
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 20 februari 2020

Zaaknummer : 68201

Onderwerp: : Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom Agrogas 
Varsseveld

De raad wordt voorgesteld
1. Geen medewerking verlenen aan actualisatie van de bestemmingsplannen Kom Varsseveld 2010 en 

Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 en reageren op de ingebrekestelling
2. De ingebrekestelling afhandelen en vaststellen dat geen dwangsom verschuldigd is.

Aanleiding
Van een aantal omwonenden van de toekomstige mestvergister van Agrogas op industrieterrein Hofskamp Oost te 
Varsseveld zijn diverse brieven ontvangen waarin gevraagd wordt de risico's van de mestvergister Agrogas op te 
nemen in de bestemmingsplannen Kom Varsseveld 2010 en Buitengebied Oude IJsselstreek 2017. Ze vragen om de 
genoemde bestemmingsplannen te actualiseren door het opnemen van een effectafstand van de CO2-opslag. Dit 
effectgebied betreft een cirkel met een straal van 225 m waarbinnen openbare wegen, fietspaden en een woonhuis 
vallen. Omdat er niet tijdig is gereageerd op het verzoek tot actualisatie wordt de gemeente in gebreke gesteld. Het 
vaststellen van bestemmingsplannen is een bevoegdheid van de raad. Voorgesteld wordt om geen medewerking te 
verlenen aan de actualisatie van de bestemmingsplannen en tevens te reageren op de ingebrekestelling.

Wat wordt met beslissing bereikt
Geen actualisatie van de bestemmingsplannen Kom Varsseveld 2010 en Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 en de 
ingebrekestelling wordt formeel afgehandeld.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het opnemen van effectafstanden voor het ontsnappen van CO2-gas in een bestemmingsplan is niet 

verplicht    
In bestemmingsplannen is het gebruikelijk om de plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) op te nemen. Dit 
is een contour afkomstig uit de regelgeving voor externe veiligheid.  In ons beleid externe veiligheid hebben 
wij 3 ambitieniveaus opgenomen en één daarvan is "ruimte voor industrie". Bedrijven dienen te voldoen aan 
de wettelijke normen en onder voorwaarden is afwijking hiervan mogelijk. Het opnemen van een 
effectafstand past niet in dit beleid. Het opnemen van de PR 10-6 contour is voldoende.

1.2. Aan het opnemen van een effectafstand kan geen juridische waarde worden gehecht
    

Zoals  hierboven aangegeven wordt alleen de plaatsgebonden risicocontour opgenomen in 
bestemmingsplannen. In die situaties wordt op de verbeelding met een gebiedsaanduiding aangegeven dat 
er een “veiligheidszone" op de betreffende locatie(s) ligt. In de regels bij deze aanduiding wordt opgenomen 
dat er geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd binnen de contour. Aan een effectafstand 
kunnen geen regels worden gekoppeld waardoor het niet past om dit op te nemen in het bestemmingsplan.

1.3. Het uitsluiten van het realiseren van kwetsbare objecten is op andere wijze geregeld

De PR 10-6 contour (gebaseerd op de verleende omgevingsvergunning) van de mestvergister Agrogas ligt 
grotendeels over hun eigen perceel (zie bijlage met foto) en slechts een klein deel over een naastgelegen 
perceel. In de koopovereenkomst van dat perceel is opgenomen, dat er op dat stukje geen kwetsbare 

1



objecten mogen worden gerealiseerd. Daarmee is er geen noodzaak om direct al het bestemmingsplan Kom 
Varsseveld 2010 te actualiseren. De PR 10-6 contour van de mestvergister Agrogas nemen we mee in het 
bestemmingsplan Hofskamp Oost fase 3, dat nu in voorbereiding is

2.1.Geen van de briefschrijvers zijn belanghebbende
   

Zoals de briefschrijvers aangeven valt de effectafstand over één woonhuis. Dit woonhuis is van geen van de 
briefschrijvers. In die zin zijn de briefschrijvers geen belanghebbenden tot het doen van het verzoek om 
actualisatie van de bestemmingsplannen door het opnemen van een effectafstand. De ingebrekestelling is 
terecht omdat er op grond van artikel 3.9 Wro niet binnen 8 weken beslist is op de actualisatie aanvraag. 
Echter artikel 4:27 lid 6 onder b Algemene wet bestuursrecht geeft aan dat geen dwangsom verschuldigd is 
indien de aanvrager geen belanghebbende is.

Kanttekeningen
a. Er is nieuw omgevingsveiligheidsbeleid in ontwikkeling

De benadering met effectafstanden is in ontwikkeling in het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid. Dit zal vorm 
krijgen onder de Omgevingswet en daarmee een juridische status krijgen. Hoe dit precies vorm gaat krijgen 
en waarvoor het gaat gelden is nog niet bekend. Met effectafstanden kunnen we op dit moment nog niets in 
bestemmingsplannen.

Kosten, baten, dekking
N.v.t.

Uitvoering
Planning
N.v.t.

Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
De briefschrijvers ontvangen schriftelijk bericht over de besluitvorming.

Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. foto locatie Agrogas met risicocontour PR 10-6

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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