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Geachte leden van de raad,

Namens Avebe U.A. {''Avebe'') vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Voor uw vergadering van 28 november 2019 staat als hamerstuk geagendeerd het herstelbesluit inzake het 
bestemmingsplan 'Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol' (het herstelbesluit). Het herstelbesluit is op 14 
november 2019 besproken in de raadscommissie.

In deze brief licht ik toe waarom in de ogen van Avebe het herstelbesluit niet door uw raad zou moeten worden 
vastgesteld. Ik ga ook in op de vraag waarom Avebe terughoudend is geweest in het voeren van overleg met de 
gemeente over het herstelbesluit. Ik ga eerst in op de achtergrond van de lopende beroepsprocedure, omdat mij 
door kennisname van de opname van de commissievergadering duidelijk werd dat de feiten in deze zaak niet in 
alle opzichten voor iedereen helder zijn.

De aanhangige beroepsprocedure
In de jaren 60 van de vorige eeuw is bij het bestemmingsplan ‘Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat' een groter gebied 
dan het terrein van Avebe aangewezen voor een industriebestemming. De woningen aan de Klaas Nieboerweg 
en aan de zuidwestzijde van de Gerrit Imbosstraat lagen in dat industriegebied (ook al is daar nooit industrie 
gerealiseerd). Als gevolg van de zonering van het industrieterrein eind vorige eeuw zijn de woningen binnen de 
zone maar buiten het industrieterrein, die een geluidbelasting hadden van meer dan 55 dB(A), gesaneerd (gevel- 
en dakmaatregelen). Voor deze woningen zijn hogere waarden vastgesteld. Echter, woningen gelegen op het 
industrieterrein (zoals de woningen aan de Klaas Nieboerweg en de woningen aan de zuidoostzijde van de Gerrit 
Imbosstraat) werden niet gesaneerd en daarvoor werden ook geen hogere waarden vastgesteld. Een formele 
woonbestemming werd voor dergelijke woningen niet vastgesteld, omdat deze op het industrieterrein lagen. 
Bewoning werd nog wel toegestaan.

In 2013 is (op grond van het overgangsrecht van de Wet ruimtelijke ordening) een aantal oude 
bestemmingsplannen waaronder het bestemmingsplan ‘Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat' van rechtswege vervallen. 
Het gebied ter plaatse van de Klaas Nieboerweg had vanaf dat moment geen formele bestemming. Daarom heeft 
de gemeente een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Avebe heeft voor totstandkoming van dat 
bestemmingsplan met de gemeente overleg gevoerd over de mogelijkheden om haar geluidsruimte te behouden 
en gelijktijdig ook de woonbestemming toe te kunnen staan.
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Dat overleg is vastgelopen omdat de gemeente Avebe tot kostbare maatregelen vi/ilde dwingen die Avebe niet 
wilde dragen (zoals een zeer omvangrijk geluidsscherm). Niettemin heeft de gemeente doorgezet door het 
bestemmingsplan 'Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ vast te stellen.

Daarin heeft de gemeente de woningen alsnog een woonbestemming gegeven, ook al is dat volgens Avebe op 
grond van de wet op deze manier niet mogelijk. Dat heeft bovendien direct gevolgen voor de geluidsruimte van 
Avebe. Het levert Avebe een beperking in de mogelijkheden voor het gebruik van haar bedrijfsterrein op die er 
eerder niet was. Daarom is Avebe tegen het nieuwe bestemmingsplan opgekomen. Deze juridische procedure is 
op dit moment aanhangig bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mogelijk vraagt uw raad zich af waarom Avebe zich zorgen maakt over de geluidsruimte die beschikbaar is voor 
de ondernemingen op de braakliggende delen van het industrieterrein, terwijl deze thans gedeeltelijk worden 
ingevuld met zonnepanelen (die geen geluidsruimte nodig hebben). Avebe wil echter het industrieterrein nog 
zoveel mogelijk benutten voor industrie (die werkgelegenheid oplevert). Dat betreft in elk geval een aantal thans 
braakliggende terreinen en gronden die beschikbaar zullen komen door het afbreken van een aantal oude 
fabrieken. Daarom heeft Avebe haar geluidsruimte nog steeds hard nodig. Door het nieuwe bestemmingsplan 
worden die mogelijkheden echter drastisch ingeperkt.

Het herstelbesluit
Hangende de lopende procedure tracht het gemeentebestuur thans door middel van een herstelbesluit enkele 
gebreken in het bestemmingsplan te repareren om vernietiging te voorkomen. Zoals is toegelicht in de brief aan 
de raadscommissie, laat het herstelbesluit de voorgenomen wijziging van de woonbestemming aan de Klaas 
Nieboerweg en de voorgenomen wijziging van de woonbestemming voorde woningen op het schiereiland intact. 
Sterker nog, doordat de beschikbare geluidsruimte in het herstelbesluit is weggenomen van de gronden waarop 
zonnepanelen worden aangelegd, zijn de mogelijkheden om geluidsruimte te creëren voor nieuwe bedrijvigheid 
verminderd. Daarmee worden de mogelijkheden van Avebe op het gebied van geluid nog verder beperkt dan al 
onder het bestreden bestemmingsplan het geval was. Het voorgestelde herstelbesluit behelst daarom meer dan 
het herstellen van enkele ondergeschikte omissies. Avebe meent dat dit ten onrechte in het herstelbesluit wordt 
gesuggereerd.

Zoals al aangegeven In de brief aan de raadscommissie wil Avebe precies in kaart brengen wat de gevolgen zijn 
van het herstelbesluit. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Onder meer omdat het herstelbesluit inclusief 
bijlagen meer dan 1.000 bladzijden beslaat en Avebe pas sinds enkele weken over het concept-beslult beschikt. 
Bovendien hebben burgemeester en wethouders geweigerd om aan de geluidsexpert van Avebe de digitale kopie 
van het aan het herstelbesluit ten grondslag liggende geluldsmodel ter beschikking te stellen. Ook daardoor is het 
voor Avebe niet mogelijk om na te gaan wat de gevolgen zijn van het herstelbesluit ten opzichte van het 
bestreden bestemmingsplan.

Avebe heeft bezwaar gemaakt tegen het niet beschikbaar stellen van het geluldsmodel maar beschikt - om voor 
haar onduidelijke redenen - nog steeds niet over de benodigde gegevens. Avebe is daarmee niet in de 
gelegenheid gesteld een volledige reactie te geven.

Ik verzoek uw raad dan ook namens Avebe om het herstelbesluit niet vast te stellen.
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Overleq tussen Avebe en de gemeente

Burgemeester en wethouders hebben Avebe uitgenodigd om in overleg te treden over het herstelbesluit, zoals in 
de raadsvoordracht is gesteld. Avebe is echter vooralsnog niet op deze uitnodiging ingegaan, omdat haar 
duidelijk werd dat de voorgenomen wijziging van de woonbestemming aan de Klaas Nieboerweg en op het 
schiereiland voor de gemeente niet ter discussie staan, terwijl dat in de ogen van Avebe wel nodig is om te 
kunnen spreken over oplossingen. Anders kan er in de ogen van Avebe geen sprake zijn van overleg, maar 
alleen van een toelichting door het gemeentebestuur op plannen waar Avebe niet mee kan instemmen.

Avebe kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het gemeentebestuur haar onwelwillendheid verwijt, nu Avebe 
niet op de uitnodiging tot overleg over het herstelbesluit is ingegaan. Ik hoop dat het voorgaande duidelijk maakt 
dat hiervan geen sprake is. Avebe en Foxhol hebben een zeer lange verbondenheid en wederzijdse 
afhankelijkheid, die is gebaat bij transparantie en dialoog. Maar in deze verhouding kunnen zich ook 
fundamentele verschillen van inzicht voordoen waarover een rechter zal moeten oordelen. In die situatie 
bevinden wij ons met het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol'. Dit is wat Avebe betreft 
een zakelijk verschil van mening dat aan de goede verhoudingen tussen Avebe, de gemeente en de 
gemeenschap in Foxhol geen afbreuk doet.

Ten slotte merk ik op dat ik aanwezig zal zijn bij de raadsvergadering van 28 november. Ik ben dan beschikbaar 
om eventuele vragen van uw raad te beantwoorden.

Afronding

Floogachtend 
Avebe U.A.

Joren Bullen 
Directer Site Foxhol


