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Onderwerp

: Uitspraak inzake het beroep gericht tegen het bestemmingsplan
"Partiële herziening bestemmingsplan Industrieterrein Noord,
kern Zoutkamp, Telecommunicatie".

Geachte dames en heren,
In uw vergadering van 14 april 2004 hebben enkele commissieleden vragen aan ons gesteld over
het besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan "Partiele herziening bestemmingsplan
Industrieterrein Noord, kern Zoutkamp, Telecommunicatie" van de gemeente De Marne. Deze
vragen zijn tijdens de vergadering beantwoord. Toegezegd is dat wij u op de hoogte zouden houden
van het verdere verloop van de procedure. Die toezegging lossen wij nu in.
Stand van zaken
Tegen het goedkeuringsbesluit is door twee aanwonenden van het defensieterrein beroep ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uitspraak van 22 december 2004
heeft de Afdeling het goedkeuringsbesluit vernietigd. De Afdeling constateert dat:
* het bestemmingsplan niet in strijd is met het Provinciaal Omgevingsplan;
* het karakter van Zoutkamp niet wordt aangetast door de plaatsing van de schotelantennes;
* er echter onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het schotelantennepark op de
woon- en leefomgeving van de twee aanwonenden;
* er niet voldoende is gemotiveerd waarom het schotelpark, nu het wordt gebruikt voor het
afluisteren in het kader van de terrorisme bestrijding, geen verhoogd risico heeft ten opzichte van
andere militaire objecten.
Heroverwegingsbesluit
Op ons rust de verplichting om een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de aan de
uitspraak ten grondslag liggende overwegingen. Dit besluit dient te worden genomen en bekend
gemaakt binnen de in artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
genoemde termijn van 6 maanden. Als begin van de termijn geldt de datum van openbaarmaking
van de uitspraak, in dit geval 22 december 2004. Een en ander betekent dat vóór 22 juni 2005
omtrent de goedkeuring van het plan dient te worden besloten.

Het ministerie van Defensie laat op dit moment een onderzoek verrichten naar de mate waarin het
schotelantennepark in vergelijking met andere militaire objecten een verhoogd risico oplevert. De
uitkomst van dat onderzoek wordt binnenkort verwacht en zal worden betrokken bij het nieuwe
besluit.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:
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