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Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan “Herziening Buitengebied Wisch 2004,  

  Geluidzone R.W.Z.I. Etten” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan “Herziening Buitengebied Wisch 2004, Geluidzone 
R.W.Z.I. Etten” vast te stellen. 

 

 
Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Buitengebied Wisch 2004, Geluidzone R.W.Z.I. Etten” heeft vanaf 
15 oktober 2009 zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (R.W.Z.I.) aan de Oude IJsselweg 7 te Terborg. Het plan voorziet in het 
verruimen van de bestaande geluidzone die is gelegen rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het 
vastleggen van deze zone op de verbeelding.  
 
Samenvatting 
Voor het vastleggen van een geluidzone rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie (R.W.Z.I.) Etten is een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarbij iedereen 
een reactie kon geven. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het bestemmingsplan kan 
ongewijzigd worden vastgesteld.  
 
Meetbaar effect 
Een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Oude IJsselweg 7 te Terborg waarmee een geluidzone rondom 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie Etten wordt gelegd.  
 
Argumenten 

 
1.1 Het bestemmingsplan moet volgens de Wet ruimtelijke ordening worden vastgesteld door de Raad. 

Ingevolge artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het nu mogelijk het bestemmingsplan vast te 
stellen. 

 
1.2 Op grond van de Wet Geluidhinder is het verplicht om in een bestemmingsplan rondom een 

industrieterrein een zone vast te stellen, waar buiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein niet meer 
bedraagt dan 50 dB(A). 
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie is een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken 
en wordt in deze zin dan ook aangemerkt als een inrichting op een industrieterrein in de zin van de Wet 
Geluidhinder. Door middel van het vaststellen van de zone in het bestemmingsplan zal toetsing 
eenvoudiger zijn. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Aan het bestemmingsplan zijn geen verdere kosten verbonden dan de apparaatskosten. 
 
Uitvoering 
Planning:  
Na de vaststelling van het bestemmingsplan komt het plan 6 weken ter inzage te liggen. Binnen deze termijn 
hebben degenen die een zienswijze hebben ingediend, of personen die redelijkerwijs niet in staat waren een 
zienswijze in te dienen, de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. 



 
Communicatie: 
De vaststelling en de daarop volgende terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de 
Gelderse Post en de Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente. 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


