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld. Voor alle woningen 
met een hogere grenswaarde wordt gegarandeerd dat het geluidsniveau ten gevolge van 
het industrieterrein in leefruimtes van de woningen niet hoger zal zijn dan 35 dB(A). 
Hiermee wordt aan bewoners maximale zekerheid gegeven dat een goed woon- en 
leefklimaat aanwezig blijft. 
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Geluidmetingen voor de geluidzone in zijn totaliteit zijn om praktische redenen moeilijk 
uitvoerbaar. Stoorgeluid vanuit de omgeving is hierbij het grootste knelpunt. Verkeer, 
ruizen van bomen/planten en stemgeluid kunnen een meting sterk beïnvloeden. Wel is 
het mogelijk om bedrijven individueel te controleren op hun geluidemissie. 
Controlepunten kunnen dan dichter bij de inrichting en op plaatsen met weinig 
stoorgeluid worden gekozen. Voldoen bedrijven niet aan de geluidsnorm dan is 
handhavend optreden mogelijk. Bedrijven hebben er dan ook geen belang bij om lagere 
geluidsbelastingen op te geven bij de vergunningverlening. 
 
Geluidmetingen aan de nieuwe fabriek zullen door de provincie  worden uitgevoerd. De 
basis hiervoor vormt de omgevingsvergunning voor milieu die FrieslandCampina Domo 
heeft aangevraagd. Voor geluidmetingen kunnen meetpunten direct rond de fabriek 
worden gekozen. Deze metingen kunnen dan worden doorberekend naar de zonegrens. 
De provincie zal als vergunningverlener een controlemeting voorschrijven in de 
vergunning. Daarnaast kan de provincie ook zelf controlemetingen uitvoeren vanuit haar 
toezichthoudende bevoegdheden. Dat is nu al aan de orde bij de bestaande 
weiproductenfabriek. Als blijkt dat de geluidnormen in de vergunning worden 
overschreden, zullen door FrieslandCampina Domo aanvullende maatregelen moeten 
worden getroffen. Ook hier geldt dat het bedrijf er alle belang bij heeft een juist 
rekenmodel in te dienen. 
  
Op advies van de Commissie m.e.r. is een aanvulling op de plan-MER opgesteld. In deze 
aanvulling is beschreven welke maatregelen ten behoeve van de beperking van 
geluidemissie zijn voorzien. In aanvulling daarop is onderzocht of extra maatregelen 
mogelijk zijn.  In deze memo zijn mogelijke maatregelen en de effecten daarvan 
beschreven. In het kader van de detail engineering wordt momenteel onderzocht of deze 
maatregelen daadwerkelijk toepasbaar zijn. Omdat de uitkomst daarvan niet bekend is 
voor vaststelling van het bestemmingplan, zijn deze maatregelen niet uit gewerkt in een 
verlaging van de hogere grenswaarden. De isolatiemaatregelen aan de woningen worden 
dan ook gebaseerd op deze hogere grenswaarden. Indien er aanvullende 
bronmaatregelen kunnen worden toegepast zal de daadwerkelijke geluidbelasting echter 
lager zijn. 

 
Er is eveneens gekeken naar maatregelen in de overdracht. Gezien de grote hoogte 
waarop een aantal bepalende geluidsbronnen van de nieuwe fabriek zijn gelegen en de 
afstanden tot de woonwijk is het plaatsen van afscherming in de vorm van een geluidswal 
of geluidsscherm weinig effectief. Theoretisch kunnen zeer dicht bij de woonwijk zeer 
hoge geluidschermen worden geplaatst of aan de woningen vliesgevels worden 
aangebracht. Dit zal echter stuiten op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en 
landschappelijke aard. 
 
Voor lage bronnen binnen de inrichting zou een geluidswal of geluidsscherm in de regel 
wel effectief kunnen zijn. Echter, gezien de geringe hoogte van deze bronnen, de 
bescheiden bijdrage aan de totale geluidbelasting en de afstand tot de woonwijk worden 
deze bronnen dusdanig gedempt door de bodem, dat een geluidswal of geluidsscherm 
niet of nauwelijks effect heeft op de geluidsbelasting op de woningen. Voor het 
wegverkeerslawaai kan een geluidswal of geluidsscherm op korte afstand van de weg 
wel een positief effect hebben. 
 
Voorts is de cumulatie met wegverkeerslawaai onderzocht. De Wet geluidhinder zegt 
hierover in artikel 110f: “Aangegeven dient te worden op welke wijze met de samenloop 
rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen.” Het betreft hierbij alleen de 
woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld en waarbij de 
toekomstige belasting van de andere zone(s) in de toekomstige situatie ook de 
voorkeurswaarde overschrijdt. 
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Omdat industrielawaai een constant en wegverkeer een meer wisselend karakter heeft 
en daardoor anders wordt ervaren, kunnen/mogen deze eigenlijk niet bij elkaar worden 
opgeteld. Beide soorten geluid kennen dan ook een eigen norm. Industrielawaai wordt 
uitgedrukt in dB(A) en wegverkeer in dB. 
 
Desondanks is met geluidberekeningsprogrammatuur een benaderingswijze gekozen die 
het meest recht doet aan de daadwerkelijk optredende cumulatieve geluidbelasting 
(energetische optelling volgens de zogenaamde methode Miedema). Er is een 
geluidmodel van de bestaande verkeerssituatie rond de wijk Hambroek opgezet. Hierbij 
blijkt dat de wijk Hambroek binnen de verkeerslawaaizones ligt van de N315 en de 
Needseweg. Voor industrielawaai is gebruik gemaakt van het zoneringsmodel voor het 
industrieterrein. Cumulatief leidt dat voor de etmaalwaarde tot het volgende plaatje. 
 

 
 
Het blijkt dat aan de rand van de wijk Hambroek het verkeerslawaai maatgevend is en 
verderop in de wijk het industrielawaai. Dit heeft te maken met de hoogte van de bronnen 
(lage bronnen voor verkeerslawaai en hoge bronnen voor industrielawaai). 
 
Het ligt in de bedoeling de Needseweg te verleggen. Daarmee wordt de geluidbelasting 
vanwege de Needseweg en daarmee ook de cumulatieve geluidbelasting aanzienlijk 
lager. Indien de Needseweg niet kan worden verlegd zal bij het bepalen van de vereiste 
isolatie om te komen tot een binnenwaarde van maximaal 35 dB(A) worden uitgegaan 
van de cumulatieve geluidbelasting op de gevel. 
 
c. Trillingen 
In 2002 is door SBR, kennisinstituut voor de bouw, de publicatie "Meet- en 
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen" uitgegeven. Deze publicatie sluit grotendeels aan 
bij internationale richtlijnen (Duitse norm DIN 4150, ISO 2631/2). Er wordt in deze richtlijn 
veel aandacht besteed aan het meten van trillingen. Over het algemeen wordt dan ook 
verwezen naar deze richtlijn wanneer een trillingsonderzoek is voorgeschreven en 
uitgevoerd. Naast aandacht voor de meting van trilling bevat de richtlijn ook een 
beoordelingssystematiek. In bestaande situaties kan door middel van metingen worden 
vastgesteld of er sprake is van trillingshinder. 
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In nieuwe situaties kan door middel van indicatieve berekeningen worden bepaald of er 
een risico is voor het optreden van trillingshinder. In dat geval maken de berekeningen 
onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning voor milieu, waarbij dan tevens de 
maatregelen worden opgenomen om trillingshinder te voorkomen.  
 
Onder de noemer industriële activiteiten valt een variëteit aan trillingsbronnen met allerlei 
zeer verschillende trillingskenmerken. Genoemd worden stansmachines, draaiende 
motoren met een bepaalde onbalans en heftrucks of ander rijdend materieel op een 
oneffen ondergrond. Op de locatie van FrieslandCampina Domo zijn deze bronnen niet 
voorzien. Met het oog hierop is van de zijde van provincie dan ook niet gevraagd om 
onderzoek te doen naar trillingshinder. 
 
Het aspect hinder als gevolg van bouwactiviteiten maakt geen onderdeel uit van de 
afwegingen die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Voor geluidhinder en 
trillingshinder als gevolg van bouwactiviteiten gelden andere (ruimere) normen dan voor 
reguliere bedrijfsactiviteiten. In het kader van de aanvraag Omgevingsvergunning voor 
bouwen worden de maatregelen beschreven die worden getroffen om aan deze normen 
te voldoen.  
 
d. Verkeer en parkeren 
In de plan-MER wordt onderscheid gemaakt tussen de verkeersaantrekkende werking en 
de verkeersbewegingen op het terrein. Met het begrip verkeersaantrekkende werking 
wordt gedoeld op het aantal vrachtwagens dat per dag vanaf de openbare weg het 
terrein opgaat of het terrein verlaat. Voor de melkpoederfabriek aan de Oude Needseweg 
gaat het om in totaal 188 vrachtwagens, waaronder 118 tankwagens. Als gevolg van de 
uitbreiding van de bestaande fabriek neemt het aantal vrachtwagens dat de bestaande 
locatie via de Stationsweg ingaat en via de Needseweg verlaat met 41 toe. De 
verkeersaantrekkende werking wordt ook wel uitgedrukt in het aantal 
vrachtwagenbewegingen. Dit is het totaal aan vrachtwagens dat het terrein opgaat en 
verlaat. Het aantal vrachtwagenbewegingen op de Oude Needseweg bedraagt in dit 
geval 376 per dag.  
 
De transportbewegingen op het eigen terrein zijn gemodelleerd in het akoestisch 
onderzoek. Hierbij zijn alle rijroutes op het terrein en het aantal vrachtwagens dat van 
deze routes gebruik maakt in het akoestisch model opgenomen. Hierbij is ook rekening 
gehouden met de rijroutes van de tankwagens en het aantal tankwagens dat na het 
lossen van melk wordt gereinigd. 
 
Ten behoeve van de plan-MER is onderzocht of de bestaande wegenstructuur geschikt is 
voor de verwerking van de toename van het vrachtverkeer. In paragraaf 4.5.3 zijn de 
effecten beschreven en beoordeeld. In deze paragraaf is de situatie als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkelingen vergeleken met de situatie dat Hambroek 2 wordt ingevuld 
met bedrijven conform het geldende bestemmingsplan. In onderstaande tabel is de 
verkeersaantrekkende werking in beide situaties weergegeven. 

  

Verkeersbewegingen Auto Vracht Totaal 
Bedrijventerrein categorie 3.2 (bron CROW) 300 350 650 

Voorgenomen activiteit (FrieslandCampina Domo) 200 458 658 

 
Aansluitend is onderzocht of de capaciteit op het wegennet en de knooppunten 
voldoende groot is om deze toename te verwerken. Daarbij is tevens rekening gehouden 
met een autonome groei van het verkeersaanbod, waarbij als peiljaar 2020 is genomen.  
 
In de plan-MER worden de volgende conclusies getrokken: 

 De capaciteit van de N315, de N825, het Jonkerspad en de aansluiting van het 
Jonkerspad op de N825 is voldoende groot om het extra verkeersaanbod te 
verwerken. 
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 De capaciteit van de aansluiting van de N315 op de N825 is ook in de situatie 
zonder toename van verkeer onvoldoende groot.  

 
De rijroutes voor het vrachtverkeer zijn vastgelegd in een afspraak tussen 
FrieslandCampina Domo en de gemeente Berkelland. De ervaring leert dat deze 
afspraak goed wordt nageleefd. Slechts in een enkel geval maakt een vrachtwagen van 
een leverancier ten onrechte gebruik van een andere aanrijroute. In het 
bestemmingsplan kunnen de rijroutes niet worden vastgelegd. Wel kunnen hierover 
afspraken gemaakt worden met FrieslandCampina. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 
anterieure overeenkomst. 
 
De verkeersaantrekkende werking voor personenverkeer wordt geraamd op 100 
personenauto’s per dag. De rijroutes voor personenverkeer zijn niet vastgelegd in een 
afspraak. Wel zijn er afspraken tussen FrieslandCampina Domo en gemeente over 
parkeren. In dit kader geldt dat FrieslandCampina Domo zorgdraagt voor voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. In dit kader is FrieslandCampina Domo 
voornemens de parkeerplaats uit te breiden. 
 
e. Geur 
Ten behoeve van de plan-MER is onder meer onderzoek gedaan naar de mogelijke 
geurhinder als gevolg van de toelating van een melkpoederfabriek.  
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 geuremissie gelijk aan de geuremissie van de bestaande toren 6;  

 aard van de geur minder hinderlijk; 

 omvang emissie 35,2 MOUe/uur bij productiecapaciteit van 1,6 ton per uur voor 
toren 6 betekent 132 MOUe/uur bij productiecapaciteit van 6 ton/uur voor een 
nieuwe droogtoren. 

 
De geuremissie van de nieuwe droogtorens is berekend ervan uitgaande dat gedurende 
het hele jaar sprake is van een vol continu productie van 6 ton/uur. Hiermee heeft de 
uitkomst een worst case karakter, immers in de praktijk zal slechts een deel van het jaar 
op volle capaciteit geproduceerd worden omdat de capaciteit is uitgelegd op de maximale 
aanvoer van melk, die onderhevig is aan seizoeninvloeden.  
 
Op basis van deze uitgangspunten kan bij enkele woningen sprake zijn van een lichte 
overschrijding van de streefwaarde van 0,5 OU/m

3
 als 98 percentiel, maar wordt wel 

voldaan aan de richtwaarde. In de berekening zijn niet alleen de receptorpunten 
beschouwd maar is ook door middel van interpolatie het hele gebied beschouwd en 
weergegeven in de contourkaarten. Daarbij ligt de hoogste geurbelasting niet bij de 
dichtstbij gelegen bronnen, aangezien de emissiepunten op een hoogte van 50 meter 
liggen.  
 
In het kader van de beoordeling van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor 
milieu zal het bevoegd gezag beoordelen of deze overschrijding vergunbaar is. Voorts zal 
GS in de omgevingsvergunning voor milieu voorschrijven dat binnen zes maanden na het 
in gebruik nemen van sproeidroger 1 (M1) en sproeidroger 2 (M2) een opleveringsmeting 
moet zijn uitgevoerd naar de daadwerkelijk optredende geurbelasting.  
 
f. Luchtkwaliteit 
Ten behoeve van de plan-MER is onderzoek gedaan naar de effecten op de 
luchtkwaliteit. In dit onderzoek is zowel de bijdrage van de nieuwe activiteiten aan de 
achtergrondconcentraties als de bijdrage aan de luchtkwaliteit langs de rijroutes 
vastgesteld. 
 
In dit onderzoek is zowel de bijdrage aan NO2 als aan fijn stof (PM10) bepaald. In dit 
onderzoek zijn zowel de stookinstallaties als de emissies van mobiele bronnen 
(vrachtwagens, personenauto’s) betrokken. 
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Dit onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Uit het onderzoek blijkt dat inclusief de 
bijdrage van FrieslandCampina Domo zowel de achtergrondconcentraties als de 
concentraties langs de rijroute onder de wettelijke normen blijven.  
 
Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de NO2- en PM10-
concentraties bij een weg in principe worden berekend op 10 meter van de wegrand, 
tenzij de rooilijn van woningen dichterbij is gelegen. Wanneer binnen 10 meter geen 
representatief punt voor een straatsegment van 100 meter verkregen kan worden, mag 
het rekenpunt op grotere afstand liggen dan 10 meter van de wegrand, zodanig dat wél 
een representatief punt wordt verkregen. 
 
Het luchtkwaliteitsonderzoek heeft plaatsgevonden met in achtneming van deze 
uitgangspunten. In bijlage C van het luchtkwaliteitsrapport zijn de invoergegevens 
(rekenpunten) voor de berekening van de luchtkwaliteit langs wegen opgenomen. 
 
Dit bestemmingsplan heeft dan ook niet tot gevolg dat de grenswaarden voor de in dit 
verband relevante parameters NO2 en PM10 worden overschreden..  
 
g. Stikstofdepositie/Natura 2000 
Ten behoeve van de plan-MER is de depositie van stikstof bepaald. Daarbij is de huidige 
situatie vergleken met de situatie na realisering van de voorgenomen activiteit. Als 
huidige situatie is de sinds 2004 vergunde emissie van NOx gehanteerd. Vanaf dat 
moment zijn er geen aanpassingen geweest die effect kunnen hebben op de emissie van 
stikstof.  
 
Met de realisering van de voorgenomen activiteiten wordt ook de bestaande situatie op 
een voor de stikstofemissie relevant aspect gemoderniseerd. Dit betreft de vervanging 
van de bestaande stoomketels door moderne ketels met een hoger rendement. Deze 
stoomketels worden uitgevoerd met een low NOx technologie. Hiermee neemt de 
emissie van NOx ondanks de uitbreiding af van 105 ton per jaar naar 90 ton per jaar. 
 
Dit bestemmingsplan schept dan ook niet de mogelijkheid voor een toename van de 
depositie van stikstof. De bescherming tegen een toename is geregeld via de 
Natuurbeschermingswet en de omgevingsvergunning. De stikstofdepositie maakt 
onderdeel uit van de toetsing van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor 
milieu. Voorwaarde voor het verlenen van deze vergunning is dat de depositie van NOx 
niet toeneemt. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 
h. Bodem 
In opdracht van FrieslandCampina Domo zal het bedrijf Tebodin een bodemonderzoek 
uitvoeren. De rapportage hiervan wordt op korte termijn overlegd en beoordeeld. De 
omgevingsvergunning voor bouwen kan niet eerder worden afgegeven dan dat duidelijk 
is dat de milieukwaliteit van de bodem op de locatie geschikt is voor het bouwen van de 
fabriek, waar producten voor menselijke consumptie geproduceerd gaan worden. 
Overigens zullen de grondstoffen en het product niet in aanraking kunnen komen met de 
bodem. De verwachting is dan ook dat de locatie vanuit bodemkundig opzicht geschikt is 
voor de vestiging van de beoogde fabriek. 
 
i. Schaduwwerking fabriek 
In het bestemmingsplan is aandacht besteed aan de schaduwwerking van de te bouwen 
melkpoederfabriek. In de plantoelichting zijn afbeeldingen opgenomen van de 
bezonningssituatie op 1 april, 1 juli en 1 oktober. Daaruit komt naar voren dat mogelijke 
schaduweffecten op bebouwing vooral tijdens het voor- en het najaar kunnen optreden in 
ochtenduren. Om dit beeld scherper te krijgen is de plantoelichting aangevuld met 
bezonningsoverzichten van 1 januari (9.00 uur, 13.00 uur en 17.00 uur). 
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I januari 9.00 uur 

 
1 januari 13.00 uur 

 
1 januari 17.00 uur 
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Uit deze bezonningsschema’s blijkt dat er in de ochtendperiode sprake is van een 
schaduwwerking op de westzijde van de Oude Needseweg.  Deze schaduw wordt mede 
veroorzaakt door de lagere bebouwing. Hieruit concluderen wij dat ook met een invulling 
conform het bestaande bestemmingsplan, waarin een bouwhoogte van 20 meter is 
toegestaan, eveneens sprake zou zijn van een schaduwwerking naar de westzijde van 
de Oude Needseweg. 
 
Al met al levert dit echter niet een zodanig grote aantasting van het woon- en leefmilieu in 
de omgeving op dat daarmee sprake is van een ruimtelijk onaanvaardbare situatie. 
 
j. Horizonvervuiling/uitzicht 
Het valt niet te ontkennen dat het uitzicht rondom het plangebied gaat worden bepaald 
door de bouw van de melkpoedertorens. Om die reden is gezocht naar een locatie op zo 
groot mogelijke afstand van de woonwijk aan de zuidzijde van de Needseweg. Er is op 
het bedrijventerrein echter geen locatie te vinden waar het bouwen van 
melkpoedertorens geen effect heeft op het uitzicht. De gekozen locatie beperkt dit effect. 
Daarbij is van belang dat de omgeving van de melkpoederfabriek zodanig wordt ingericht 
dat  het zicht op de bebouwing wordt  beperkt. Over de uitvoering van deze beplanting 
worden afspraken gemaakt en vastgelegd met de initiatiefnemer. 
 
k. Beplantingsplan ontbreekt/geen bescherming bomen en beplanting in 

bestemmingsplan 
Verzocht wordt om een voorwaardelijke verplichting op te nemen in het bestemmingsplan 
die voorziet in de bescherming van de aan te leggen beplanting. De gemeente merkt 
hierbij op dat het bestemmingsplan de aanleg van groenvoorzieningen toelaat binnen de 
bestemming “bedrijventerrein”. Het realiseren en in stand houden van de 
groenvoorziening gaat onderdeel uitmaken van de te sluiten anterieure overeenkomst. 
Verder zijn bomen en beplanting niet uitsluitend en alleen beschermd via een 
bestemmingsplan, maar genieten zij ook bescherming volgens de Boswet, de Flora- en 
Faunawet en de gemeentelijke Omgevingsverordening bijzondere bomen en –groene 
structuren 2010. Deze specifieke regelgeving hanteert onder meer compensatie waarop 
in de zienswijzen wordt gewezen. Daarbij is op te merken dat planologische bescherming 
via een aanlegvergunningstelsel niet gebruikelijk is op bedrijventerreinen en dat ook het 
al geldende bestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” dit instrument niet kent. 
Verder maakt het plangebied zelf geen deel uit van de ecologische hoofdstructuur zodat 
ook vanuit die optiek geen aanleiding bestaat voor een planologische regeling in het 
bestemmingsplan die uitgaat van het compensatiebeginsel. 
 
l. Locatiekeuze onvoldoende gemotiveerd/vestiging op RBT/strijd met provinciaal 

beleid 
In de plantoelichting is de strekking van het provinciaal locatiebeleid beschreven en 
aangegeven dat het bouwen van een melkpoederfabriek vanwege de samenhang met de 
bestaande weiproductenfabriek past binnen deze beleidskaders. De mate van 
samenhang tussen de weiproductenfabriek en de te bouwen melkpoederfabriek is 
eveneens toegelicht in de plantoelichting. Op de verbeelding bij het 
ontwerpbestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina Domo 2013” wordt deze als het 
ware gesymboliseerd door de functieaanduidingen voor de luchtbrug tussen de 
nieuwbouwlocatie en de bestaande weiproductenfabriek.  
 
In de huidige situatie richt FrieslandCampina Domo zich op de productie van ingrediënten 
voor baby- en kindervoeding. De grondstof is wei, afkomstig van kaasfabrieken. De 
bestemming van de ingrediënten stelt specifieke eisen aan de voorzieningen voor 
voedselveiligheid en kwaliteit. Nu FrieslandCampina Domo haar aanbod aan 
ingrediënten voor baby- en kindervoeding met producten op basis van melk uitbreidt, ligt 
het voor de hand deze productielijn te integreren met de bestaande productielijnen voor 
ingrediënten voor baby- en kindervoeding. 
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Hierbij is sprake van synergie op de volgende onderdelen: 

 Aanbod van melk: Als gevolg van het vervallen van de melkquota zal vanaf 2015 
het aanbod van melk sterk toenemen. De toename van het melkaanbod is onder 
meer afkomstig uit de Achterhoek, traditioneel een van de belangrijke 
aanvoergebieden voor FrieslandCampina. Voor de toename van aanvoer in het 
noorden en zuiden van Nederland breidt FrieslandCampina ook daar haar 
verwerkingscapaciteit uit.  

 Producten: de bestaande fabriek van FrieslandCampina Domo is gespecialiseerd 
in de productie van ingrediënten voor baby- en kindervoeding. Tot op heden 
worden deze ingrediënten gemaakt op basis van wei. Omdat de hoeveelheid wei 
die beschikbaar is afhankelijk is van de afzetmogelijkheden voor kaas worden 
deze ingrediënten in toenemende mate ook geproduceerd op basis van melk. 
Met de uitbreiding van de fabriek met een tweetal lijnen voor de productie van 
melkpoeder wordt door FrieslandCampina Domo op deze ontwikkeling 
ingespeeld.  FrieslandCampina Domo heeft ervoor gekozen deze uitbreiding op 
de locatie in Borculo te doen omdat hier de synergie met de bestaande 
activiteiten groter is dan op andere locaties. 

 Management en staf: de eisen ten aanzien van voedselveiligheid en kwaliteit 
vereisen specifieke kennis en ervaring die bij de bestaande fabriek van 
FrieslandCampina Domo beschikbaar is. De nieuwe productielijnen zullen dan 
ook door het bestaande management en de bestaande staf van 
FrieslandCampina Domo worden bestuurd. 

 Utilities: voor de werking van zowel de bestaande fabriek als de nieuwe 
productielijnen zijn utilities als stoom, koude, proceswater en gas vereist. Zo kan 
bespaard worden op de omvang van de piekvraag. Daarnaast kan restwarmte en 
restkoude van de verschillende processen effectiever worden ingezet. Hierdoor 
kan efficiënter worden geproduceerd. Voor wat betreft de productie van stoom 
biedt de combinatie van de bestaande en nieuwe fabriek tevens de mogelijkheid 
de bestaande stoomketels te vervangen door nieuwe met een hoger 
energierendement. 

 Hergebruik van water: met de aanvoer van melk en wei wordt een grote 
hoeveelheid water aangevoerd. Bij de verwerking van wei en melk tot 
geconcentreerde of poedervormige producten komt dit water  vrij. Op de 
bestaande locatie is desondanks een tekort aan water voor het reinigen van 
installaties, waardoor schoon grondwater en leidingwater moet worden gebruikt 
en energie moet worden gebruikt om dit water te verwarmen. Bij de productie van 
melkpoeder, komt warm water vrij dat deels kan worden ingezet in de bestaande 
fabriek. 

 Verwerking van afvalwater: ook de nieuwe installaties moeten periodiek worden 
gereinigd. Hierbij komt afvalwater vrij dat moet worden afgevoerd. Op de 
bestaande locatie zijn installaties aanwezig voor de voorbehandeling van dit 
afvalwater. Voorts is de bestaande fabriek door middel van een persleiding voor 
de afvoer van dit water rechtstreeks verbonden met de rioolwaterzuiverings-
installatie (RWZI) in Zutphen. Op andere locaties zoals de regionale 
bedrijventerreinen in de Achterhoek (bedrijvenpark Laarberg en Bedrijvenpark 
A18) ontbreekt de mogelijkheid dit afvalwater te lozen. 

 
m. Economische uitvoerbaarheid (ontbreken inzicht kosten, anterieure 

overeenkomst, planschaderisicoanalyse) 
De realisatie van het bestemmingsplan geschiedt op kosten van FrieslandCampina 
Domo. Ook eventueel uit te keren tegemoetkoming in schade (planschade) zal voor 
kosten van dat bedrijf komen. Dit zal worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst 
waarin onder meer een regeling voor het verhalen van planschade zal worden 
opgenomen. Het is aan FrieslandCampina Domo om een inschatting te maken van het 
planschaderisico van haar toekomstplan zoals dat is verwerkt in het bestemmingsplan 
“Borculo, FrieslandCampina Domo 2013”. 
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In dat verband hoeft zij een eventuele planschaderisicoanalyse niet aan de gemeente te 
overleggen, terwijl de gemeente ook niet verplicht is om voor zichzelf een dergelijke 
analyse te laten uitvoeren. Bij eventuele verzoeken om tegemoetkoming in schade zal 
een onafhankelijke planschadeadviseur overigens geen betekenis hechten aan vooraf 
eventueel opgestelde planschaderisicoanalyses. Hij zal namelijk een eigen analyse 
uitvoeren waarbij het nieuwe planologische regime wordt vergeleken met het voorheen 
geldende planologische regime. Planschaderisicoanalyse is een stuk van de 
initiatiefnemer dat niet bij de gemeente bekend is. Voor een eventueel 
beoordelingsverzoek om planschade is dat geen belemmering. De risicoafweging voor 
het aangaan van de verhaalsovereenkomst is aan de initiatiefnemer voorbehouden. De 
te sluiten anterieure overeenkomst zal met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage 
worden gelegd. Op die manier komt de anterieure overeenkomst voor iedereen 
beschikbaar. 
 
n. Waardevermindering woningen en bedrijfspanden/planschade 
Wanneer voor ruimtelijke ontwikkelingen een nieuw planologisch regime ontstaat, dan 
bestaat na het onherroepelijk worden daarvan de mogelijkheid voor het indienen van een 
verzoek om tegemoetkoming in schade (planschade). De eventuele aanwezigheid van 
een planschaderisico brengt daarbij nog niet met zich mee dat een nieuw planologisch 
regime om die reden niet kan worden vastgesteld. Zoals in de plantoelichting al is 
opgemerkt wordt het risico op planschade via een verhaalsovereenkomst neergelegd bij 
de initiatiefnemer. Een planschaderisicoanalyse maakt geen deel uit van de procedure. 
Immers door de verhaalsovereenkomst heeft de gemeente haar risico’s volledig 
afgedekt. 
 
o. Ecologie, Flora en Faunawet 
Ten behoeve van de plan-MER en het bestemmingsplan zijn de effecten op de 
ecologische verbindingszone en de flora en fauna onderzocht. De ecologische 
verbindingszone heeft betrekking op de Berkel en haar oeverzones. Deze zone maakt 
deel uit van het bestaande voor geluid gezoneerde industrieterrein Borculo. Ook in de 
bestaande situatie is sprake van een aanzienlijke geluidbelasting.  In deze zone wordt 
dan ook niet voldaan aan een gewenst geluidniveau van 47 dB(A). Het plangebied zelf is 
in gebruik als maïsveld. In dit gebied komen geen soorten voor die bescherming genieten 
in het kader van de Flora- en Faunawet. De laanbomen langs de Oude Needseweg 
maken mogelijk deel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Dit kan echter pas 
onderzocht worden nadat de vleermuizen uit de winterslaap komen. Een 
vleermuizenonderzoek is inmiddels in voorbereiding. De aanwezigheid van vliegroutes 
vormt geen belemmering voor de met dit bestemmingsplan beoogde ontwikkeling. Wel 
zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij de uitwerking van het 
detail ontwerp van de in- en uitritten. 
 
 
  



 

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina Domo 2013”  18/46 

4. Samenvatting en beoordeling per zienswijze 
 
 
In dit deel van de zienswijzennota zijn de ingediende zienswijzen samengevat en 
beoordeeld. Daarbij is eveneens aangegeven of en in hoeverre de ingediende 
zienswijzen aanleiding geven tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
“Borculo, FrieslandCampina Domo 2013”. 
 
Onder de ingediende zienswijze bevinden zich brieven die zijn geadresseerd aan het 
college van burgemeester en wethouders in plaats van aan de gemeenteraad. Omdat 
alleen de gemeenteraad bevoegd is om te besluiten over de vaststelling van 
bestemmingsplannen, heeft het college deze zienswijzen doorgezonden aan de 
gemeenteraad. 
 
Zienswijze 1: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Oude Nettelhorsterweg 6 in Geesteren. Hij geeft 
aan met zijn mail van 22 januari 2013 een zienswijze te hebben ingediend tegen de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau melkpoederfabriek. De antwoordbrief van B&W van 1 
maart 2013 leidt niet tot een oplossing van het door hem gemelde probleem (afvoer van 
warm afvalwater door een in zijn grond liggende rioolleiding). Hij blijft daarom bij zijn 
eerdere bezwaar en verwijst naar een geschil met het waterschap over dit onderwerp. 
 
Beoordeling 
De zienswijze heeft  geen betrekking op het plangebied van het 
ontwerpbestemmingsplan of op externe effecten van de beoogde bestemmingen. Het 
door indiener gemelde probleem lijkt overigens geen strijdigheid op te leveren met 
wettelijke bepalingen. Het op de riolering lozen van afvalwater met een temperatuur 
hoger dan die van de omgeving is namelijk tot op zekere hoogte toegestaan. Handhaving 
van deze waarde is niet iets waarop het bestemmingsplan toeziet. Ook is de 
bestemmingsplanprocedure niet het juiste kader om een geschil met het waterschap over 
een eerder gesloten overeenkomst te beslechten. Hierop is het burgerlijk recht van 
toepassing. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 2: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Prunusstraat 53 in Borculo. Hij geeft aan sterke 
twijfels te hebben over de aangegeven geluidwaarden, met name omdat het theoretische 
waarden zijn. In zijn specifieke situatie kan het geluid over andere woningen heen en 
tussen andere woningen door zijn woning bereiken. Met het optrekken van de geluidnorm 
naar 53 decibel is hij het niet eens, te meer omdat op de frontzijde van het huis op de 
eerste en tweede verdieping slaapkamers zijn gelegen en het geluid per etage beter 
hoorbaar is. Bij de waarden voor het binnenniveau is niet aangegeven voor welke 
verdieping deze gelden. Onduidelijk blijft ook hoe de geluidnorm uitpakt bij winterse 
omstandigheden, bij noordenwind en in de nacht. Zijn woning is gebouwd voor 1975 en 
daarom ongeïsoleerd, wat nadelig is voor de geluidsituatie. Hij vindt het dan ook een 
verstandige oplossing om na de bouw van de fabriek nieuwe gevelmetingen te doen 
onder bovengenoemde omstandigheden. Tevens draagt naar zijn mening natuurlijke 
hoge en lage beplanting terdege bij aan het beperken van geluid. Tot slot merkt hij op dat 
een nieuwe ontsluiting aan de noordzijde op de N315 minder moeilijk is dan door de 
gemeente is aangegeven (door een zogenaamd “links-afje”, vergelijkbaar aan opzet met 
de situatie bij het tankstation aan de Nettelhorsterweg). 
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Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. De isolatiewaarde 
van de woning van indiener is berekend op minimaal 18 dB(A). Deze isolatiewaarde is 
bepaald met in achtneming van het ontbreken van spouwmuurisolatie. De verder door 
indiener beschreven aandachtspunten doen eveneens geen afbreuk aan de hoogte van 
deze isolatiewaarde. Uitgaande van een hogere grenswaarde van 53 dB(A) wordt dan 
ook voldaan aan de voorgeschreven binnenwaarde van 35 dB)A). Voor wat betreft de 
hoogte van de hogere grenswaarde geldt dat in de nieuwe situatie sprake is van 52 
dB(A) en niet van de door indiener aangehaalde 53 dB(A), zodat de binnenwaarde per 
saldo maximaal 34 dB(A) zal bedragen. Het geluid in de nachtperiode is maatgevend 
voor de hogere grenswaarde. Voor de nachtperiode geldt een meet- en rekenpunt op de 
gevel op een hoogte van 5 meter. Op deze manier wordt rekening gehouden met 
slaapvertrekken. Meteorologische omstandigheden zijn onderdeel van de rekenmethode. 
 
Voor wat betreft de mogelijke ontsluiting op de N315 geldt dat deze weg bedoeld is voor 
doorgaand verkeer. De provincie is verantwoordelijk voor deze weg. Een extra 
aansluiting moet veilig worden uitgevoerd. Dat betekent een rotonde of verkeerslichten 
(VRI). Dat geeft een extra stagnatie voor het doorgaande verkeer op de N315. Tevens 
ontstaat er een nieuw conflictpunt op deze drukke weg. De provincie wil daarom het 
aantal aansluitingen beperkt houden. Een extra aansluiting op dit circa 400 meter lange 
wegvak met veel uitwisselingen van verkeer is geen duurzaam veilige oplossing. De 
provincie heeft dan ook te kennen gegeven niet te willen meewerken aan een extra 
aansluiting op dit deel van de N315. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 3: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Prunusstraat 51 in Borculo. Hij geeft aan enige 
bedenkingen te hebben bij de opgegeven geluidniveaus. Er is uitgegaan van een fictief 
geluidniveau, zodat de echte waarde in de praktijk duidelijk kan afwijken. Zeker bij wind 
uit noordelijke richting kan het geluid tussen andere woningen door zijn woningen 
bereiken. In de voorgevel van zijn woning zijn er voor ventilatie open gewerkte 
stootvoegen aanwezig, met aan de binnenzijde een ventilatierooster. Hierdoor kan het 
geluid eenvoudig naar binnen. De geluidbelasting door het vrachtverkeer draagt ook ’s 
avonds en ’s nachts bij aan een verhoogd geluidniveau. Zeker omdat de woning voor 
1975 gebouwd is en er toen geen spouwmuurisolatie verplicht was. Verder is de woning 
met een betonnen fundering op de kleilaag gebouwd, zodat hij zich afvraagt of vibraties 
de woning kunnen bereiken en beschadigen. Trillingen spelen een rol bij het funderen 
van de fabriek (heien versus boren). Hij stelt voor om als de fabriek in vol bedrijf is een 
geluidmeting te laten verrichten of dit anders eventueel zelf te (laten) doen. Op eventuele 
nadelige consequenties van waardevermindering van de woning komt hij dan indien 
nodig terug. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. De isolatiewaarde 
van de woning van indiener is berekend op minimaal 18 dB(A). Deze isolatiewaarde is 
bepaald met in achtneming van het ontbreken van spouwmuurisolatie. De verder door 
indiener beschreven aandachtspunten doen eveneens geen afbreuk aan de hoogte van 
deze isolatiewaarde. Uitgaande van een hogere grenswaarde van 53 dB(A) wordt dan 
ook voldaan aan de voorgeschreven binnenwaarde van 35 dB)A). Overigens geldt voor 
wat betreft de hoogte van de hogere grenswaarde in de nieuwe situatie dat sprake is van 
52 dB(A) en niet van de door indiener aangehaalde 53 dB(A), zodat de binnenwaarde per 
saldo maximaal 34 dB(A) zal bedragen. 
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Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt c voor het aspect trillingen. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect waardevermindering/planschade. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 4: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Hekweg 11 in Geesteren. Hij geeft aan dat de 
toename van vrachtverkeer leidt tot veel meer verkeersgeluid. Om toch ook de 
toeristische industrie een kans te geven is het voor de Achterhoek van belang dat 
gemeente en bedrijf ervoor zorgen dat het vrachtverkeer geen grote overlast gaat 
veroorzaken. Dit kan met eenvoudige middelen worden gerealiseerd (vrachtwagens laten 
voldoen aan de euro 6 norm, cursus voor chauffeurs, bandenspanningbeleid, verlaging 
van de snelheidslimiet op alle wegen rondom de bebouwde kommen van dorpskernen, 
een uitrolstrook voor vrachtwagens voor de kruising van de N315 met de N825, een 
uitrolstrook voor vrachtwagens op de N825 naar het Jonkerspad en de aanleg van zoab). 
Bij de mondelinge toelichting op zijn zienswijzen gaf indiener aan dat hij toeristische 
plannen heeft voor zijn rundveebedrijf en dat een toename van verkeer en geluid 
daarvoor nadelig is. 
 
Beoordeling 
De door indiener voorgestelde maatregelen vallen buiten de reikwijdte van een 
bestemmingsplan en buiten de gemeentelijke bevoegdheid. Dit soort maatregelen 
moeten daarom in een ander kader worden geregeld. Overigens bevindt de woning van 
gebruiker zich op een afstand van meer dan 1000 meter van de grens van het 
plangebied en leggen de zienswijzen geen directe relatie met de inhoud van het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit laat onverlet dat de genoemde maatregelen eventueel een 
rol kunnen spelen bij toekomstige afwegingen op dit vlak. Daarbij doet vaststelling van 
het bestemmingsplan niets af aan de mogelijkheden voor indiener om op zijn agrarisch 
bedrijf toeristische nevenactiviteiten te ontwikkelen. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 5: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Oude Needseweg 35 in Borculo. Op deze locatie 
heeft hij een buitensportorganisatie met opslag van sport- en spelmaterialen en 
kantoorruimte. Hij geeft aan dat de mensen op kantoor (dagelijks 3 tot 5 personen) te 
maken krijgen met een hogere geluidsbelasting. Hij refereert daarbij aan waarden van 61 
tot 65 dB(A) uit metingen van het RIVM en de verwachting dat deze waarden nog eens 
minimaal 5 dB(A) omhoog gaan. In dit verband noemt hij een waarde van 28 dB(A) als 
norm voor de geluidbelasting van kantoormedewerkers. Daarnaast neemt 
FrieslandCampina zoveel geluidruimte in gebruik dat dit de toekomstige ontwikkelingen 
van zijn bedrijf beperkt. Door de hoogte van de poedertorens komt zijn pand in de 
schaduw te staan. Bovendien is naar zijn mening sprake van horizonvervuiling. 
Centrifuges in de nieuwe fabriek gaan gepaard met trillingen. Dit is zorgelijk voor de 
kantoormedewerkers en komt daarnaast de kwaliteit van zijn gebouw niet ten goede. 
Bezoekers van het bedrijf (toeristen) moeten de weg oversteken om bij de Berkel te 
komen. De vele vrachtauto’s die gebruik maken van de Oude Needseweg/Kamerlingh 
Onnesstraat zorgen voor gevaarlijke situaties en een verstoring van de bedrijfsvoering. 
De niet van moderne euro 6 dieselmotoren voorziene vrachtauto’s die het terrein oprijden 
zorgen voor enorm veel extra roet in de lucht. De hoeveelheid stikstof in de lucht zit door 
de huidige fabriek al boven de stikstofnorm. 
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Als hij had geweten dat deze bestemmingsplanwijziging geaccepteerd zou worden dan 
had hij zijn bedrijf daar niet gebouwd. Voor een zo grote fabriek dicht bij bestaande 
bebouwing bestaan voldoende alternatieven. Een andere zorg is de waardedaling van 
zijn bedrijf. De gemaakte kosten voor het indienen van het bezwaarschrift ziet hij graag 
vergoed. In de mondelinge toelichting op zijn ingediende zienswijzen vroeg indiener 
aandacht voor het toenemende aantal verkeersbewegingen en het verleggen van de 
Needseweg, de horizonvervuiling  en de situatie van de eigenaren van het perceel Oude 
Needseweg 23-25. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt i voor het aspect schaduwwerking. In aanvulling daarop is het zo 
dat in geen enkele periode van het jaar sprake is van een schaduwwerking voor het pand 
van indiener. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt c voor het aspect trillingen. Zie 
het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor de aspecten uitzicht en horizonvervuiling. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder f voor het aspect luchtkwaliteit (o.a. roet en 
stikstof). 
 
In aanvulling daarop is het zo dat ook in de huidige situatie sprake is van een 
bedrijvenbestemming met een verkeersaantrekkende werking. Deze 
verkeersaantrekkende werking ligt in dezelfde orde van grootte als die van de 
toekomstige bestemming.  
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt l voor het aspect locatiekeuze. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect waardevermindering/planschade. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect verkeer. Daaraan valt toe te 
voegen dat vrachtwagens van en naar de fabriek rijden via de Oude Needseweg en de 
Harperinkskamp, dus niet via de Kamerling Onnesstraat. Ter plaatse van het oude 
spoortracé komt geen wijziging in de verkeerssituatie. De vrachtwagenintensiteit van 376 
per dag op de Oude Needseweg geeft ook daar nog voldoende ruimte om veilig te 
kunnen oversteken. De vrachtauto’s rijden hier niet hard. 
 
Ten aanzien van de gevraagde onkostenvergoeding wordt opgemerkt dat de wet deze 
mogelijkheid niet biedt bij voorbereidingsprocedures maar heeft gereserveerd voor 
bezwaar- en beroepsprocedures. Voor vergoeding van de kosten is geen juridische 
basis. 
 
Naar aanleiding van de mondelinge toelichting over de ingediende zienswijzen kan 
worden opgemerkt dat het niet lukt om een verlegging van de Needseweg mee te nemen 
in dit bestemmingsplan. De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen 
hun eigen tijdspad. Wel is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat 
aanstonds een begin kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit 
mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de 
raad voor te stellen tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een 
kredietbesluit te nemen en de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te 
starten. Dit kredietbesluit komt in dezelfde raadsvergadering aan de orde als het voorstel 
over het vaststellen van het bestemmingsplan en de plan-MER. Verder is de situatie ten 
aanzien van het perceel Oude Needseweg 23-25 bekend bij FrieslandCampina Domo. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
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Zienswijze 6: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaar en gebruiker van Eikenlaan 105 in Borculo. De zienswijze richt 
zich tegen de plan-MER. Gevraagd wordt naar het verschil tussen de gevelbelasting die 
zou kunnen ontstaan en de gevelbelasting die daadwerkelijk ontstaat. Alle genoemde 
waarden zijn kantoorwaarden, die in de praktijk hoger kunnen uitvallen. Geluid in de 
nachtperiode draagt verder en is storender dan overdag. Is dit in alle berekeningen 
meegenomen? Wat is er te zeggen over door machines en centrifuges veroorzaakte 
trillingen? Waarom geen geluidwal tussen fabriek en woningen? Bijvoorbeeld een 
dubbele rij populieren zal ook effect hebben en is positief voor het uitzicht. Indieners 
vragen zich ook af of zij de door Adviesburo Van der Boom noodzakelijk geachte 
aanpassingen zo maar moeten accepteren. Zij vrezen voor tijdelijke overlast en of 
aantasting van de woning. Een ander punt is hoe het zit met de afsluiting c.q. ontsluiting 
van de bestaande en de eventueel nog te realiseren aan- en afvoerwegen. Het vanuit 
andere bewoners voorgestelde plan om de Needseweg langs Hambroek af te sluiten 
voor gemotoriseerd verkeer wijzen zij resoluut van de hand. Zij vrezen voor waardedaling 
en moeilijke verkoopbaarheid van de woning. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt c voor het aspect trillingen. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder 
punt n voor het aspect waardevermindering/planschade. 
 
De door indieners voorgestelde rij populieren is wellicht positief voor het uitzicht, maar 
heeft akoestisch gezien geen effect. De eventueel noodzakelijke geluidwerende 
maatregelen aan de woning worden aangeboden, maar het staat indiener vrij om daar al 
dan niet gebruik van te maken. Maakt indiener geen gebruik van de maatregelen dan 
vervalt volgens artikel 114a van de Wet geluidhinder de verplichting om maatregelen aan 
de woning te treffen. De hogere grenswaarde kan dan wel worden verleend. Tijdelijke 
overlast door maatregelen blijft binnen de perken, omdat van grote constructieve 
aanpassingen aan de woning geen sprake is. Ook aantasting van de woning is om deze 
reden niet aan de orde. 
 
Het vast te stellen bestemmingsplan steekt in op ontsluiting van de nieuwe fabriek via de 
zogenaamde noordelijke ontsluitingsvariant. Hierbij rijdt het verkeer vanaf de fabriek over 
de Oude Needseweg, de Harperinkskamp en het Jonkerspad naar de Nettelhorsterweg 
(N825). Het door andere bewoners uit de wijk voorgestelde plan om de Needseweg langs 
Hambroek af te sluiten maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Wel wordt 
een verlegging van  de Needseweg in noordelijke richting beoogd. De ontsluiting en 
bereikbaarheid van de wijk verslechtert hierdoor niet ten opzichte van de huidige situatie. 
Voordeel is wel een grotere afstand tussen weg en woonwijk. Dit heeft een positief effect 
op milieuaspecten als geluid en luchtkwaliteit. Het woon- en leefklimaat voor de 
bewoners van de wijk verbetert hierdoor.  
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 7: 
Samenvatting 
Indieners zijn gebruiker van Oude Needseweg 27 in Borculo. Op deze locatie hebben zij 
een metaalbewerkings-/constructiebedrijf. Zij vrezen dat de geluidproductie van de 
nieuwe fabriek het groeien van hun bedrijf gaat belemmeren. Mensen op kantoor (1 tot 2 
personen) krijgen te maken met een hogere geluidsbelasting. Gerefereerd wordt aan 
waarden van 61 tot 65 dB(A) uit metingen van het RIVM en de verwachting dat deze 
waarden nog eens minimaal 5 dB(A) omhoog gaan. In dit verband wordt een waarde van 
28 dB(A) genoemd als norm voor de geluidbelasting van kantoormedewerkers. 
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Door de hoogte van de poedertorens komt hun pand in de schaduw te staan. Bovendien 
is naar hun mening sprake van horizonvervuiling. Centrifuges in de nieuwe fabriek gaan 
gepaard met trillingen. Dit is zorgelijk voor de kantoormedewerkers en komt daarnaast de 
kwaliteit van hun gebouw niet ten goede. De ontsluiting van het nieuwe fabrieksterrein zal 
pal tegenover hun terrein zijn. Door de stroom constant wachtende vrachtauto’s wordt 
hun eigen terrein onbereikbaar voor leveranciers en eigen transporten. Deze 
vrachtwagens veroorzaken door afremmen en optrekken lawaai en zorgen voor 
roetvervuiling. De niet van moderne euro 6 dieselmotoren voorziene vrachtauto’s 
veroorzaken een hoeveelheid stikstof in de lucht die ver over de RIVM-norm zal gaan. 
Waren ze in 2011 van deze bestemmingsplanwijziging op de hoogte geweest, dan 
hadden ze hun bedrijf niet verplaatst naar de Oude Needseweg. Voor bedrijfsuitbreiding 
zullen extra hoge kosten moeten worden gemaakt. Bedrijfsverplaatsing zal ook 
problemen geven door waardedaling van het pand. Tijdens de mondelinge toelichting op 
de ingediende zienswijzen is aangegeven dat indieners de garantie willen dat de 
vestiging van de melkpoederfabriek niet betekent dat hun eigen uitbreidingsplannen niet 
kunnen doorgaan. Verder willen zij de garantie voor een goede bereikbaarheid van hun 
bedrijf via de Oude Needseweg omdat deze nu soms al problematisch is door 
bijvoorbeeld het clusteren van het op vrijdags verzamelde huisvuil. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. In aanvulling hierop 
kan worden opgemerkt dat in de Wet geluidhinder op de gevels van kantoren en 
bedrijven geen geluidsnorm is opgenomen. Verder is het zo dat de geluidbelasting op het 
kantoor in hoge mate wordt bepaald door meer nabijgelegen geluidbronnen. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt i voor het aspect schaduwwerking. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect horizonvervuiling/uitzicht. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt c voor het aspect trillingen. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect luchtkwaliteit. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect waardevermindering/planschade. 
 
Voor wat betreft de verkeersontsluiting op de Oude Needseweg gelden de volgende 
overwegingen. De Oude Needseweg is nu verkeersluw. Echter zowel in de autonome 
situatie (vanuit de bestaande bedrijvenbestemming op Hambroek II) als in de situatie na 
vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan zal sprake zijn van een toename van 
het vrachtverkeer op de Oude Needseweg. In de autonome situatie moet worden 
gerekend met een toename van 350 vrachtwagenbewegingen per dag (normgetal CROW 
voor een bedrijventerrein categorie 3.2). In de toekomstige situatie bedraagt de toename 
376 vrachtwagenbewegingen per dag. Met deze toename is er nog geen sprake van een  
drukke weg. Deze weg op het industrieterrein kan dat gemakkelijk aan. De weg wordt 
verbreed en daarmee verder geschikt gemaakt voor het gebruik door vrachtwagens in 
twee richtingen. De vrachtwagens voor FrieslandCampina Domo worden geacht op het 
eigen terrein te wachten. Op deze manier bestaat voldoende garantie dat de percelen 
aan de Oude Needseweg bereikbaar blijven, ook wanneer op bepaalde weekdagen 
sprake is van een verhoogde activiteit. 
 
Voor wat betreft de garantie dat indieners in de toekomst de mogelijkheid krijgen om tot 
uitbreiding over te gaan, is het van belang te melden dat hun bedrijf onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt. Voor onder dit besluit vallende bedrijven is 
geluidruimte gereserveerd, doordat in het rekenmodel is uitgegaan van de maximale 
geluidbelasting die deze bedrijven op grond van het Activiteitenbesluit mogen 
veroorzaken. De meeste bedrijven gebruiken deze door het Activiteitenbesluit geboden 
geluidruimte niet. Hierdoor bestaan voor bedrijven met uitbreidingsplannen voldoende 
mogelijkheden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Verder hebben deze bedrijven nog 
uitbreidingsruimte, omdat de nachtperiode bepalend is voor de omvang van de 
geluidzone en de hogere grenswaarden. De meeste van deze bedrijven zijn in deze 
periode echter niet in werking en zullen deze geluidsruimte daarom niet gebruiken. 
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Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 8: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar van Oude Needseweg 29 en 31 in Borculo. Hij heeft hier een 
kantoor- annex bedrijfspand. Dit pand is geschikt gemaakt als bedrijfsverzamelgebouw 
en heeft inmiddels verschillende huurders. Het huidige bestemmingsplan is gezoneerd in 
vakken langs de Needseweg en Rondweg en niet op 25 meter voor zijn voorgevel. Hij 
geeft aan dat de mensen in het kantoorgedeelte (geschikt voor 20 tot 30 personen) te 
maken krijgen met een hogere geluidsbelasting. Hij refereert daarbij aan waarden van 61 
tot 65 dB(A) uit metingen van het RIVM en de verwachting dat deze waarden nog eens 
minimaal 5 dB(A) omhoog gaan. In dit verband noemt hij een waarde van 28 dB(A) als 
norm voor de geluidbelasting van kantoormedewerkers. Daarnaast neemt 
FrieslandCampina zoveel geluidruimte in gebruik dat dit de toekomstige ontwikkelingen 
van zijn bedrijf beperkt. Door de hoogte van de poedertorens komt zijn pand in de 
schaduw te staan. Bovendien is naar zijn mening sprake van horizonvervuiling. 
Centrifuges in de nieuwe fabriek gaan gepaard met trillingen. Dit is zorgelijk voor de 
mogelijke kantoormedewerkers en komt daarnaast de kwaliteit van zijn gebouw niet ten 
goede. De vele vrachtauto’s die gebruik maken van de Oude Needseweg/Kamerlingh 
Onnesstraat zorgen voor gevaarlijke situaties en een verstoring van de bedrijfsvoering. 
De niet van moderne euro 6 dieselmotoren voorziene vrachtauto’s die het terrein oprijden 
zorgen voor enorm veel extra roet in de lucht. De hoeveelheid stikstof in de lucht zit door 
de huidige fabriek al boven de stikstofnorm. Uit de geluidscan blijkt nergens dat het 
geluid van deze vrachtwagens is meegenomen in de geluidbelasting (inclusief het 
transport op het eigen terrein). De werkelijke geluidbelasting zal hoger uitvallen doordat 
nooit alle deuren en ramen 100% gesloten zullen zijn. Als hij had geweten dat deze 
bestemmingsplanwijziging geaccepteerd zou worden dan had hij dit pand nooit 
aangekocht. Voor een zo grote fabriek dicht bij bestaande bebouwing bestaan voldoende 
alternatieven. Een andere zorg is de waardedaling van zijn bedrijf. De gemaakte kosten 
voor het indienen van het bezwaarschrift ziet hij graag vergoed. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. In aanvulling hierop 
kan worden opgemerkt dat in de Wet geluidhinder op de gevels van kantoren en 
bedrijven geen geluidsnorm is opgenomen. Verder is het zo dat de geluidbelasting op het 
kantoor in hoge mate wordt bepaald door nabijgelegen geluidbronnen.  Het vrachtverkeer 
op het terrein van alle bedrijven is in de rekenmodellen meegenomen. Dus ook het 
vrachtverkeer op het terrein van de nieuwe fabriek maakt onderdeel uit van de berekende  
geluidsbelasting op de zonering. 
 
Daarentegen mag het vrachtverkeer op de openbare weg niet worden meegenomen in 
de berekening van de zonering. Als het vrachtverkeer afkomstig van een bedrijf op het 
industrieterrein zich op de openbare weg bevindt, dan mag het niet meer worden 
meegeteld. Hiervan zijn meerdere gerechtelijke uitspraken. Het vrachtverkeer wordt in 
het kader van het wegverkeerslawaai wel meegeteld in de cumulatie als bedoeld in 
artikel 110f van de Wet geluidhinder. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt i voor het aspect schaduwwerking.  Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect horizonvervuiling/uitzicht. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt c voor het aspect trillingen. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect luchtkwaliteit. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 
onder punt n voor het aspect waardevermindering/planschade. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt l voor het aspect locatiekeuze. 
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Voor wat betreft de verkeersontsluiting op de Oude Needseweg gelden de volgende 
overwegingen. De Oude Needseweg is nu verkeersluw. Echter zowel in de autonome 
situatie (vanuit de bestaande bedrijvenbestemming op Hambroek II) als in de situatie na 
vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan zal sprake zijn van een toename van 
het vrachtverkeer. In de autonome situatie moet gerekend worden met een toename van 
350 vrachtwagenbewegingen per dag (normgetal CROW voor een bedrijventerrein 
categorie 3.2). In de toekomstige situatie bedraagt de toename 376 
vrachtwagenbewegingen per dag. Met deze toename is er nog geen sprake van een  
drukke weg. Deze weg op het industrieterrein kan dat gemakkelijk aan. De weg wordt 
verbreed en daarmee verder geschikt gemaakt voor het gebruik door vrachtwagens in 
twee richtingen.  De langparkeerzone is nu op de Oude Needseweg en wordt indien 
nodig verplaatst. De weg wordt  verbreed waarbij de laanstructuur als ruimtelijk element 
langs de Oude Needseweg in stand blijft.  
 
Ten aanzien van de gevraagde onkostenvergoeding wordt opgemerkt dat de wet deze 
mogelijkheid niet biedt bij voorbereidingsprocedures maar heeft gereserveerd voor 
bezwaar- en beroepsprocedures. Voor vergoeding van de kosten is geen juridische 
basis. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 9: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van ’t Hambroek 26 in Borculo. Hij geeft aan zijn 
bezwaren te richten tegen de hoogte van het nieuwe gebouw, de uitstoot van (fijn-
)stoffen, de aanpassingen aan de toegestane milieucategorie, de vergroting van de 
bestaande geluidzone, het eventueel kappen van bomen aan de Oude Needseweg en de 
vrees voor waardevermindering van de woning. Bij de mondelinge toelichting op zijn 
zienswijzen gaf indiener aan dat de beoogde bouwhoogte hem zorgen baart, evenals het 
eventueel kappen van eiken langs de Oude Needseweg. 
 
Beoordeling 
Indiener geeft geen onderbouwing voor de door hem aangegeven punten. De 
beoordeling blijft daarom beperkt tot de constatering dat aan alle genoemde punten 
aandacht is besteed in plan-MER en plantoelichting. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect horizonvervuiling/uitzicht. Zie 
het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect luchtkwaliteit (fijn stof). Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt a voor het aspect milieuzonering (milieucategorie). 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt k voor de bescherming van bomen en beplanting. De 
laanstructuur als ruimtelijk element langs de Oude Needseweg blijft in stand. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect waardevermindering/planschade. 
Naar aanleiding van de mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen kan worden 
opgemerkt dat de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen bouwhoogten technisch 
gezien nodig zijn voor het bouwen van de melkpoederfabriek. Een lagere bouwhoogte is 
daarom niet haalbaar. Zoals hierboven gestelde blijft de laanstructuur in stand. Wel kan 
de kap van enkele bomen noodzakelijk zijn ter plaatse van de nieuwe in-/uitritten. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
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Zienswijze 10: 
Samenvatting 
Indiener dient zienswijzen in namens de eigenaar en gebruiker van Beukenlaan 32 in 
Borculo. Deze woning valt in de geluidcirkel van 54 dB(A). Hij vreest voor geluidsoverlast 
van het bedrijf. Hij wil dan ook dat er op een deugdelijke wijze geluidwerende 
maatregelen aan zijn woning worden getroffen zodat de geluidoverlast beperkt blijft.  
Eventueel wenst hij in aanmerking te komen voor een vergoeding, zodat hij zelf 
maatregelen kan treffen. Bij de mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen gaf 
de eigenaar van Beukenlaan 32 aan dat het hem uit informatie en vanwege de 
geluidsmetingen duidelijk is geworden dat de gemeente geluidshinder wil voorkomen 
maar dat hij eventuele maatregelen het liefst zelf uitvoert.  
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Als uit onderzoek 
blijkt dat geluidwerende maatregelen aan de woning noodzakelijk zijn om aan de 
wettelijke binnenwaarde van 35 dB(A) te voldoen, dan zullen deze maatregelen op 
kosten van initiatiefnemer worden getroffen. Het toekennen van een vergoeding aan 
eigenaren om zelf maatregelen te treffen is om praktische en juridische redenen geen 
optie. De uitvoering van geluidwerende maatregelen zal worden aanbesteed. Voor de 
controle en administratieve afhandeling is het gewenst dat één bedrijf deze 
werkzaamheden ter hand neemt. Uiteindelijk blijft de gemeente volgens de wet 
verantwoordelijk voor het garanderen van de binnenwaarde van 35 dB(A). Bij door 
particulieren uitgevoerde werkzaamheden kan de gemeente deze garantie niet geven. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 11: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaar en gebruiker van Kastanjelaan 6 in Borculo. Zij verwijten de 
gemeente onzorgvuldigheid. Een voorbeeld hiervan is de opmerking geplaatst door de 
landelijke MER over het ontbreken van alternatieven met (extra) bronmaatregelen bij 
vooral de melkpoederfabriek om de geluidbelasting op de gevels van woningen te 
kunnen beperken en de geluidzone te kunnen verkleinen. Het ontwerpbestemmingsplan 
is in strijd met de goede ruimtelijke ordening vanwege het proberen samen te brengen 
van onverenigbare functies (wonen en zware industrie). Een voldoende woon- en 
leefklimaat kan niet meer worden gegarandeerd door overlast van de nieuwe fabriek, 
zoals continu geluid en geur. Volgens de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 
voldoet de nieuwe melkpoederfabriek niet aan de richtafstand van 500 meter. Een 
draagkrachtige motivering om deze milieuzoneringsnormen opzij te schuiven ontbreekt. 
Een fabriek van deze schaalgrootte hoort thuis op een regionaal bedrijventerrein. De 
bodemkwaliteit is niet van tevoren onderzocht om na te gaan of die voldoende is voor het 
voorgenomen gebruik. De gevolgen voor ecologie, natuur en landschap zijn vlot 
weggeschreven, terwijl de fabriek pal naast de ecologische verbindingszone rivier de 
Berkel komt en hierop een geluidsverstoring veroorzaakt. Welke garanties zijn er dat 
vrachtwagens niet af en aan rijden over de Needseweg? Indieners verzoeken om een 
nadere onderbouwing voor het totale aantal transportbewegingen per dag en vragen zich 
af of de bestaande parkeerplaats groot genoeg is. Waarom is er geen beplantingsplan 
gemaakt? Wordt dit als een voorwaardelijk verplichting opgenomen in het 
bestemmingsplan? De economische uitvoerbaarheid van het plan is niet aangetoond. 
Verzocht wordt om inzage dan wel afschriften van overeenkomsten over de financiële 
bijdragen van initiatiefnemers en planschadeclaims. Daarnaast ontvangen zij graag 
afschriften van de risicoanalyse planschade en alle daarop betrekking hebbende stukken. 
Zij kondigen aan een aanvraag om tegemoetkoming in planschade in te dienen. Het 
toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. versterkt hun gehaaste indruk. 
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Zij gaan ervanuit dat de raad dit advies niet in de wind zal slaan. Uit het rapport valt niet 
op te maken of de benodigde geluidruimte ten gevolge van het gezoneerde 
industrieterrein ook daadwerkelijk nodig is. De geluidbronnen van de overige bedrijven op 
het gezoneerde industrieterrein zijn niet genoemd en berekend in het rapport. Uit het 
rapport blijkt niet of rekening is gehouden met straffactoren voor tonaal of impulsvormig 
geluid. De tekst en tabel over de interne routing van vrachtwagens zijn tegenstrijdig. Door 
het heen en weer rijden van vrachtwagens is sprake van meer transportbewegingen, 
zodat het onderzoek niet deugdelijk is. De gebruikte geurnormen zijn incorrect toegepast. 
De geurtoename door de nieuwe bron bevindt zich boven de streefwaarde, zodat geen 
sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Geuronderzoek lijkt ten onrechte te 
zijn gericht op het bouwplan en niet op de maximale mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Luchtkwaliteit is berekend op een aantal rasterpunten en niet op 
woningen van derden. Niet vermeld is waar de beoordelingspunten op maximaal 10 
meter van de wegrand liggen. Niet is aangetoond of ook op korte afstand van wegen aan 
de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Door het ontbreken van een ter inzage liggende 
aanvraag milieuvergunning valt niet te controleren of de stikstofemissie op basis van de 
nieuwe plannen lager is. Hierbij is ten onrechte uitgegaan van het bouwplan zelf en niet 
van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. Het uitzicht wordt ernstig 
geschonden door de hoge installaties van de nieuwe fabriek. Het woongenot wordt 
hierdoor aangetast. Zeker in samenhang met de toename aan verkeer, geur en geluid. 
Verlegging van de Needseweg kan reden zijn om de zienswijze in te trekken. Tijdens de 
mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen heeft de heer Vedder, mede 
namens indieners van zienswijze 14 en 15, dit laatste herhaald en bevestigd en aandacht 
gevraagd voor de zienswijzen van indieners en de groep steunbetuigers. 
 
Beoordeling 
De verweten onzorgvuldigheid is weggenomen met een aanvulling op de plan-MER. 
Hiermee zijn de door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen ondervangen. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt a voor het aspect milieuzonering. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 
onder punt l voor het aspect locatiekeuze. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt h 
voor het aspect bodem. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect 
verkeer. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt k voor het aspect beplanting. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt m voor het aspect economische 
uitvoerbaarheid (inclusief anterieure overeenkomst en planschaderisicoanalyse). Hierin is 
ook beschreven dat opsturen van de gevraagde stukken in deze fase om verschillende 
redenen niet aan de orde is. De gemeente beschikt niet over een 
planschaderisicoanalyse. Andere stukken worden met het definitief vastgestelde 
bestemmingsplan ter inzage gelegd (anterieure overeenkomst).  
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n over het aspect waardevermindering/plan-
schade. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt e voor het aspect geur. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect luchtkwaliteit. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt g voor het aspect stikstofdepositie/Natura 2000. Zie het gestelde 
in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect horizonvervuiling/uitzicht. 
 
De Berkel maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Het betreft een 
verbindingszone voor natte natuur. In de huidige situatie loopt deze zone door het voor 
geluid gezoneerde industrieterrein Borculo. Voor deze verbindingszone gelden geen 
specifieke normen ten aanzien van het aspect geluid.  
 
Voor geluid, geur en stikstofdepositie is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het bestemmingsplan in theorie biedt, omdat omliggende woningen invulling van deze 
mogelijkheden in de praktijk beperken. Het bedrijf is om deze reden qua bestemming, 
situering, bouwmogelijkheden en milieucategorie zo veel mogelijk ingekaderd. 
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Wel is bij de bepaling van de geluidzone gerekend met een gereserveerde geluidruimte 
voor de nog niet in gebruik genomen gedeelten van het industrieterrein. Gedetailleerd 
onderzoek toont aan dat het bedrijf in de voorgestelde vorm en opzet inpasbaar is op 
deze locatie. Extra ontwikkelingsruimte is daarbij slechts zeer marginaal aanwezig. Indien 
het bedrijf in de toekomst van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken zal die 
worden getoetst via de band van de wet Milieubeheer, omdat immers dan een 
aanpassing van de omgevingsvergunning voor milieu noodzakelijk is. De plan-MER en 
de concrete ontwikkeling die binnen de theoretisch ruimere planmogelijkheden speelt 
sluiten op deze manier direct op elkaar aan. Nu alle milieuparameters binnen het 
maximaal toelaatbare blijven is het woon- en leefklimaat niet in het geding.  Via de 
omgevingsvergunning voor milieu wordt voorts voorkomen dat het bedrijf op deze 
milieuparameters alsnog een grotere impact op de omgeving heeft dan nu is afgebakend. 
 
Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. Dit kredietbesluit komt 
in dezelfde raadsvergadering aan de orde als het voorstel over het vaststellen van het 
bestemmingsplan en de plan-MER. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 12: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaar en gebruiker van Kastanjelaan 8 in Borculo. Het 
bestemmingsplan is volgens hen onvoldoende gemotiveerd op het punt van het al dan 
niet kunnen voldoen aan het vereiste geluidniveau in de woning. Uit het onderzoek valt 
niet op te maken of de benodigde geluidruimte ten gevolge van het gezoneerde 
industrieterrein ook daadwerkelijk nodig is. De geluidbronnen van de overige bedrijven op 
het gezoneerde industrieterrein zijn niet genoemd en berekend in het rapport. Uit het 
onderzoek blijkt verder niet of rekening is gehouden met straffactoren voor tonaal of 
impulsvormig geluid. De tekst en tabel over de interne routing van vrachtwagens zijn 
tegenstrijdig. Door het heen en weer rijden van vrachtwagens is sprake van meer 
transportbewegingen, zodat het onderzoek niet deugdelijk is. De gebruikte geurnormen 
zijn incorrect toegepast. De geurtoename door de nieuwe bron bevindt zich boven de 
streefwaarde, zodat geen sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. 
Geuronderzoek lijkt ten onrechte te zijn gericht op het bouwplan en niet op de maximale 
mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Luchtkwaliteit is berekend op een aantal 
rasterpunten en niet op woningen van derden. Niet vermeld is waar de 
beoordelingspunten op maximaal 10 meter van de wegrand liggen. Niet is aangetoond of 
ook op korte afstand van wegen aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Door het 
ontbreken van een ter inzage liggende aanvraag milieuvergunning valt niet te controleren 
of de stikstofemissie op basis van de nieuwe plannen lager is. Hierbij is ten onrechte 
uitgegaan van het bouwplan zelf en niet van de maximale mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. 
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Het uitzicht wordt ernstig geschonden door de hoge installaties van de nieuwe fabriek. 
Het woongenot wordt hierdoor aangetast. Zeker in samenhang met de toename aan 
verkeer, geur en geluid. Zij zullen daarom een verzoek om planschade indienen. Ter 
bepaling van de economische uitvoerbaarheid wordt gevraagd om een 
planschaderisicoanalyse. Verlegging van de Needseweg kan reden zijn om de zienswijze 
in te trekken. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect verkeer. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder 
punt e voor het aspect geur. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect 
luchtkwaliteit. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt g voor het aspect 
stikstofdepositie/Natura 2000. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het 
aspect horizonvervuiling/uitzicht. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het 
aspect waardevermindering/planschade. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt m 
voor het aspect economische uitvoerbaarheid. 
 
Voor geluid, geur en stikstofdepositie is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het bestemmingsplan in theorie biedt, omdat omliggende woningen invulling van deze 
mogelijkheden in de praktijk beperken. Het bedrijf is om deze reden qua bestemming, 
situering, bouwmogelijkheden en milieucategorie zo veel mogelijk ingekaderd. Wel is bij 
de bepaling van de geluidzone gerekend met een gereserveerde geluidruimte voor de 
nog niet in gebruik genomen gedeelten van het industrieterrein. Gedetailleerd onderzoek 
toont aan dat het bedrijf in de voorgestelde vorm en opzet inpasbaar is op deze locatie. 
Extra ontwikkelingsruimte is daarbij slechts zeer marginaal aanwezig. Indien het bedrijf in 
de toekomst van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken zal die worden getoetst via 
de band van de wet Milieubeheer, omdat immers dan een aanpassing van de 
omgevingsvergunning voor milieu noodzakelijk is. De plan-MER en de concrete 
ontwikkeling die binnen de theoretisch ruimere planmogelijkheden speelt sluiten op deze 
manier direct op elkaar aan. Nu alle milieuparameters binnen het maximaal toelaatbare 
blijven is het woon- en leefklimaat niet in het geding. Via de omgevingsvergunning voor 
milieu wordt voorts voorkomen dat het bedrijf op deze milieuparameters alsnog een 
grotere impact op de omgeving heeft dan nu is afgebakend. 
 
Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
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Zienswijze 13: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaar en gebruiker van Kastanjelaan 12 in Borculo. Zij verwijten de 
gemeente onzorgvuldigheid. Een voorbeeld hiervan is de opmerking geplaatst door de 
landelijke MER over het ontbreken van alternatieven met (extra) bronmaatregelen bij 
vooral de melkpoederfabriek om de geluidbelasting op de gevels van woningen te 
kunnen beperken en de geluidzone te kunnen verkleinen. Het ontwerpbestemmingsplan 
is in strijd met de goede ruimtelijke ordening vanwege het proberen samen te brengen 
van onverenigbare functies (wonen en zware industrie). Een voldoende woon- en 
leefklimaat kan niet meer worden gegarandeerd door overlast van de nieuwe fabriek, 
zoals continu geluid en geur. Volgens de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 
voldoet de nieuwe melkpoederfabriek niet aan de richtafstand van 500 meter. 
Een draagkrachtige motivering om deze milieuzoneringsnormen opzij te schuiven 
ontbreekt. Een fabriek van deze schaalgrootte hoort thuis op een regionaal 
bedrijventerrein. De bodemkwaliteit is niet van tevoren onderzocht om na te gaan of die 
voldoende is voor het voorgenomen gebruik. De gevolgen voor ecologie, natuur en 
landschap zijn vlot weggeschreven, terwijl de fabriek pal naast de ecologische 
verbindingszone rivier de Berkel komt en hierop een geluidsverstoring veroorzaakt. 
Welke garanties zijn er dat vrachtwagens niet af en aan rijden over de Needseweg? 
Indieners verzoeken om een nadere onderbouwing voor het totale aantal 
transportbewegingen per dag. Waarom is er geen beplantingsplan gemaakt? Wordt dit 
als een voorwaardelijk verplichting opgenomen in het bestemmingsplan? 
De economische uitvoerbaarheid van het plan is niet aangetoond. Verzocht wordt om 
inzage dan wel afschriften van overeenkomsten over de financiële bijdragen van 
initiatiefnemers. Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. versterkt hun gehaaste 
indruk. Zij gaan ervanuit dat de raad dit advies niet in de wind zal slaan. Uit het rapport 
valt niet op te maken of de benodigde geluidruimte ten gevolge van het gezoneerde 
industrieterrein ook daadwerkelijk nodig is. De geluidbronnen van de overige bedrijven op 
het gezoneerde industrieterrein zijn niet genoemd en berekend in het rapport. Uit het 
rapport blijkt niet of rekening is gehouden met straffactoren voor tonaal of impulsvormig 
geluid. De tekst en tabel over de interne routing van vrachtwagens zijn tegenstrijdig. Door 
het heen en weer rijden van vrachtwagens is sprake van meer transportbewegingen, 
zodat het onderzoek niet deugdelijk is. De gebruikte geurnormen zijn incorrect toegepast. 
De geurtoename door de nieuwe bron bevindt zich boven de streefwaarde, zodat geen 
sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. Geuronderzoek lijkt ten onrechte te 
zijn gericht op het bouwplan en niet op de maximale mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Luchtkwaliteit is berekend op een aantal rasterpunten en niet op 
woningen van derden. Niet vermeld is waar de beoordelingspunten op maximaal 10 
meter van de wegrand liggen. Niet is aangetoond of ook op korte afstand van wegen aan 
de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Door het ontbreken van een ter inzage liggende 
aanvraag milieuvergunning valt niet te controleren of de stikstofemissie op basis van de 
nieuwe plannen lager is. Hierbij is ten onrechte uitgegaan van het bouwplan zelf en niet 
van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. Het uitzicht wordt ernstig 
geschonden door de hoge installaties van de nieuwe fabriek. Het woongenot wordt 
hierdoor aangetast. Zeker in samenhang met de toename aan verkeer, geur en geluid. 
Indieners ontvangen graag afschriften van de risicoanalyse planschade en alle daarop 
betrekking hebbende stukken. Zij kondigen aan een aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade in te dienen. Verlegging van de Needseweg kan reden zijn om de zienswijze 
in te trekken.  
 
Beoordeling 
De verweten onzorgvuldigheid is weggenomen met een aanvulling op de plan-MER. 
Hiermee zijn de door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen ondervangen. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt a voor het aspect milieuzonering. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 
onder punt l voor het aspect locatiekeuze. 
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Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt h voor het aspect bodem. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt h voor het aspect bodem. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder 
punt d voor het aspect verkeer. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt k voor het 
aspect beplanting. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt m voor het aspect 
economische uitvoerbaarheid (inclusief anterieure overeenkomst en 
planschaderisicoanalyse). Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n over het aspect 
waardevermindering/planschade. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt e voor het 
aspect geur. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect luchtkwaliteit. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt g voor het aspect stikstofdepositie/Natura 
2000. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect 
horizonvervuiling/uitzicht. 
 
Voor geluid, geur en stikstofdepositie is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het bestemmingsplan in theorie biedt, omdat omliggende woningen invulling van deze 
mogelijkheden in de praktijk beperken. Het bedrijf is om deze reden qua bestemming, 
situering, bouwmogelijkheden en milieucategorie zo veel mogelijk ingekaderd. Wel is bij 
de bepaling van de geluidzone gerekend met een gereserveerde geluidruimte voor de 
nog niet in gebruik genomen gedeelten van het industrieterrein. Gedetailleerd onderzoek 
toont aan dat het bedrijf in de voorgestelde vorm en opzet inpasbaar is op deze locatie. 
Extra ontwikkelingsruimte is daarbij slechts zeer marginaal aanwezig. Indien het bedrijf in 
de toekomst van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken zal die worden getoetst via 
de band van de wet Milieubeheer, omdat immers dan een aanpassing van de 
omgevingsvergunning voor milieu noodzakelijk is. 
 
De plan-MER en de concrete ontwikkeling die binnen de theoretisch ruimere 
planmogelijkheden speelt sluiten op deze manier direct op elkaar aan. Nu alle 
milieuparameters binnen het maximaal toelaatbare blijven is het woon- en leefklimaat niet 
in het geding. Via de omgevingsvergunning voor milieu wordt voorts voorkomen dat het 
bedrijf op deze milieuparameters alsnog een grotere impact op de omgeving heeft dan nu 
is afgebakend. 
 
Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 14: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaren en gebruikers van Kastanjelaan 18 tot en met 30 in Borculo. 
Deze zienswijze heeft betrekking op het ontwerpbestemmingsplan. Indieners zijn van 
mening dat de plan-MER onzorgvuldig tot stand is gekomen en dat hun belangen niet 
evenredig zijn meegenomen (artikel 3.2 Algemene wet bestuursrecht). De door meerdere 
bewoners uit de buurt ondersteunde variant is zonder inhoudelijk motivatie niet 
opgenomen, terwijl ten opzichte van de NRD wel twee nieuwe ontsluitingsvarianten zijn 
onderzocht. Het tijdsaspect is daarbij ten onrechte als verweer gebruikt. 
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Het college had gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot verlenging van de 
procedure. Met een verlegging van de Needseweg verwachten zij dat er helemaal geen 
besluit hogere grenswaarde hoeft te worden vastgesteld. Naar hun mening zijn de voor 
de plan-MER benodigde kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen 
onvoldoende vergaard en afgewogen. Zij vinden dat de plan-MER met 
vooringenomenheid tot stand is gekomen (artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Er is 
alleen geredeneerd vanuit de tijdsdruk van de fabriek en de economische belangen en 
geen rekening gehouden met de woon- en leefomgeving. Zij verzoeken om in het 
bestemmingsplan mogelijkheden op te nemen voor verlegging van de Needseweg en  de 
aanleg van een geluidwal en geluidscherm. Ook verzoeken zij de naar hun mening 
overbodige regels over detailhandel en dergelijke te laten vervallen. Zij overwegen een 
planschadevergoeding in te dienen. Bij de keuze voor verlegging van de Needseweg 
(inclusief aanvullende geluidmaatregelen) zullen zij hun zienswijze intrekken. 
 
Beoordeling 
De verweten onzorgvuldigheid is weggenomen met een aanvulling op de plan-MER. 
Hiermee zijn de door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen ondervangen. 
 
De reden dat de door bewoners aangedragen ontsluitingsvariant niet is meegenomen is 
gelegenheid in de onzekerheid over de uiteindelijke uitvoeringswijze. Aan de uitwerking 
van de bewonersvariant is de afgelopen tijd flink gesleuteld om tot een zo optimaal 
mogelijk wegontwerp te komen. Factoren als verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, 
woon- en leefklimaat, ruimtebeslag en landschappelijke inpassing spelen daarbij een 
belangrijke rol. Het is goed om te weten dat hierbij diverse partijen en expertises 
betrokken zijn. Ook niet onbelangrijk is het kostenaspect. Een dergelijke wegverlegging 
kost miljoenen, zodat onderhandelingen over verdeling van de kosten niet zonder slag of 
stoot verlopen. Het tijdsaspect speelt dus wel degelijk zwaar mee in de afweging om de 
door bewoners aangedragen variant nu al dan niet mee te nemen in dit 
bestemmingsplan. De onzekerheid over de wegverlegging en de wijze van uitvoering 
daarvan maakt het op dit moment nog altijd niet mogelijk om het bestemmingsplan hierop 
in te richten. Het verwijt van vooringenomenheid doet geen recht aan alle inspanningen 
die tot nu gepleegd zijn om verlegging van de Needseweg mogelijk te maken. Resultaat 
van deze inspanningen is dat er concreet zicht is dat alle betrokken partijen eruit komen, 
zodat aanstonds een begin kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure.  
 
Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
De door indieners voorgestelde verlenging van de termijn is gezien het korte tijdsbestek 
waarbinnen de procedures doorlopen moeten worden geen optie. Bedacht moet worden 
dat de vestiging van de melkpoederfabriek in Borculo niet doorgaat als zij niet tijdig met 
de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen. Daarvoor is het nodig om de 
bestemmingsplanherziening en de vereiste vergunningen medio 2013 rond te hebben. 
Als de fabriek hier niet komt zijn de nu volop levende plannen voor verlegging van de 
Needseweg ook direct van tafel. 
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De gekozen insteek lijkt daarom strategisch gezien de beste kans van slagen te hebben 
om zowel de fabriek als de verlegging van de Needseweg gerealiseerd te krijgen. 
Daarmee zijn zowel de bewonersbelangen als de economische belangen het meest 
gebaat. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect planschade. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 15: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaren en gebruikers van Kastanjelaan 18 tot en met 30 in Borculo. 
Deze zienswijze heeft betrekking op de plan-MER dat hoort bij het ontwerp-
bestemmingsplan. Indieners zijn van mening dat de plan-MER onzorgvuldig tot stand is 
gekomen en dat hun belangen niet evenredig zijn meegenomen (artikel 3.2 Algemene 
wet bestuursrecht). De door meerdere bewoners uit de buurt ondersteunde variant is 
zonder inhoudelijk motivatie niet opgenomen, terwijl ten opzichte van de NRD wel twee 
nieuwe ontsluitingsvarianten zijn onderzocht. Het tijdsaspect is daarbij ten onrechte als 
verweer gebruikt. Het college had gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot 
verlenging van de procedure. Met een verlegging van de Needseweg verwachten zij dat 
er helemaal geen besluit hogere grenswaarde hoeft te worden vastgesteld. Naar hun 
mening zijn de voor de plan-MER benodigde kennis omtrent de relevante feiten en de af 
te wegen belangen onvoldoende vergaard en afgewogen. Zij vinden dat de plan-MER 
met vooringenomenheid tot stand is gekomen (artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht). 
Er is alleen geredeneerd vanuit het economische belangen. Er is geen rekening 
gehouden met de woon- en leefomgeving. Bovendien zijn niet alle geluidbronnen 
betrokken in het onderzoek. Zo is het verkeerslawaai van de Needseweg niet 
meegenomen als geluidbron. Volgens artikel 110f van de Wet geluidhinder moet de 
gecumuleerde geluidbelasting worden bepaald als sprake is van relevante blootstelling 
aan meer dan één geluidbron. Hiervan is in deze situatie sprake, omdat het verkeer over 
de Needseweg 70 dB(A) aan geluid veroorzaakt. Het verzoek is om de milieueffecten 
voor de door de gemeente opgestelde verleggingsvariant voor de Needseweg alsnog op 
te nemen in de plan-MER. Bij de keuze voor verlegging van de deze weg (inclusief 
aanvullende geluidmaatregelen) zullen zij hun zienswijze intrekken. 
 
Beoordeling 
De verweten onzorgvuldigheid is weggenomen met een aanvulling op de plan-MER. 
Hiermee zijn de door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen ondervangen. 
 
De reden dat de door bewoners aangedragen variant niet is meegenomen is gelegen in 
de onzekerheid over de uiteindelijke uitvoeringsvariant. Aan deze variant is de afgelopen 
tijd flink gesleuteld om tot een zo optimaal mogelijk wegontwerp te komen. Factoren als 
verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, woon- en leefklimaat, ruimtebeslag en 
landschappelijke inpassing spelen daarbij een belangrijke rol. Het is goed om te weten 
dat hierbij diverse partijen en expertises betrokken zijn. Ook niet onbelangrijk is het 
kostenaspect. Een dergelijke wegverlegging kost miljoenen, zodat onderhandelingen 
over verdeling van de kosten niet zonder slag of stoot verlopen. Het tijdsaspect speelt 
dus wel degelijk zwaar mee in de afweging om de door bewoners aangedragen variant 
nu al dan niet mee te nemen in dit bestemmingsplan. De onzekerheid over de 
wegverlegging en de wijze van uitvoering daarvan maakt het op dit moment nog altijd niet 
mogelijk om het bestemmingsplan hierop in te richten. Het verwijt van 
vooringenomenheid doet geen recht aan alle inspanningen die tot nu gepleegd zijn om 
verlegging van de Needseweg mogelijk te maken. Resultaat van deze inspanningen is 
dat er concreet zicht is dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een 
begin kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure. 
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Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Zoals hierboven aangegeven lukt het niet om verlegging van de Needseweg mee te 
nemen in dit bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouder is echter 
voornemens om de raad voor te stellen tegelijkertijd met de vaststelling van het 
bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en de ruimtelijke procedure voor 
verlegging van de weg op te starten. 
 
De door indieners voorgestelde verlenging van de termijn is gezien het korte tijdsbestek 
waarbinnen de procedures doorlopen moeten worden geen optie. Bedacht moet worden 
dat de vestiging van de melkpoederfabriek in Borculo niet doorgaat als zij niet tijdig met 
de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen. Daarvoor is het nodig om de 
bestemmingsplanherziening en de vereiste vergunningen medio 2013 rond te hebben. 
Als de fabriek hier niet komt zijn de nu volop levende plannen voor verlegging van de 
Needseweg ook direct van tafel. De gekozen insteek lijkt daarom strategisch gezien de 
beste kans van slagen te hebben om zowel de fabriek als de verlegging van de 
Needseweg gerealiseerd te krijgen. Daarmee zijn zowel de bewonersbelangen als de 
economische belangen het meest gebaat. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 16: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Oude Needseweg 33 in Borculo. Op deze locatie 
heeft hij een bedrijf dat diensten levert op het gebied van grondwerk, aanleg van 
bestrating en riolering. Hij stelt de vraag in hoeverre de voorgenomen plannen de 
ontwikkeling van zijn bedrijf in de weg staan voor wat betreft het verhogen van de 
geluidnormering. Een toename van vrachtverkeer over de Oude Needseweg geeft voor 
zijn bedrijf beperkingen bij het laden/lossen en in- en uitrijden. Hij verwacht stremmingen. 
Concrete vragen zijn waar de in-/uitrit van de nieuwe fabriek wordt gesitueerd en waar 
vrachtwagens in de nacht kunnen parkeren. Indiener heeft geïnvesteerd in duurzame 
energie (aardwarmte). Door FrieslandCampina aangewend grondwater heeft wellicht 
nadelige gevolgen voor de aardwarmtevoorzieningen. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Voor het aspect 
verkeer geldt dat zowel in de autonome situatie (vanuit de bestaande 
bedrijvenbestemming op Hambroek II) als in de situatie na vaststelling van het 
voorliggende bestemmingsplan sprake is van een toename van het vrachtverkeer. In de 
autonome situatie moet gerekend worden met een toename van 350 
vrachtwagenbewegingen per dag (normgetal CROW voor een bedrijventerrein categorie 
3.2). In de toekomstige situatie bedraagt de toename 376 vrachtwagenbewegingen per 
dag. Met deze toename is er nog geen sprake van een drukke weg en files. 
 
De langparkeerzone wordt indien nodig verplaatst. De vrachtwagens voor 
FrieslandCampina worden geacht op het eigen terrein te wachten. In het inrichtingsplan 
is hiervoor een voorziening opgenomen. De geluidemissie van deze voorziening is 
meegenomen in het akoestisch onderzoek. In het inrichtingsplan zijn twee in-/ uitritten 
voorzien. Eén in-/uitrit ten behoeve van de melkontvangst en één in-/uitrit ten behoeve 
van de afvoer van producten. 
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Ter plaatse van de nieuwe melkpoederfabriek wordt geen grondwater onttrokken. Van 
mogelijk nadelige gevolgen voor de aardwarmtevoorzieningen van indiener is daarom 
geen sprake. Overigens is dit geen ruimtelijk relevant aspect. Voor 
grondwateronttrekkingen zijn regels gesteld in de Waterwet. Voor grote industriële 
toepassingen is een provinciale watervergunning nodig. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 17: 
Samenvatting 
Indiener is eigenaar en gebruiker van Kastanjelaan 14 in Borculo. Het bestemmingsplan 
is volgens hem onvoldoende gemotiveerd op het punt van het al dan niet kunnen voldoen 
aan het vereiste geluidniveau in de woning. Uit het onderzoek valt niet op te maken of de 
benodigde geluidruimte ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein ook 
daadwerkelijk nodig is. De geluidbronnen van de overige bedrijven op het gezoneerde 
industrieterrein zijn niet genoemd en berekend in het rapport. Uit het onderzoek blijkt 
verder niet of rekening is gehouden met straffactoren voor tonaal of impulsvormig geluid. 
De gebruikte geurnormen zijn incorrect toegepast. De geurtoename door de nieuwe bron 
bevindt zich boven de streefwaarde, zodat geen sprake is van een aanvaardbaar 
geurhinderniveau. Geuronderzoek lijkt ten onrechte te zijn gericht op het bouwplan en 
niet op de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 
Luchtkwaliteit is berekend op een aantal rasterpunten en niet op woningen van derden. 
Niet vermeld is waar de beoordelingspunten op maximaal 10 meter van de wegrand 
liggen. De poedertorens zijn gezichtsbepalend en horizonvervuilend. Het woongenot en 
leefklimaat wordt hierdoor aangetast. Zeker in samenhang met de toename aan geluid, 
geur en verkeer en de achteruitgang in luchtkwaliteit. Hij zal daarom een verzoek om 
planschade indienen. Een planschaderisicoanalyse is een aspect dat hij heel graag 
nader ingevuld ziet worden. Een dermate grote onderneming met een  milieukwalificatie 
uit de hoogste milieucategorie vindt hij maatschappelijk onaanvaardbaar en daardoor 
ongewenst. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect verkeer. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder 
punt e voor het aspect geur. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect 
luchtkwaliteit. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt g voor het aspect 
stikstofdepositie/Natura 2000. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het 
aspect horizonvervuiling/uitzicht. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het 
aspect waardevermindering/planschade. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt m 
voor het aspect economische uitvoerbaarheid. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt 
l voor het aspect locatiekeuze. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt a voor het 
aspect milieuzonering. 
 
Voor geluid, geur en stikstofdepositie is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het bestemmingsplan in theorie biedt, omdat omliggende woningen invulling van deze 
mogelijkheden in de praktijk beperken. Het bedrijf is om deze reden qua bestemming, 
situering, bouwmogelijkheden en milieucategorie zo veel mogelijk ingekaderd. Wel is bij 
de bepaling van de geluidzone gerekend met een gereserveerde geluidruimte voor de 
nog niet in gebruik genomen gedeelten van het industrieterrein. Gedetailleerd onderzoek 
toont aan dat het bedrijf in de voorgestelde vorm en opzet inpasbaar is op deze locatie. 
Extra ontwikkelingsruimte is daarbij slechts zeer marginaal aanwezig. Indien het bedrijf in 
de toekomst van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken zal die worden getoetst via 
de band van de wet Milieubeheer, omdat immers dan een aanpassing van de 
omgevingsvergunning voor milieu noodzakelijk is. 



 

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina Domo 2013”  36/46 

De plan-MER en de concrete ontwikkeling die binnen de theoretisch ruimere 
planmogelijkheden speelt sluiten op deze manier direct op elkaar aan. Nu alle 
milieuparameters binnen het maximaal toelaatbare blijven is het woon- en leefklimaat niet 
in het geding. Via de omgevingsvergunning voor milieu wordt voorts voorkomen dat het 
bedrijf op deze milieuparameters alsnog een grotere impact op de omgeving heeft dan nu 
is afgebakend. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 18: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaar en gebruiker van Eikenlaan 1 in Borculo. Zij hebben pro forma 
een zienswijze ingediend met het verzoek om hen in de gelegenheid te stellen deze 
zienswijze met gronden aan te vullen. Deze gelegenheid is hen geboden. Binnen de 
gestelde termijn zijn aanvullende gronden ontvangen. In de pro forma ingediende 
zienswijze geven indieners aan dat het ontwerpbestemmingsplan in strijd is met de 
goede ruimtelijke ordening vanwege het proberen samen te brengen van onverenigbare 
functies (wonen en zware industrie). Een voldoende woon- en leefklimaat kan niet meer 
worden gegarandeerd door overlast van de nieuwe fabriek, zoals continu geluid en geur. 
Volgens de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering voldoet de nieuwe 
melkpoederfabriek niet aan de richtafstand van 500 meter. Een draagkrachtige 
motivering om deze milieuzoneringsnormen opzij te schuiven ontbreekt. Een fabriek van 
deze schaalgrootte hoort thuis op een regionaal bedrijventerrein. 
De bodemkwaliteit is niet van tevoren onderzocht om na te gaan of die voldoende is voor 
het voorgenomen gebruik. De gevolgen voor ecologie, natuur en landschap zijn vlot 
weggeschreven, terwijl de fabriek pal naast de ecologische verbindingszone rivier de 
Berkel komt en hierop een geluidsverstoring veroorzaakt. Welke garanties zijn er dat 
vrachtwagens niet af en aan rijden over de Needseweg? Indieners verzoeken om een 
nadere onderbouwing voor het totale aantal transportbewegingen per dag en vragen zich 
af of de bestaande parkeerplaats groot genoeg is. Waarom is er geen beplantingsplan 
gemaakt? Wordt dit als een voorwaardelijk verplichting opgenomen in het 
bestemmingsplan? De economische uitvoerbaarheid van het plan is niet aangetoond. 
Verzocht wordt om inzage dan wel afschriften van overeenkomsten over de financiële 
bijdragen van initiatiefnemers en planschadeclaims. Daarnaast ontvangen zij graag 
afschriften van de risicoanalyse planschade en alle daarop betrekking hebbende stukken. 
Zij kondigen aan een aanvraag om tegemoetkoming in planschade in te dienen. Het 
toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. versterkt hun gehaaste indruk. Zij gaan 
ervanuit dat de raad dit advies niet in de wind zal slaan. 
In de op 1 mei 2013 binnengekomen aanvullende gronden worden een aantal van de 
bovenstaande vragen nogmaals gesteld, met daarbij de opmerking dat het college niet 
op deze vragen is ingegaan. Zonder de gevraagde informatie is het voor indieners niet 
mogelijk om bepaalde gronden aan te vullen. Verder heeft het college nagelaten om het 
dossier aan te vullen met de naar voren gebrachte zienswijzen, hoewel indieners hierom 
telefonisch expliciet hebben gevraagd. Zodoende hebben zij geen volledig beeld krijgen 
van de aspecten en (tegen)argumenten die door anderen zijn aangevoerd. Aldus is 
gehandeld in strijd met artikel 3:14 van de Algemene wet bestuursrecht en is de 
voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan niet zorgvuldig gevoerd. Indieners 
vragen om de fout in de voorbereidingsprocedure te repareren en hen in de gelegenheid 
te stellen om kennis te nemen van de integrale zienswijzen en hun eigen zienswijze aan 
te vullen met nadere gronden. Voor wat betreft geluid stellen indieners dat ten onrechte 
geen aandacht is besteed aan het woon- en leefklimaat in tuinen. De cumulatieve 
geluidbelasting heeft een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat, maar is niet 
afgewogen. Het bestemmingsplan ontbeert  daarom een draagkrachtige motivering. 
Verder blijkt uit onderzoek niet of rekening is gehouden met straffactoren voor tonaal of 
impulsachtig geluid. 
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Indieners zijn het oneens met het aantal transportbewegingen op het eigen terrein 
waarvan is uitgegaan in het akoestisch rapport. Zij onderschrijven het verzoek van de 
bewoners van de Kastanjelaan om de verlegging van de Needseweg (inclusief groene 
wal en geluidsscherm) te onderzoeken. Niet vermeld is waar de beoordelingspunten op 
maximaal 10 meter van de wegrand liggen. Niet aangetoond is of ook op korte afstand 
van wegen aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Indieners bestrijden dat de Best 
Beschikbare Technieken worden toegepast, conform het BREF voor Food, Drink and 
Milk Industries. Het onderzoek naar de stikstofdepositie is niet deugdelijk. Door het 
ontbreken van een ter inzage liggende aanvraag milieuvergunning valt niet te controleren 
of de stikstofemissie op basis van de nieuwe plannen lager is. Hierbij is ten onrechte 
uitgegaan van het bouwplan zelf en niet van de maximale mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. De omschrijving van de bestemming “Verkeer” in artikel 5 en de 
bouwregel in artikel 5.2 zijn niet met elkaar in overeenstemming (bouwhoogte van 10 
meter voor een luchtbrug versus een bouwhoogte van 8 meter voor bouwwerken, geen 
bebouw zijnde). 
Vanwege een misverstand over de mogelijkheid om afschriften te ontvangen van alle 
ingediende zienswijzen geven indieners in de op 10 mei 2013 binnengekomen gronden 
een tweede aanvulling op de pro forma zienswijze. Daarin verwijten indieners onder meer 
dat de gemeente in de concept-zienswijzennota een verkeerde voorstelling van zaken 
geeft voor wat betreft het in de gelegenheid stellen om zienswijzen in te zien op het 
gemeentehuis en dat indieners hiervan geen gebruik hebben willen maken. Zij citeren uit 
een e-mailbericht van een gemeenteambtenaar waarin met geen woord gerept wordt 
over de mogelijkheid om naar het gemeentehuis te komen en daar afschriften van 
zienswijzen te krijgen. Verder is het voor hen gissen naar het moment tot wanneer een 
nadere motivering mogelijk is in het besluitvormingsproces. 
De aanvulling op de plan-MER is niet kenbaar gemaakt. In tegenspraak met de plan-
MER wordt er bij FrieslandCampina Domo wel degelijk grondwater gebruikt.  In het 
bestemmingsplan zou moeten worden gewaarborgd dat de bewoners van het Hambroek 
geen overlast ondervinden van het licht van de fabriek. Ten onrechte is het onderzoek 
naar vleermuizen niet afgewacht, zowel vanwege de omvang van de melkpoederfabriek 
als de gevoeligheid voor geluid. Tijdens de mondelinge toelichting op de ingediende 
zienswijzen zijn deze gronden namens indieners in kort bestek herhaald waarbij tevens 
aandacht werd gevraagd voor verlegging van de Needseweg. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt a voor het aspect milieuzonering. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt l voor het aspect locatiekeuze. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt h voor het aspect bodem. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder 
punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt d voor het 
aspect verkeer. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt k voor het aspect beplanting. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt m voor het aspect economische 
uitvoerbaarheid. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect 
planschade. 
 
Vanwege het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is een aanvulling op de plan-MER 
gemaakt. Hiermee zijn de door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen 
ondervangen. 
 
Het dossier is tijdens de termijn van terinzagelegging niet aangevuld met ingediende 
zienswijzen. Wel zijn indieners in de gelegenheid gesteld om deze zienswijzen op het 
gemeentehuis te komen inzien. Hiervan hebben zij geen gebruik gemaakt, omdat hen 
medegedeeld is dat zij ter plekke geen afschriften van de zienswijzen konden ontvangen. 
Dit berust op een misverstand dat is ontstaan door een vanuit de gemeente verstuurde e-
mail. Na telefonisch contact vanuit de gemeente is dat misverstand uit de wereld 
geholpen. Vervolgens zijn afschriften van de ingediende zienswijzen bij hen thuis 
bezorgd. Eerder heeft indiener via de e-mail al een overzicht ontvangen met een 
puntsgewijze samenvatting van de inhoud van de ingediende zienswijzen. 
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Naderhand is er vanuit de gemeente nogmaals telefonisch contact geweest, waarbij is 
afgesproken dat indieners hun zienswijzen uiterlijk op 10 mei 2013 nogmaals met 
gronden kunnen aanvullen. Dit is per e-mail bevestigd. Bij schrijven van 8 mei 2013 is 
indieners medegedeeld dat een nadere motivering van de zienswijze mogelijk is tot het 
moment dat de raad de aanvulling in redelijkheid niet meer kan meenemen in het 
besluitvormingsproces. 
 
Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt onder meer beoordeeld of de 
effecten die zijn beschreven in de plan-MER en de plantoelichting passen binnen het 
kader van een goede ruimtelijke ordening. In deze situatie is dat het geval. Naar 
aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. is voor het aspect geluid een 
aanvullend memo opgesteld (zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b). 
De toets aan de BREF is voorbehouden aan het bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning. In dit geval is dat de provincie Geldeland. Als de provincie van 
mening is dat er onvoldoende aan de BREF is voldaan zal zij aanvullende maatregelen 
voorschrijven waardoor de milieueffecten verder worden beperkt.  
 
Voor geluid, geur en stikstofdepositie is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het bestemmingsplan in theorie biedt, omdat omliggende woningen invulling van deze 
mogelijkheden in de praktijk beperken. Het bedrijf is om deze reden qua bestemming, 
situering, bouwmogelijkheden en milieucategorie zo veel mogelijk ingekaderd. Wel is bij 
de bepaling van de geluidzone gerekend met een gereserveerde geluidruimte voor de 
nog niet in gebruik genomen gedeelten van het industrieterrein. Gedetailleerd onderzoek 
toont aan dat het bedrijf in de voorgestelde vorm en opzet inpasbaar is op deze locatie. 
Extra ontwikkelingsruimte is daarbij slechts zeer marginaal aanwezig. Indien het bedrijf in 
de toekomst van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken zal die worden getoetst via 
de band van de wet Milieubeheer, omdat immers dan een aanpassing van de 
omgevingsvergunning voor milieu noodzakelijk is. De plan-MER en de concrete 
ontwikkeling die binnen de theoretisch ruimere planmogelijkheden speelt sluiten op deze 
manier direct op elkaar aan. Nu alle milieuparameters binnen het maximaal toelaatbare 
blijven is het woon- en leefklimaat niet in het geding. Via de omgevingsvergunning voor 
milieu wordt voorts voorkomen dat het bedrijf op deze milieuparameters alsnog een 
grotere impact op de omgeving heeft dan nu is afgebakend. 
 
De bouwhoogte voor een luchtbrug is specifiek geregeld in het bestemmingsplan. Deze 
luchtbrug mag maximaal 10 meter hoog zijn. In algemene zin geldt binnen de voor de 
bestemming “Verkeer” aangewezen gronden dat voor andere bouwwerken, geen gebouw 
zijnde, de bouwhoogte maximaal 8 meter mag bedragen. Zoals te doen gebruikelijk bij 
regelgeving gaat de specifieke regel hier boven de algemene regel. 
 
Een nadere motivering van de kant van indieners in het besluitvormingsproces richting 
gemeenteraad is in beginsel nog mogelijk tot aan het moment dat besluitvorming binnen 
de raad plaatsvindt. Het is aan de raad om te bepalen hoe zij omgaat met stukken die 
buiten de formele termijn van terinzagelegging zijn binnengekomen. 
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Volgens jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
een nadere motivering van de zienswijze mogelijk tot het moment dat het bestuursorgaan 
de aanvulling in redelijkheid niet meer kan meenemen in het besluitvormingsproces. 
 
De aanvulling op de plan-MER is op 10 mei 2013 alsnog verstrekt aan alle indieners van 
zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en plan-MER. 
 
Het gebruik van grondwater door FrieslandCampina Domo beperkt zich tot de bestaande 
locatie. Deze situatie doet zich al vele jaren voor. Voor de onttrekking van grondwater is 
door de provincie een Watervergunning verstrekt. De nieuwe melkpoederfabriek maakt 
geen gebruik van grondwater. De plan-MER verwijst hiernaar. 
De capaciteit voor onttrekking van grondwater wordt door de met dit bestemmingsplan 
mogelijk gemaakte ontwikkelingen niet vergroot.. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt o voor de overwegingen op het gebied van 
vleermuizen. De locatie waar het gebouw wordt gebouwd is met zekerheid geen 
vliegroute of verblijfsgebied voor vleermuizen. De nu nog open ruimte is voor veel 
vleermuizen door hun specifieke manier van navigeren namelijk een groter obstakel dan 
een gebouw. Ze begeven zich niet graag ver van een peilbaar echobaken. Om zich te 
oriënteren hebben ze corridors nodig van bomen of heggen. De bestaande corridors 
worden door dit bestemmingsplan niet weggenomen. Er is relatief weinig onderzoek 
gedaan naar de gevoeligheid van vleermuizen voor geluid. De gevoeligheid voor lage en 
hoge frequenties is bij mensen anders dan bij vleermuizen, zodat de persoonlijke 
beleving van geluidssterkte niet kan worden doorgetrokken naar die van vleermuizen. 
 
Naar aanleiding van de mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen kan worden 
opgemerkt dat het kredietbesluit voor verlegging van de Needseweg in dezelfde 
raadsvergadering aan de orde komt als het voorstel over het vaststellen van het 
bestemmingsplan en de plan-MER. In deze raadsvergadering komt ook het voorstel aan 
de orde om de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 19: 
Samenvatting 
Indieners zijn eigenaar en gebruiker van Kastanjelaan 2 in Borculo. Het 
bestemmingsplan is volgens hen onvoldoende gemotiveerd op het punt van het al dan 
niet kunnen voldoen aan het vereiste geluidniveau in de woning. Uit het onderzoek valt 
niet op te maken of de benodigde geluidruimte ten gevolge van het gezoneerde 
industrieterrein ook daadwerkelijk nodig is. De geluidbronnen van de overige bedrijven op 
het gezoneerde industrieterrein zijn niet genoemd en berekend in het rapport. Uit het 
onderzoek blijkt verder niet of rekening is gehouden met straffactoren voor tonaal of 
impulsvormig geluid. De tekst en tabel over de interne routing van vrachtwagens zijn 
tegenstrijdig. Door het heen en weer rijden van vrachtwagens is sprake van meer 
transportbewegingen, zodat het onderzoek niet deugdelijk is. De gebruikte geurnormen 
zijn incorrect toegepast. De geurtoename door de nieuwe bron bevindt zich boven de 
streefwaarde, zodat geen sprake is van een aanvaardbaar geurhinderniveau. 
Geuronderzoek lijkt ten onrechte te zijn gericht op het bouwplan en niet op de maximale 
mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Luchtkwaliteit is berekend op een aantal 
rasterpunten en niet op woningen van derden. Niet vermeld is waar de beoordelings-
punten op maximaal 10 meter van de wegrand liggen. Niet is aangetoond of ook op korte 
afstand van wegen aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Door het ontbreken van 
een ter inzage liggende aanvraag milieuvergunning valt niet te controleren of de 
stikstofemissie op basis van de nieuwe plannen lager is. Hierbij is ten onrechte uitgegaan 
van het bouwplan zelf en niet van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. 
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Volgens de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering voldoet de nieuwe 
melkpoederfabriek niet aan de richtafstand van 500 meter. Een draagkrachtige 
motivering om deze milieuzoneringsnormen opzij te schuiven ontbreekt. Een fabriek van 
deze schaalgrootte hoort thuis op een regionaal bedrijventerrein. Gemist wordt een 
menselijke maat ten aanzien van de omwonenden. De Commissie m.e.r. constateert dat 
alternatieven met (extra) bronmaatregelen ontbreken die de geluidbelasting op de gevels 
van woningen kunnen beperken en de geluidzone kunnen verkleinen. Zij hopen dat de 
raad het advies om een aanvulling op het MER op te stellen niet in de wind slaat. Het 
uitzicht wordt ernstig geschonden door de hoge installaties van de nieuwe fabriek. 
Waarom is er geen beplantingsplan gemaakt? Het woongenot wordt onaanvaardbaar 
aangetast, zeker in samenhang met de toename aan verkeer, geur en geluid. Zij zullen 
daarom een verzoek om planschade indienen. Ter bepaling van de economische 
uitvoerbaarheid wordt gevraagd om een planschaderisicoanalyse. Verlegging van de 
Needseweg kan reden zijn om de zienswijze in te trekken. 
 
Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect verkeer. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder 
punt e voor het aspect geur. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt f voor het aspect 
luchtkwaliteit. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt g voor het aspect 
stikstofdepositie/Natura 2000. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt a voor het 
aspect milieuzonering. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt l voor het aspect 
locatiekeuze. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect 
horizonvervuiling/uitzicht. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt k voor het aspect 
beplanting. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt n voor het aspect waardevermindering/plan-
schade. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt m voor het aspect economische 
uitvoerbaarheid. 
 
Voor geluid, geur en stikstofdepositie is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het bestemmingsplan in theorie biedt, omdat omliggende woningen invulling van deze 
mogelijkheden in de praktijk beperken. Het bedrijf is om deze reden qua bestemming, 
situering, bouwmogelijkheden en milieucategorie zo veel mogelijk ingekaderd. Wel is bij 
de bepaling van de geluidzone gerekend met een gereserveerde geluidruimte voor de 
nog niet in gebruik genomen gedeelten van het industrieterrein. Gedetailleerd onderzoek 
toont aan dat het bedrijf in de voorgestelde vorm en opzet inpasbaar is op deze locatie. 
Extra ontwikkelingsruimte is daarbij slechts zeer marginaal aanwezig. Indien het bedrijf in 
de toekomst van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken zal die worden getoetst via 
de band van de wet Milieubeheer, omdat immers dan een aanpassing van de 
omgevingsvergunning voor milieu noodzakelijk is. De plan-MER en de concrete 
ontwikkeling die binnen de theoretisch ruimere planmogelijkheden speelt sluiten op deze 
manier direct op elkaar aan. Nu alle milieuparameters binnen het maximaal toelaatbare 
blijven is het woon- en leefklimaat niet in het geding. Via de omgevingsvergunning voor 
milieu wordt voorts voorkomen dat het bedrijf op deze milieuparameters alsnog een 
grotere impact op de omgeving heeft dan nu is afgebakend. De menselijke maat ten 
aanzien van de omwonenden komt naar voren uit het feit dat er uitgebreid onderzoek is 
gedaan naar milieueffecten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om effecten op de woon- en 
leefomgeving. 
 
Vanwege het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is een aanvulling op de plan-MER 
gemaakt. Hiermee zijn de door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen 
ondervangen. 
 
Het lijdt geen twijfel dat verlegging van de Needseweg leidt tot een verbetering van het 
woon- en leefklimaat voor direct aanwonenden. Aan de andere kant is het ook goed om 
te realiseren dat de plan-MER en de onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet 
per se nodig is om de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. 
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Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 20: 
Samenvatting 
Indiener dient zienswijzen in namens de eigenaar van Acaciastraat 4, 6, 8, 10 en 12, 
Eikenlaan 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 en 76, Iepenstraat 
4, 6, 8 ,10 en 12, Lindenstraat 4, 6, 8, 10 en 12 en Wilgenstraat 2, 8, 10 en 12. Eigenaar 
verhuurt de betreffende woningen. Indiener vreest voor aanzienlijke negatieve gevolgen 
op de woon- en leefomgeving van de bewoners van de wijk. Ook worden de 
bebouwingsmogelijkheden op de gronden van eigenaar door deze ontwikkeling beperkt. 
Indiener acht de keuze voor een melkpoederfabriek op deze locatie ruimtelijk niet 
aanvaardbaar wegens strijd met het provinciaal beleid en de uitgangspunten voor 
milieuzonering uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. 
Qua milieucategorie is het bedrijf niet passend voor een lokaal bedrijventerrein. De 
gemeente heeft geen alternatieve vestigingslocaties onderzocht. Volgens indiener is in 
het kader van milieuzonering niet naar geluid gekeken. Eigenaar heeft ook tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden een zienswijze ingediend en stelt dat het besluit hogere 
waarden niet kan worden genomen. Als gevolg daarvan kan ook dit bestemmingsplan 
niet worden vastgesteld. Een groot aantal woningen die voorheen een geluidbelasting 
beneden de 50 dB(A) had worden nu ineens geconfronteerd met een forse 
overschrijding. De bewoners van betreffende woningen hebben geen zekerheid dat het 
binnenklimaat van hun woningen aan de wettelijke vereisten voldoet. Het is niet 
uitgesloten dat het verkeer van de melkpoederfabriek ook de Needseweg zal gebruiken 
(met extra hinder voor de daarnaast gelegen woningen tot gevolg). Daarom zouden 
maatregelen ter voorkoming van het gebruik van de Needseweg voor vrachtverkeer in 
het bestemmingsplan zelf moeten worden opgenomen en gegarandeerd. Volumineuze 
(grootschalige) detailhandel kan niet zonder meer in het bestemmingsplan worden 
opgenomen nu geen enkel onderzoek is gedaan naar wenselijkheid en ruimtelijke 
effecten. De bomen en beplanting ten noorden van de Needseweg en langs de randen 
van het plangebied zouden ter bescherming van de landschappelijke waarden en ter 
voorkoming van visuele hinder in de planregels moeten worden beschermd. Afspraken 
ter voorkoming van lichthinder zouden in de vorm van een voorwaarde in het 
bestemmingsplan moeten worden opgenomen. De motivering dat de stikstofdepositie 
van de melkpoederfabriek ten aanzien van de Natura 2000-gebieden Stelkampsveld en 
Teeselinkven afneemt lijkt niet waarschijnlijk nu er in de referentiesituatie in 2004 nog 
geen plan was om de melkpoederfabriek op te richten. Om deze reden kan een 
passende beoordeling nodig zijn. Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 
ontbreekt.  
 
Beoordeling 
Nu alle milieuparameters binnen het maximaal toelaatbare blijven is het woon- en 
leefklimaat niet in het geding. Beperking van de bebouwingsmogelijkheden bestaat 
hieruit dat in de regels het oprichten van woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen niet is toegestaan. Hiervan kan echter middels een omgevingsvergunning 
van worden afgeweken, zodat het oprichten van een woning onder voorwaarden alsnog 
mogelijk is. Voor de bestaande in eigendom zijnde woningen gelden vanuit het vast te 
stellen bestemmingsplan geen directe beperkingen. 
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Bij eventuele vervangende nieuwbouw kan dit in zekere mate wel spelen. Concrete 
plannen hiertoe zijn echter niet ingediend, zodat hiermee nu nog geen rekening kan 
worden gehouden. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt l voor het aspect locatiekeuze. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt a voor het aspect milieuzonering. In aanvulling 
hierop is het zo dat indiener onterecht stelt dat de bestaande weiproductenfabriek in 
categorie 3.2 valt. Ook deze fabriek valt namelijk in categorie 5.1. In de toelichting bij het 
bestemmingsplan wordt onder het kopje “Milieuzonering” een afweging over geluid 
toegevoegd. Impliciet mocht al wel duidelijk zijn dat het aspect geluid is meegewogen bij 
het afwijken van de richtafstand, maar de opmerking is in zoverre terecht dat hierover 
onder dit kopje niets is terug te vinden. 
Zie verder het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. Het Besluit 
hogere grenswaarden wordt genomen voorafgaand aan de vaststelling van het 
definitieve bestemmingsplan, zodat dit vaststelling niet in de weg staat. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect verkeer. 
 
De bepaling over het toestaan van volumineuze detailhandel is overgenomen uit de 
planregels van het geldende bestemmingsplan. In de plantoelichting wordt opgemerkt dat 
de planregels voor het bestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina Domo 2013” 
daarop voortbouwen. 
Omdat het bestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” op 11 september 2012 is 
vastgesteld, is geen aanpassing doorgevoerd in de recentelijk vastgestelde planregels 
over het gebruik ten behoeve van volumineuze (grootschalige) detailhandel. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt k voor het aspect beplanting. Zie het gestelde 
in hoofdstuk 3 onder punt j voor het aspect horizonvervuiling/uitzicht. 
 
In de planregels zijn geen voorwaarden opgenomen over het aspect lichthinder. Het komt 
de gemeente voor dat dit beter kan gebeuren in de omgevingsvergunning omdat daarbij 
kan worden aangesloten op de exacte inrichting van het terrein van de 
melkpoederfabriek en op de andere vergunningsvoorwaarden. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt g voor het aspect stikstofdepositie/Natura 
2000. 
 
Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is inmiddels binnen. Dit advies heeft 
aanleiding gegeven om met een aanvulling op de plan-MER te komen. Hiermee zijn de 
door de Commissie m.e.r. geplaatste opmerkingen ondervangen. 
 
Overigens is er voor eigenaar van de aangegeven woningen ook een positief punt te 
benoemen dat direct samenhangt met de nieuwe melkpoederfabriek en de uitbreiding 
van de bestaande weiproductenfabriek. Nadrukkelijk in beeld gekomen is namelijk een 
verlegging van de Needseweg in noordelijke richting. Het lijdt geen twijfel dat verlegging 
van de Needseweg leidt tot een verbetering van het woon- en leefklimaat voor direct 
aanwonenden. Zeker de aangegeven woningen van eigenaar hebben hierbij veel baat. 
Aan de andere kant is het ook goed om te realiseren dat de plan-MER en de 
onderzoeken aantonen dat deze wegverlegging niet per se nodig is om de ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk te maken. 
 
Het lukt niet om verlegging van de Needseweg mee te nemen in dit bestemmingsplan. 
De onderhandelingen tussen de hierbij betrokken partijen lopen hun eigen tijdspad. Wel 
is er concreet zicht dat alle betrokken partijen eruit komen, zodat aanstonds een begin 
kan worden gemaakt met een nieuwe ruimtelijke procedure om dit mogelijk te maken. 
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Het college van burgemeester en wethouder is voornemens om de raad voor te stellen 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan een kredietbesluit te nemen en 
de ruimtelijke procedure voor verlegging van de weg op te starten. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Zienswijze 21: 
Samenvatting 
Indiener dient zienswijzen in namens de eigenaar en gebruiker van Oude Needseweg 
23-25 in Borculo. Indiener geeft aan dat het voorkomen van de kap van bomen niet is 
afgedekt op de plankaart en de voorschriften. Arcadis heeft geen onderzoek naar 
vleermuizen gedaan. Daarmee is er geen zicht op verlening van de voor een realisatie 
van dit plan benodigde ontheffingen krachtens de Flora- en faunawet, wat vaststelling 
van het plan in de weg staat. Uit de toelichting blijkt niet waar het melkzwaartepunt ligt. 
Niet wordt toegelicht waarom de nieuwe fabriek in aanwezigheid van een andere 
vestiging van FrieslandCampina moet worden gevestigd. De stelling dat het 
productieproces van de bestaande fabriek in sterke mate overeenkomt met die voor de 
verwerking van melk tot melkpoeder wordt op geen enkele wijze toegelicht. De 
bezonningsstudie heeft zich beperkt tot drie maanden. Vanaf oktober tot maart zal de 
melkfabriek het woonhuis van Kors een groot deel van de dag in de schaduw zetten. Er 
wordt niet logisch aangesloten op de omliggende provinciale wegen bij noordelijke 
ontsluiting. Uit niets blijkt dat de bestaande wegenstructuur geschikt is voor de toename 
aan verkeer. Als de provincie veel belang hecht aan de nieuwe fabriek dan moet de 
aanleg van een rotonde mogelijk zijn. De stelling dat de noordelijke ontsluitingsroute een 
voorkeursalternatief betreft is dus uiterst mager onderbouwd. Beleidsdoelstellingen uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden met de vestiging van de nieuwe 
fabriek genegeerd. Een bedrijf in categorie 5.1 moet van Hambroek II worden geweerd. 
De stelling dat de nieuwe fabriek stoom gebruikt van de bestaande fabriek is niet juist. Er 
worden juist nieuwe stoomvoorzieningen aangelegd. De stelling dat het afvalwater van 
de nieuwe fabriek wordt verwerkt via Domo is maar ten dele juist. Het afvalwater wordt 
uiteindelijk verwerkt door het waterschap. De melkfabriek dient een bovenregionaal 
belang en past daarom niet op dit lokale bedrijventerrein. Het mobiliteitsprofiel van de 
nieuwe fabriek is niet in overeenstemming met het profiel van de wel lokaal/regionaal 
gebonden bestaande fabriek. Verplaatsing naar een regionaal bedrijventerrein is gezien 
de bestaande voorraad binnen de Achterhoek en de Stedendriehoek niet onmogelijk. In 
de toelichting wordt bij de geluidsaspecten niet ingegaan op de woning van eigenaar. 
Ook wordt niet ingegaan op de beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van de in de 
omgeving gelegen bedrijven, waaronder de door eigenaar gedreven handelsonder-
neming. Bewoners kunnen bedrijf, gemeente en vervoerders niet aanspreken op 
contracten die regelen dat het vrachtverkeer niet langs de woonkern van Borculo zal 
rijden. Het verschil tussen de noordelijke en oostelijke ontsluitingsvariant is volgens de 
rapportage verwaarloosbaar. De fabriek en gekozen ontsluiting zijn in strijd met de in het 
Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 vastgelegde doelstellingen en afspraken. In 
een mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen heeft de eigenares van Oude 
Needseweg 23-25 aangegeven dat niet duidelijk is welke andere vestigingslocaties zijn 
onderzocht en waarom deze zijn afgevallen. Verder vroeg zij op welke wijze de Oude 
Needseweg zou worden verbreed en gaf zij aan dat FrieslandCampina Domo haar geen 
handreiking heeft gedaan. Ook gaf zij aan dat de huidige bedrijvenbestemming voor haar 
geen probleem was, omdat deze niet zou leiden tot zoveel vrachtwagenbewegingen als 
straks met de nieuwe fabriek het geval is. 
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Beoordeling 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt k voor het aspect bescherming van bomen. 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt o voor het aspect vleermuizen/Flora- en 
faunawet. Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt l voor het aspect locatiekeuze 
(inclusief de synergievoordelen voor stoom en afvalwater). 
 
De veronderstelde strijdigheid met de beleidsdoelstellingen uit de SVIR is niet aanwezig. 
De SVIR richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk 
wegennet en waterveiligheid. Het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid wordt meer aan 
provincies en gemeenten overgelaten. De geformuleerde doelen moeten dan ook in dat 
licht worden bezien. De vestiging van de nieuwe fabriek doet hieraan op geen enkele 
wijze afbreuk. 
 
Zie het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt i voor het aspect schaduwwerking. Zie het 
gestelde in hoofdstuk 3 onder punt d voor het aspect verkeer. Zie het gestelde in 
hoofdstuk 3 onder punt b voor het aspect geluid. 
 
Woningen worden in principe in de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelig. Zij 
moeten in beginsel worden beschermd tegen geluidhinder. Uitzondering hierop zijn 
woningen die op een voor geluid gezoneerd industrieterrein staan. De woning van 
eigenaar bevindt zich op het reeds bestaande, voor geluid gezoneerde industrieterrein. 
Uit de wet- en regelgeving en ook uit jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) blijkt dat 
woningen op een dergelijk industrieterrein niet hoeven te worden beschermd tegen geluid 
van bedrijven op het industrieterrein. Voorts blijkt uit het zonebewakingsmodel dat de 
geluidbelasting op de woning met name bepaald wordt door twee geluidbronnen van elk 
97 dB(A) ter plaatse. Bedrijven op het industrieterrein kunnen geen regels opgelegd 
krijgen ten aanzien van woningen op het industrieterrein. Ook kan deze woning vanuit het 
oogpunt van geluid  geen beperking zijn voor het vestigen van nieuwe bedrijven of het 
uitbreiden van het industrieterrein. 
 
In theorie zal elk bedrijf op het industrieterrein door het gebruik van  geluidruimte, de 
geluidruimte en daarmee de ontwikkelingsruimte voor andere bedrijven beperken. Echter 
in het voorliggende situatie is de geluidzone van het industrieterrein verruimd ten 
behoeve van de geluidemissie van de melkpoederfabriek. De geluidruimte die in de 
huidige situatie voor andere bedrijven beschikbaar is hierbij niet beperkt. Het is echter 
wel de vraag of bedrijven die geluidruimte ook nodig hebben. Buiten de grote bedrijven 
(zoals FrieslandCampina Domo) vallen nagenoeg alle bedrijven op het industrieterrein 
onder het Activiteitenbesluit. De bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, hebben 
een in het besluit opgenomen vaste geluidsnorm. Zo ook de handelsonderneming van 
eigenaar. Deze norm is als geluidsbelasting opgenomen in het zonemodel. De norm in 
het Activiteitenbesluit is erg ruim en de meeste bedrijven zullen die niet volledig 
gebruiken. Gaat men meer geluid produceren dan de norm in het Activiteitenbesluit, dan 
is dit vanuit dit besluit wel mogelijk. Men zal dan wel eerst de Best Beschikbare 
Technieken (BBT) moeten toepassen voordat een hogere norm als nadere eis kan 
worden vastgesteld. De strenge BBT-eis zal een grotere beperking voor bedrijven zijn 
dan de zonering. Aan de andere kant kunnen ook lagere normen worden vastgesteld als 
een bedrijf niet de geluidruimte benut die het volgens het Activiteitenbesluit heeft. Deze 
geluidsruimte kan dan weer ingezet worden binnen de zonering. 
 
De meeste bedrijven op het industrieterrein zijn net als het bedrijf van eigenaar relatief 
klein van omvang. Ook zijn ze ver van de woonwijken gelegen en bevinden ze zich voor 
een deel achter de FCD en zijn daardoor voor een deel afgeschermd.  
 
De provincie Geldeland heeft het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 verwerkt in 
de Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties. Hiernaar wordt verwezen in de 
toelichting bij het ontwerpbesluit. Anders dan indiener stelt past de realisatie van een 
melkpoederfabriek in deze specifieke situatie binnen het provinciale beleid. 
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Relevant hierbij is de synergie met de bestaande activiteiten van FrieslandCampina 
Domo (zie hiervoor ook het gestelde in hoofdstuk 3 onder punt l). Daarmee is eveneens 
geen sprake van de door indiener veronderstelde strijdigheid met het Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020. De provincie heeft dan ook geen zienswijze ingediend op 
het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Naar aanleiding van de mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen kan worden 
opgemerkt dat de locatiekeuze voor Borculo gebaseerd is op de in hoofdstuk 3 onder 
punt l genoemde punten. Het betreft een strategische keuze, waarbij Borculo om de 
genoemde redenen de voorkeur heeft ten opzichte van andere locaties. Het is niet aan 
de gemeente om in het kader van deze zienswijzennota uitspraken te doen over andere 
locaties. Het is beter om deze vraag rechtstreeks aan FrieslandCampina Domo te stellen. 
Verbreding van de weg vindt bij voorkeur plaats in de richting van de bomen aan de 
overzijde van de weg waar indieners wonen. Voor de goede orde: verbreding van de 
Oude Needseweg met 1 tot 1,5 meter is vanuit verkeersoptiek voldoende. Verder is het 
niet aan de gemeente om een standpunt in te nemen over een eventuele handreiking van 
FrieslandCampina Domo aan de eigenaren van Oude Needseweg 23-25. 
 
Voor verkeer geldt dat uit de plan-MER blijkt dat invulling van Hambroek II met bedrijven 
conform het geldende bestemmingsplan kan leiden tot nagenoeg hetzelfde aantal 
verkeersbewegingen als waarvan sprake is bij de melkpoederfabriek. In de autonome 
situatie (vanuit de bestaande bedrijvenbestemming op Hambroek II) moet worden 
gerekend met een toename van 350 vrachtwagenbewegingen per dag (normgetal CROW 
voor een bedrijventerrein categorie 3.2). In de toekomstige situatie bedraagt de toename 
376 vrachtwagenbewegingen per dag. Met deze toename is er nog geen sprake van een  
drukke weg. Deze weg op het industrieterrein kan dat zeker na verbreding gemakkelijk 
aan. 
 
Aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
De zienswijzen geven geen aanleiding voor een aanpassing van de planregels of de 
verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan. 
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Bijlage: de ingediende zienswijzen 
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