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Onderwerp: Raadsbrief ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol’ 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met ingang van donderdag 20 februari 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatie 

geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol’ gedurende zes weken ter inzage. Het 

bestemmingsplan heeft betrekking op de reparatie van twee geconstateerde omissies van de 

geluidszone behorend bij de industrieterreinen Sappemeer-Oost en Foxhol. 

 

Sappemeer-Oost 

In het op 14 november 2013 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Menterwolde 

vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied' is een omissie opgenomen ten aanzien van de 

geluidszone rondom het industrieterrein Sappemeer-Oost in de voormalige gemeente Hoogezand-

Sappemeer. In het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de voormalige gemeente Menterwolde is de 

geluidszone niet begrensd op de 50 dB(A)-contour, maar op de krappere 55 dB(A)-contour. Deze 

omissie wordt hersteld door de 50 dB(A)-contour als zodanig op de verbeelding op te nemen. Dit 

biedt bedrijven op het industrieterrein de hoeveelheid geluidsruimte, zoals aanvankelijk met het 

zoneringsbesluit uit 1991 is bedoeld.  

 

Foxhol 

In het op 10 juni 2013 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer 

vastgestelde bestemmingsplan ‘Woongebieden’, is de in 1991 vastgestelde geluidszone voor het 

dorp Foxhol per abuis komen te vervallen. Uit alle onderzoeken bij dit bestemmingsplan blijkt dat 

dit niet de intentie was. Bovendien is dit juridisch ook niet mogelijk, vanwege de vergunde rechten 

van op het industrieterrein gelegen bedrijven. Op basis van de Wet geluidhinder (artikel 41 lid 2) is 

er nog steeds sprake van een geluidszone, ondanks dat het bestemmingsplan daar niet in voorziet. 

Alsnog wordt de aanduiding ‘Geluidszone – Industrie’ opgenomen, zodat de geluidszone ook in het 

bestemmingsplan zichtbaar is en aan deze wettelijke verplichting op grond van de Wet geluidhinder 

wordt voldaan.  
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De geluidszone uit het bestemmingsplan ‘Reparatie geluidszone industrieterreinen Sappemeer-Oost 

en Foxhol’ sluit dan aan bij het recent opnieuw door u vastgestelde bestemmingsplan ‘Klaas 

Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’.  De nu voorliggende wijziging is dus geen onderdeel van 

dat bestemmingsplan met de bijbehorende beroepsprocedure.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 


