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Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor), 

Haven 2 

  

  

Voorstel: Overeenkomstig de tussenuitspraak van de Raad van State gewijzigd 

vaststellen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) 

overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding, 

zoals tevens vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHxVS20     
  

1 SAMENVATTING 

Op 18 februari 2014 heeft u het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) vastge- 

steld. Voor de locatie Haven 2 te Goor is beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State ingesteld. In de tussenuitspraak van 24 december 2014 wordt de gemeente 

opdracht gegeven om de ter plaatse bestaande bedrijfsvoering in het bestemmingsplan op te 

nemen. De gemeente heeft namelijk niet aangetoond, dat de huidige bedrijfsactiviteiten ter 

plaatse worden beëindigd. 

U wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) gewijzigd vast 

te stellen door op de verbeelding voor de locatie Haven 2 de aanduiding “ bedrijf tot en met 

categorie 3.1” en de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein- groothandel 

chemische producten” op te nemen. Het besluit na de vaststelling mee te delen en bekend te 

maken overeenkomstig de opdracht van de Raad van State. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Uw besluit van 18 februari 2014 

Op 18 februari 2014 heeft u het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven(Goor) vastgesteld. 

In de zienswijzennotitie bij uw besluit kunt u de inhoud van de indertijd ingediende zienswijze 

lezen en de gemeentelijke reactie. In de zienswijze wordt de bedrijfscategorie ter discussie 

gesteld, waarbij het bedrijf op de locatie wordt beperkt in de ontwikkelmogelijkheden. Hierdoor 

wordt waardedaling veroorzaakt en de verkoopbaarheid beperkt. In de zienswijze wordt ook 

om een nadere motivering van de geluidsruimte verzocht. In de zienswijze wordt gewezen op 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de totstandkoming van het besluit. 

De indiener heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de zienswijze mondeling toe te 

lichten. 



In de reactie op de zienswijzen heeft u aangegeven dat de categorieaanduiding is gerelateerd 

aan de afstand van de locatie tot woningen van derden. De dichtst bij zijnde woningligt op 30 

meter. In de zienswijzennotitie is de milieucategorie 2 op deze locatie als passend beschouwd. 

Ook wordt ingegaan op de verplaatsing naar van het bedrijf naar de locatie Haven 8. 

Er is nader ingegaan op het geluidsrapport. 

  

Locatie 

Haven 2 

      

  
Beroep 

Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder Afdeling) is één beroep- 

schrift ingediend. Het beroepschrift is gericht op de locatie Haven 2 te Goor. In het beroep- 

schrift worden de bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de milieuvergunning beschreven en 

de daarbij behorende milieucategorie. Er is gesteld dat de specifieke aanduiding achterwege is 

gebleven en de toegekende milieucategorie niet past in dit gemengd gebied. Het bestem- 

mingsplan is daarom niet consoliderend van aard. Er wordt een voorstel gedaan om de speci- 

fieke functieaanduiding op te nemen en de milieucategorie aan te passen. 

Verweerschrift/ pleitnota. 

In het verweerschrift aan de Afdeling is aangegeven dat bij het vaststellen van het bestem- 

mingsplan inderdaad ten onrechte van een rustige woonwijk is uitgegaan. Om die reden kan 

de milieucategorie 3.1. worden toekgekend. De Afdeling is voorgesteld zelf in de bestemming 

te voorzien. De huidige bedrijfsactiviteiten kunnen onder het overgangsrecht vallen. 

Tussenuitspraak. 

Op 24 december 2014 heeft de Afdeling haar tussenuitspraak verzonden. De Afdeling geeft u 

de opdracht om (binnen 16 weken) een andere planregeling vast te stellen, waardoor een 

passende bestemming aan het bestreden plandeel wordt toegekend en het bedrijf de huidige 

bedrijvigheid kan continueren. Dit besluit moet worden meegedeeld aan de Afdeling en het 

bedrijf en op de wettelijk voorgeschreven wjze bekend worden gemaakt. 

Het gebruik “opslag van en handel in zaden, gewasbeschermingsmiddelen en agrarische 

benodigdheden” mag niet onder het overgangsrecht worden gebracht, want er is geen gerecht- 

vaardigde verwachting dat het bestaande gebruik binnen de planperiode zal worden beëindigd. 

De gemeente heeft niet het voornemen om de grond te kopen en heeft niet aannemelijk 

gemaakt dat het bestaande gebruik wordt beëindigd. De bedrijfsactiviteitein vallen onder de * 

specifieke bedrijfsactiviteiten- groothandel chemische producten”. 



Passende bestemming 

De afstand van het bedrijf ter plaatse van Haven 2 ten opzichte van nabijgelegen woningen is 

minder dan gebruikelijk voor een bedrijf van de bedrijfscategorie 3.2. Deze categorie kan 

daarom niet bij recht worden toegekend. De activiteiten van het bedrijf vallen echter wel onder 

categorie 3.2. Er is een omgevingsvergunning voor de activiteit verleend en die is onher- 

roepelijk. Daardoor voldoet het bedrijf aan de afstandsnorm. 

De Afdeling heeft opgemerkt dat de bedrijfsactiviteiten vallen onder de “specifieke bedrijfs- 

activiteiten groothandel chemische producten”. In artikel 4.1 onder c van de regels van het 

bestemmingsplan is opgenomen “in afwijking van het gestelde onder a tevens een groothandel 

in chemische producten ter plaatse van de aanduiding “Specifieke vorm van bedrijventerrein- 

groothandel chemische produkten”. Door deze aanduiding op de verbeelding op te nemen, 

kunnen de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet. 

Daarnaast is geconstateerd dat in 2014 de milieucategorie voor de locatie Haven 2 is 

gebaseerd op de afstandsnorm zoals past bij een bedrijf in een rustige woonwijk. Enkele 

woningen liggen in een gebied waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. Om die reden is in 

2014 ten onrechte de afstand gehanteerd behorend bij een bedrijf in een rustige woonwijk. Bij   

nadere beschouwing is sprake van een gemengd gebied in plaats van een rustige woonwijk. 

De woningen ten zuiden van de Haaksbergerweg liggen daarom niet in een rustige woonwijk 

maar in een gemengd gebied. Bij de afstand van 30 meter van een bedrijf tot een woning in 

een gemengd gebied zijn bedrijven in de milieucategorie 3.1. mogellijk in plaats van milieu- 

categorie 2. Deze omissie is nu te herstellen. 

  

Locatie Haven 2. 

Het voorstel is om toe te 

kennen 

Aanduiding “specifieke vorm 

van bedrijventerrein- 

groothandel in chemische 

producten” 

Aanduiding “bedrijf tot en 

met categorie 3.1” 

      

  
Om die reden wordt u geadviseerd, om het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) 

gewijzigd vast te stellen en voor de locatie Haven 2 op de verbeelding de aanduiding “bedrijf 

tot en met categorie 3.1” en de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein- groothandel 

chemische producten” toe te kennen. Voor het overige blijft het besluit tot vaststellng van het 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) van 18 februari 2014 ongewijzigd. 



3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad voor het gehele 

grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast. Daarbij wordt ten 

behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen 

grond aangewezen en worden met het oog op die bestemming regels gegeven voor bouwen 

en gebruik. 

Een bestemmingsplan wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voor- 

bereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 

In deze procedure kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling. Van die mogelijkheid is 

gebruik gemaakt. 

De Afdeling heeft u in haar tussenuitspraak opgedragen tot het toekennen van de passende 

bestemming op de locatie Haven 2 ingevolge de behandeling van het beroepschrift omtrent 

de door u toegekende bestemming op 18 februari 2014. 

In het geval er bouwplannen worden mogelijk gemaakt, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit 

ruimtelijke ordening, dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatie- 

plan te worden vastgesteld waarin het kostenverhaal wordt geregeld. Het doel hiervan is dat 

de kosten van de bestemmingsplanprocedure op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. 

Daarnaast is het mogelijk het kostenverhaal voor bovengenoemde bouwplannen anderszins 

te verzekeren. Dit kan 0.a. door het sluiten van een overeenkomst met de initiatiefnemer. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak van de Afdeling. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (Goor) wordt gewijzigd vastgesteld. De 

wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding van de locatie Haven 2. 

Ondergrond 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de locatie van de geometrische plan- 

objecten gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 

o_NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS20.dwg; 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten voor het opstellen van de actualisatie van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 

Haven (Goor)” zijn ten laste van de begroting 2013 gebracht. De huidige werkzaamheden 

komen ten lasten van de begroting 2015. 

Wij stellen u voor om in deze situatie geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het bestem- 

mingsplan geen bouwplannen mogelijk maakt zoals bedoeld in artikel 6.2.1. Besluit 

ruimtelijke ordening. 

4.D Wat is het alternatief? 

Gelet op de tussenuitspraak van de Afdeling moet het bestemmingsplan gewijzigd worden 

vastgesteld en is er geen ruimte voor een alternatief. Er is namelijk geconstateerd dat de 

aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2” niet past. Bij een bedrijf in de categorie 3.2. 

hoort een afstand van 50 meter voor woningen in het gemengde gebied. Deze afstand is niet 

aanwezig, omdat de dichtstbijzijnde woning op een afstand van 30 meter is gesitueerd. 



  

4.E Wat is het risico? 

In het oorspronkelijke plan gold ter plaatse de milieucategorie tot en met 3.2. Gelet op de 

aanwezigheid van woningen is deze milieucategorie niet bij recht toe te kennen. Het risico 

van planschade is daarom nihil bij het toekennen van aanduiding “bedrijf tot en met 

categorie 3.1”. Het is niet uit te sluiten dat het bedrijf in beroep gaat tegen deze gewijzigde 

vaststelling. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

De Afdeling en het bedrijf worden op de hoogte gesteld van uw besluit en de gewijzigde 

vaststelling van het bestemmingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke 

ordening kenbaar gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel op onze website als 

in het gemeentelijk informatiecentrum kan worden geraadpleegd. 

Tegen de gewijzigde vaststelling staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. Tevens kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden 

verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

5 COMMUNICATIE 

Dit besluit is gebaseerd op de tussenuitspraak van de Afdeling en besproken met een 

vertegenwoordiging van het bedrijf. Het bedrijf is van mening dat de milieucategorie 3.2. 

recht doet aan de tussenuitspraak. Zij hebben niet verklaard dat het bedrijf met de nu 

voorgestelde gewijzigde bestemming niet kan worden voortgezet en niet is bestemd, 

waardoor niet aan de tussenuitspraak zou worden voldaan. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de‘Secretaris de burggmeester, 
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