
 

 

 

RAADSBESLUIT 
 
 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Thematisch e herziening 
landbouwontwikkelingsgebied Azewijn' (incl. planMER ) 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; 
 
voorgenomen het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Thematische herziening LOG Azewijn’ inclusief de daarvan onderdeel uitmakende ‘planMER 
bestemmingsplan LOG Azewijn’. 
 
overwegende: 
- dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Thematische herziening landbouwontwikkelingsgebied Azewijn’ 

en de bijbehorende ‘planMER bestemmingsplan LOG Azewijn’ met ingang van 24 december 2009 
gedurende 6 weken voor een ieder ter visie hebben gelegen; 

- dat de ingekomen zienswijzen met betrekking tot het (volks)gezondheidsaspect aanleiding hebben 
gegeven een nader onderzoek uit te voeren naar de gezondheidsrisico’s met betrekking tot de 
intensieve veehouderij; 

- dat in dat kader een gezondheidskundig advies is opgesteld door de GGD Gelre-IJssel, waarbij 
wordt ingegaan op de gezondheidsaspecten geur, geluid, fijnstof en zoönosen; 

- dat er voorts verschillende zienswijzen zijn ingediend die zijn samengevat en van een reactie zijn 
voorzien in bijgevoegd, bij dit besluit behorend en als zodanig gewaarmerkt zienswijzenverslag; 

- dat de ingediende reacties aanleiding geven het bestemmingsplan ‘Thematische herziening 
landbouwontwikkelingsgebied Azewijn’ als volgt aan te passen: 

• in de toelichting van het bestemmingsplan nader beschrijven welk onderzoek dient plaats 
te vinden ten einde aan te kunnen tonen dat er geen vrijgekomen agrarisch bouwperceel 
beschikbaar is, waar vestiging van een intensieve veehouderij mogelijk is; 

- dat voorts de volgende ambtshalve wijzigingen worden doorgevoerd: 
• in de wijzigingsvoorwaarden en de toelichting in het bestemmingsplan, gelet op de 

resultaten in de planMER en het gezondheidskundig advies, tot uitdrukking brengen dat 
de bundelingsvariant de voorkeur heeft boven de spreidingsvariant; 

• afwijking voor omzetting van een grondgebonden bedrijf naar een intensieve veehouderij 
aanscherpen; 

• spelregels en wijzigingsvoorwaarden zodanig wijzigen ten einde (nieuw)vestiging op enige 
afstand van de linten mogelijk te maken voor zover dit uit oogpunt van de Wet 
geluidhinder noodzakelijk is; 

• aanscherping doorvertaling van de spelregels naar de wijzigingsvoorwaarden 
(spreidingsvariant en Linten-Oeroude IJsselstromen); 

• enkele ondergeschikte wijzigingen (tekstueel) in de toelichting van de Thematische 
herziening (onderbouwing zoekgebied en paragraaf gezondheid toevoegen) en de regels 
aanbrengen; 

• paragrafen over gezondheid in de planMER actualiseren aan de hand van de nieuwe 
inzichten over het gezondheidsaspect en vermelding enige nieuwe ontwikkelingen 
(compartimentering en programmatische aanpak stikstof (PAS)); 

• enkele tekstuele wijzigingen in de regels van het bestemmingsplan naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

- dat het gezondheidskundig advies, vanuit gezondheidskundig oogpunt geen aanleiding geeft tot 
het in de ‘Thematisch herziening LOG Azewijn’  opnemen van aanvullende afstandseisen;  



- dat de bij de vaststelling in het plan doorgevoerde wijzigingen naar aard en omvang niet zodanig 
groot zijn dat op grond daarvan geoordeeld moet worden dat een wezenlijk ander plan voorligt 
waardoor de wettelijke procedure opnieuw zou moeten worden doorlopen; 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer (Milieu-effectrapportage). 
 
 
BESLUIT: 
 
 
1. het zienswijzenverslag vast te stellen; 
2. het bestemmingsplan ‘Thematische herziening landbouwontwikkelingsgebied Azewijn’ en de 

bijbehorende ‘planMER bestemmingsplan LOG Azewijn’ met inbegrip van de voorgestelde 
wijzigingen vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
 
Ulft, 2 december 2010 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
De griffier,              De voorzitter, 
 
 
J.van Urk.              J.P.M. Alberse. 
 


