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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 28 januari 2014
Nr. 2014-03714/5/A.6, MV
Zaaknummer 488752
Verzonden: 2 8 JAN. 20H
Beschikken hierbij op de aanvraag van NPG Groningen N. V. voor een oprichtingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een biogasinstallatie aan de Avebe-weg 1 te Foxhol.
1.

INLEIDING

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 7 maart 2013 een aanvraag ontvangen van NPG
Groningen N.V. (NPG) voor het oprichten en in werking hebben van een biogasinstallatie aan de Avebe-weg
1 te Foxhol, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie L.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer OIO 594965.
Verzocht wordt om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
De aanvraag is gefaseerd, waarbij fase 1 betrekking heeft op de (onderhavige) vergunning ex artikel 2.1, lid
1, onder e (milieu) juncto artikel 2.6, lid 1 Wabo.
Fase 2 heeft betrekking op een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw), waarvoor nog geen
aanvraag is ingediend.
1.2
Besluit
'
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de artikelen 2.1 lid 1 sub e en 2.14 lid 1 sub c. 2° van de Wabo, de
omgevingsvergunning fase 1 te weigeren.
1.3

Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600
AB Hoogezand;
Burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ILT), Postbus 16191, 2500 BD te Den Haag;
Inspectie SZW, Postbus Al 10 MHC, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
Bestuur van de Veiligheidsregio, Postbus 584, 9700 AN te Groningen;
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
BMD Advies, Lorentzpark 3b, 9351 VJ, Leek;
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Speciaal advocaten. Handelsweg 4, 9482 WE Tynaario;
Gaastra advocaten, World Trade Center, Schiphol Boulevard 345, 1118 ZT Schiphol;
NPG Energy, t.a.v. de heer J.W. Hartlief, Roozand 1, 9497 TD Donderen
NPG Energy, t.a.v. de heer J. L. Stel, Laan van Havezathen 4, 9331 LN, Norg
NPG Energy t.a.v. de heer R. van Gestel, Maastrichtersteenweg 523, Postbus 3, 3700 Tongeren, België
Directie van Avebe U.A., Postbus 15, 9640 AA Veendam
Bayer MaterialScience, Korte Groningerweg 1a, 9607 PS, Foxhol.
Stichting Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol, p/a de heer H. Brons en de heer M. de Cloet, W.A.
Scholtenweg 2 / 8, 9607 PH Foxhol.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 7 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van NPG voor een biogasinstallatie.
2.2
Gefaseerde indiening
De vergunning is gefaseerd ingediend. In fase 1 wordt het milieudeel behandeld, in fase 2 wordt het
bouwdeel behandeld. Onderhavige beschikking heeft betrekking op fase 1. Dit betekent dat de
omgevingsvergunning in werking treedt nadat het besluit inzake het bouwen is genomen. De beschikkingen
vormen dan samen de omgevingsvergunning en treden tegelijk in werking.
2.3
Projectbeschrijving
De hoofdactiviteit van NPG betreft het gezamenlijk vergisten van mest en co-producten, bestaande uit
landbouwproducten, voor het verkrijgen van biogas. Deels wordt met dit biogas in een Warmte Kracht
Koppeling (WKK) electriciteit en warmte opgewekt, en deels wordt het biogas opgewerkt tot groen gas. Per
jaar wordt 360.000 ton biomassa aangevoerd, waarvan minimaal de helft bestaat uit mest.
2.4
Procedure en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze.
Wij hebben op 14 maart 2013 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.
Het ontwerpbesluit op de aanvraag waarbij de vergunning was verleend, heeft van 10 juni t/m 22 juli 2013 ter
inzage gelegen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn vele zienswijzen ingediend. In deze zienswijzen is onder
andere aandacht gevraagd voor het geluidsaspect en het ter plaatse geldend bestemingsplan.
Onderzoek naar deze aspecten heeft ons aanleiding gegeven de door NPG gevraagde vergunning alsnog te
weigeren. In hoofdstuk 3 motiveren wij waarom tot een weigering van de aanvraag is gekomen.
Aangezien bij het weigeren van een vergunning die eerder bij ontwerpbesluit was verleend, veel belangen
zijn betrokken, hebben wij besloten niet direct over te gaan tot een definitief besluit, maar te kiezen voor een
nieuw ontwerpbesluit waartegen zienswijzen ingediend kunnen worden.
Wij merken hierbij nog op, dat de aspecten zoals veiligheid, geur en gezondheid die in de zienswijzen tegen
de verlening van de vergunning zijn ingediend, niet verder door ons zijn behandeld, aangezien na voormeld
onderzoek bleek, dat de vergunnig op het geluidsaspect geweigerd moet worden.
Tussen 3 oktober en 13 november 2013 heeft het nieuwe ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen in
het gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en in het provinciehuis. Een ieder is in de
gelegenheid gesteld om in die periode zienswijzen naar voren te brengen (zie verder onder 2.8 en 3.3.).
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 28 september 2013,
en de HS-krant en de Regiokrant van 2 oktober 2013 en op de provinciale website. Daarnaast is het
ontwerpbesluit bij brief van 24 september 2013 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden.
Tevens zijn de adviseurs in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit. Er zijn
geen adviezen ontvangen.
2.5
Volledigheid aanvraag
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
De aanvraag is volledig.
2.6
Adviezen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag op 14 maart 2013 ter advies aan de volgende instanties c.q.
bestuursorganen gezonden:
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het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (ILT), Inspectie SZW te Utrecht, het bestuur van de Veiligheidsregio te Groningen en
het Waterschap Hunze en Aa's te Veendam.
2.7
Ter inzage definitief besluit
Tussen 6 februari 2014 en 19 maart 2014 ligt het definitief besluit van de beschikking ter inzage in het
gemeentehuis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en in het provinciehuis. Door belanghebbenden
kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland.
Het besluit wordt/is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, van 1 februari 2014, en de
HS-krant en de Regiokrant van 5 februari 2014 en op de provinciale website. Daarnaast is het besluit bij brief
van 29 januari 2014 toegezonden aan de aanvrager en belanghebbenden.
2.8
Ingebrachte zienswijzen
Tegen het nieuwe ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht door:
A. BMD Advies namens NPG, ontvangen op 7 november 2013, gedateerd 5 november 2013.
B. Speciaal advocaten namens NPG, ontvangen op 15 november 2013, gedateerd 10 november 1013.
C. Gaastra advocaten namens AVEBE U.A, ontvangen per fax van 11 november 2013, gedateerd 11
november 2013. Hierop is per fax van 12 december 2013 een nadere uitwerking ontvangen.
D. Bayer MaterialScience, ontvangen op 15 november 2013, gedateerd 13 november 2013.
De ingediende zienswijzen leiden niet tot een ander besluit. In § 4 van dit besluit geven wij een reactie op de
ingebrachte zienswijzen.

3.

OVERWEGINGEN

3.1

Algemeen

De zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit waarbij de vergunning was verleend, hebben op
vele facetten betrekking. Bij het onderdeel 'geluid' en bestemmingsplan werd specifiek gewezen op de
situatie rond de Klaas Nieboerweg en de Gerrit Imbosstraat. Dit heeft ons aanleiding gegeven, deze situatie
nader te onderzoeken.
Ten tijde van de voorbereiding van het ontwerpbesluit is advies aan de zonebeheerder -de gemeente
Hoogezand-Sappemeer- gevraagd of de akoestische bijdrage van NPG past binnen de aanwezige
geluidruimte op en in de zone (wettelijke toetspunten). Uit de van de zonebeheerder ontvangen zonetoets
van 24 april 2013 is gebleken dat de inrichting van NPG akoestisch inpasbaar was. Hierbij
is de geluidbijdrage op de nabijgelegen woningen aan de Klaas Nieboerweg niet getoetst.
Ons nader onderzoek heeft ertoe geleid, dat is vast komen te staan, dat deze woningen zijn gelegen binnen
het bestemmingsplan Spoorbaan - Gerrit Imbosstraat (herziening/part. uitbreiding plan in hoofdzaak,
vastgesteld 9-11-1964).
Tevens is gebleken, dat voornoemd bestemmingsplan per 1 juli 2013 van rechtswege is komen te vervallen.
In de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (IWro, 22 mei 2008), in werking getreden op 1 juli 2008, is
bepaald dat binnen vijfjaar na de inwerkingtreding, bestemmingsplannen vastgesteld dienen te worden.
Ingevolge artikel 9.3.2 IWro komen bepaalde bestemmingsplannen die voor 1 januari 1965 zijn vastgesteld,
per 1 juli 2013 van rechtswege te vervallen i.e. houden op te bestaan, indien geen herziening van een
bestemmingsplan of een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Bij het bestemmingsplan Spoorbaan Gerrit Imbosstraat heeft een dergelijke herziening niet plaats gevonden, noch is er een nieuw
bestemmingsplan vastgesteld. Hierdoor is er sinds 1 juli 2013 sprake van een zogenoemde "white spot".
Bij het ontwerp van dit besluit hebben wij geconcludeerd dat:
als gevolg van het vervallen van genoemd bestemmingsplan, het woongebied aan de Klaas Nieboerweg
in de zone ligt, wat er toe leidt dat de geluidsbelasting van het industrieterrein ter plaatse van deze
woningen sinds 1 juli 2013 wél moet worden getoetst aan de Wet geluidhinder,
voor de woningen aan de Klaas Nieboerweg noch hogere grenswaarden, noch MTG's ingevolge de Wet
geluidhinder zijn vastgesteld, waardoor de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt. Aan deze waarde
kan niet worden voldaan, aangezien deze met ca. 8 dB(A) wordt overschreden.
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Door meer diepgaand onderzoek is inmiddels gebleken dat de woningen aan de K. Nieboerweg sinds het
vaststellen van liet zonebesluit op 27 augustus 1991, in de zone zijn gelegen. Het al dan niet vervallen van
het bestemmingsplan speelt hier geen rol, aangezien de woningen, juridisch gezien, altijd onder het
beschermingsregime van de Wet geluidhinder vielen omdat het bedrijventerrein en het bestemmingsplan van
dit bedrijventerrein nooit onderdeel heeft uitgemaakt van het geluidsgezoneerd industrieterrein. Hiernaar is
sinds de vaststelling van het zonebesluit echter niet altijd gehandeld.
Dit gegeven verandert ons besluit niet.
In verband met het uitgangspunt dat de vergunning moet worden getoetst aan de situatie zoals die ten tijde
van het nemen van het besluit geldt, kan de vergunning voor NPG vanwege strijd met de Wet geluidhinder
niet worden verleend (art. 2.14.1.c.2°Wabo).
Gelet op het voorgaande, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij de aangevraagde vergunning om
bovengenoemde redenen dienen te weigeren.

3.2

Achtergronden

Op 9 november 1964 is door de gemeenteraad van
Hoogezand-Sappemeer op grond van de Woningwet 1901
het bestemmingsplan Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat
(herziening / partiële uitbreiding plan in hoofdzaken)
vastgesteld. De Klaas Nieboerweg maakt deel uit van dit
bestemmingsplan.
Voor het hiernaast aangegeven grijze gebied in het midden
van de afbeelding, ter weerszijden van de Klaas
Nieboerweg (zie pijl) is daarna nooit opnieuw een
bestemmingsplan vastgesteld, wat tot gevolg heeft gehad
dat het plan Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat vanwege artikel
9.3.2 van de Invoeringswet wet ruimtelijke ordening per 1
juli 2013 is vervallen.
Het bestemmingsplan Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat
bepaalde (o.a.) voor het gebied waarvoor thans geen
planologische regeling geldt, dat hier uitsluitend mochten worden gebouwd: 'gebouwen ten dienste van en in
verband met handel en nijverheid en het vervoer en verkeer te land, waaronder begrepen kantoren,
kantines, garages en dienstwoningen met de daarbij horende voorzieningen, ...'.
Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Spoorbaan-G. Imbosstraat waren de huidige burgerwoningen
aan de K. Nieboerweg reeds aanwezig. Ingevolge de overgangsbepalingen van dit bestemmingsplan,
konden deze blijven staan en mochten geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd, veranderd of in beperkte
mate uitgebreid. Hiermee is er bij deze woningen sprake van legale bewoning. Aan de K. Nieboerweg heeft
zich geen industrie ontwikkeld en zijn er geen bedrijven gevestigd. Momenteel telt de K. Nieboerweg 13
adressen van burgerwoningen. Voor aanpassing of uitbreidingen van de woonbebouwing zijn na de
vaststelling van bestemmingsplan diverse bouwvergunningen verleend.
De Klaas Nieboerweg grensde aan het industrieterrein waar vroeger de fabrieken van de NV W.A. Scholten
waren gevestigd, die later zijn overgaan in AVEBE. Aangezien het bestemmingsplan voor dit
industrieterrein, tesamen met een aantal andere industrieterreinen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer,
de vestiging van categorie A-inrichtingen (als toen aangewezen in het Besluit cat. A-inrichtingen Wet
geluidhinder) toestond, is voor deze terreinen bij Koninklijk Besluit van 27 augustus 1991, nr. 91.007535,
een zone vastgesteld.
Dit zonebesluit heeft betrekking op de industrieterreinen "Hoogezand-Waterhuizen", Hoogezand-West",
"Foxhol", "Hoogezand Noord-West en Plan Zuid" en "Martenshoek". Het terrein Spoorbaan-G. Imbosstraat
wordt in het zonebesluit niet genoemd.
De kaart van het zonebesluit geeft de ligging van de zonegrens en de begrenzing van het industrieterrein
aan. In de legenda van de kaart van het zonebesluit is een aanduiding voor "industrieterrein (volgens
bestemmingsplan)" aangegeven, bestaande uit een donkergrijze, zwart omrande aanduiding. In de kaart is
dezelfde aanduiding terug te vinden voor de industrieterreinen. Voor het gebied van de woningen aan de K.
Nieboerweg is deze aanduiding niet aangegeven.
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Aan de hand van het zonebesluit van 27 augustus 1991 en de daarbij behorende kaart kan worden
vastgesteld, dat het gebied van de woningen aan de K. Nieboerweg met voornoemd besluit niet is
aangewezen als onderdeel van het gezoneerde industrieterrein en dat het daarmee deel uitmaakte van de
zone.
Het bestemmingsplan bedrijventerrein Hoogezand-West van 26 juni 2008 (en de aanpassing daarvan) en
het bestemmingsplan bedrijventerrein Hoogezand-West van 4 oktober 2010, hadden betrekking op het
gezoneerde industrieterrein. Het gebied van de K. Nieboerweg is hier riiet bij betrokken. Met deze
bestemmingsplannen is een interne zonering aangebracht op het terrein van AVEBE. Voor deze interne
zonering, waarbij aan de rand van het gezoneerde industrieterrein lichtere categorieën van inrichtingen zijn
toegestaan, oplopend vanaf de rand van het terrein, is het woongebied aan de K. Nieboerweg als centrum
beschouwd. Met het plan bedrijventerrein Hoogezand-West is de begrenzing van het gezoneerde
industrieterrein bevestigd en is met de interne zonering de status van woonomgeving van het gebied K.
Nieboerweg erkend.
In de jaren '90 is voor gezoneerde industrieterreinen die op woningen in de zone een geluidsbelasting van
meer dan 55 dB(A) veroorzaakten, een geluidssanering uitgevoerd. Het saneringsprogramma is door
gedeputeerde staten van Groningen op 25 november 1997 vastgesteld. Voor woningen die na de uitvoering
van het saneringsprogramma nog een hogere etmaalwaarde dan 50 dB(A) ondervonden, zijn door de
Minister van VROM daarna MTG's (maximaal toelaatbare geluidsbelasting) vastgesteld (MTG-besluit d.d.
29 april 1998).
Bij de akoestische onderzoeken ten behoeve van de sanering, is er, blijkens de daarbij gevoegde kaarten
vanuit gegaan dat woningen aan de K. Nieboerweg waren gelegen op het gezoneerde industrieterrein.
Gelet op het zonebesluit van 1991 (de saneringsoperatie heeft plaatsgevonden na 1991) met daarbij het
gegeven dat de woningen aan de K. Nieboerweg vanwege het gezoneerde industrieterrein bij de sanering
reeds een geluidsbelasting hoger dan 60 dB(A) ondervonden, hadden deze woningen bij de sanering
betrokken moeten worden.
Bij ontwikkelingen op het industrieterrein hadden de woningen aan de Klaas Nieboerweg voor wat betreft de
geluidbelasting, daarom aan de grenswaarden van de Wgh getoetst moeten worden.
Met betrekking tot de huidige status van de woningen aan de K. Nieboerweg merken wij op dat de gemeente
het bevoegd gezag is voor het geven van een nieuwe bestemming aan dit gebied. Gelet op art. 3.1.6. lid 1
onder f. van het Besluit ruimtelijke ordening gaat een bestemmingsplan vergezeld van een toelichting waarin
de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn neergelegd.
Omdat het gebied van de K. Nieboerweg thans een woonomgeving is met burgerwoningen en niet is
gebleken van concrete voornemens om het gebied bij het gezoneerde terrein te betrekken, is er thans geen
aanleiding te anticiperen op een mogelijke aanwijzing van het gebied als gezoneerd industrieterrein en
daarmee te oordelen dat de grenswaarden van de Wet geluidhinder niet ter plaatse van de woningen aan de
K. Nieboerweg van toepassing zijn.
Met betrekking tot de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein merken wij het volgende op.
Sinds de uitspraak van de ABRvS d.d. 29 augustus 2007, nr. 200708171/1/R1 is een gezoneerd
bedrijventerrein slechts dat gebied dat grote lawaaimakers niet uitsluit. Daarbij kan niet worden volstaan met
het gebruiken van een gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan en deze aanduiden als gezoneerd
bedrijventerrein. Deze wijze van bestemmen heeft op basis van de Wgh geen betekenis. Hiermee kan
worden gesteld dat het oude bestemmingsplan Spoorbaan-G. Imbosstraat, toen het nog van kracht was, als
het zonebesluit van 1991 dit niet vaststelde, niet kon bepalen dat het gebied aan de K. Nieboerweg
onderdeel uitmaakte van het gezoneerde industrieterrein.
Met de Crisis- en herstelwet is met de toevoeging van art. 41 lid 4 aan de Wgh de gemeenteraad de
mogelijkheid geboden de begrenzing van een gezoneerd industrieterrein nader te bepalen en hierbij
desgewenst delen te betrekken waar grote lawaaimakers niet zijn toegestaan. Wij stellen vast dat een
dergelijk besluit, dat bepaalt dat de gronden aan de K. Nieboerweg bij het gezoneerde industrieterrein horen,
niet is genomen.
Gelet op voorgaande, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de begrenzing van het gezoneerde
industrieterrein nabij de K. Nieboerweg nog steeds wordt bepaald door het zonebesluit van 27 augustus
1991 en dat de woningen aan de K. Nieboerweg ingevolge dat besluit in de zone liggen en dus niet op het
gezoneerde industrieterrein.
Omdat voor deze woningen noch hogere waarden, noch MTG's ingevolge de Wgh zijn vastgesteld, gelden
hier voorkeursgrenswaarden van 50 dB(A), waaraan, gelet op een cumulatieve (hoogste) geluidsbelasting
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vanwege het industrieterrein van 58 dB(A), niet kan worden voldaan. Als gevolg hiervan kan de vergunning
voor NPG niet worden verleend.
Het geven van een uitwerking aan de te maken keuzen voor de status van het gebied aan de K. Nieboerweg
in relatie tot de gewenste te achten invulling van het terrein van AVEBE, valt buiten de bevoegdheid die wij
als bevoegd gezag voor de vergunning van NPG hebben (het vaststellen van bestemmingsplannen en het
eventueel vaststellen van hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder zijn in beginsel beide
bevoegdheden van de gemeente).
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft door het voorbereidingsbesluit van 14 oktober 2013 een eerste
stap gezet om te komen tot een afweging van de gewenste toekomst voor het woongebied K. Nieboerweg
en het aangrenzende industrieterrein. Bij het verdere traject is de provincie, vanuit wederzijdse belangen en
verantwoordelijkheden, betrokken. Het vormen van het toekomstige planologische kader voor het gebied zal
tevens in samenspraak met het bedrijfsleven en de bewoners gebeuren.
3.3

Reactie op de zienswijzen

De volgende zienswijzen zijn door ons ontvangen:
A.
BMD Advies namens NPG;
B.
Speciaal Advocaten namens NPG;
C.
Gaastra Advocaten namens AVEBE U.A.;
D.
Bayer MaterialScience.
De zienswijzen zijn hieronder samengevat (cursief), waarop door ons vervolgens een reactie wordt gegeven.
De zienswijzen van Gaastra advocaten namens AVEBE U.A. (C) en Bayer MaterialScience (D) zijn
inhoudelijk grotendeels identiek. Onze reactie heeft bijgevolg op beide zienswijzen betrekking
A/B1.

In het ontwerpbesluit wordt door de provincie Groningen aangegeven dat door de vele ingediende
zienswijzen tegen het eerdere ontwerpbesluit, dat strekte tot verlening van de omgevingsvergunning,
is gekomen tot onderhavig ontwerpbesluit waarin de omgevingsvergunning wordt geweigerd.
Ondanks dat de zienswijzen betrekking hadden op vele facetten van het eerdere ontwerpbesluit,
wordt in het onderhavige ontwerpbesluit slechts ingegaan op de aspecten met betrekking tot 'geluld'
en het 'bestemmingsplan'. Hierop gelet, gaat NPG er vanuit dat de overige aspecten niet in de weg
staan aan een verlening van de omgevingsvergunning.
Reactie
In het ontwerpbesluit tot weigering van de vergunning hebben wij gemotiveerd waarom de
vergunning niet kan worden verleend. Bepalend daarvoor is dat geluidsbelasting van het
industrieterrein waarop NPG was geprojecteerd niet kan voldoen aan de grenswaarden van de Wet
geluidhinder die voor de woningen aan de K. Nieboerweg gelden. Hierdoor wordt niet voldaan aan
artikel 2.14 lid 1, onder c, sub 2 Wabo, hetgeen tot gevolg heeft dat de gehele vergunning, vanwege
dit aspect, niet kan worden verleend.
Dit houdt vervolgens in, dat de overige aspecten -zoals geur, en externe veiligheid- niet meer
getoetst hoefden te worden, waardoor er ook een oordeel over die aspecten achterwege kon blijven.
Uit het feit, dat er in het bestreden besluit niet op deze aspecten wordt ingegaan, kan dus niet de
conclusie worden getrokken, dat deze aspecten niet aan vergunningverlening in de weg staan.

A/B2.

In de overwegingen van het ontwerpbesluit wordt aangegeven dat het bestemmingsplan 'Spoorbaan
- Gerrit Imbosstraat (herziening/part. Uitbreidingsplan in hoofdzaak)'per 1 juli 2013 van rechtswege
is komen te ven/allen en dat er voor dat gebied op dit moment sprake was van een zogenoemde
'white spot' en in het verlengde daarvan, geen enkele planologische regeling voor het gebied.
Hierop gelet, geeft de provincie Groningen aan, dat de woningen aan de Klaas Nieboerweg door
deze ontwikkelingen binnen de zone vallen en dat daardoor de geluidsbelasting van het
industrieterrein ter plaatse van deze woningen wel getoetst dient te worden aan de Wet geluidhinder
Hierbij wordt uitgegaan van het feitelijk gebruik van de gronden en bouwwerken in de omgeving van
de inrichting. De geluidsbelasting ter plaatse van de woningen voldoet niet aan de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), waardoor de omgevingsvergunning alsnog moet worden
geweigerd.
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In artikel 2.14, lid 7 Wabo Is bepaald bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning
zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo, de gronden en bouwwerken in de omgeving van de
Inrichting in aanmerking worden genomen overeenkomstig het bestemmingsplan of een andere
geldende planologische regeling. Artikel 2.14, lid 7 Wabo is in werking getreden op 1 januari 2013.
Met de inwerkingtreding van dit artikel is geregeld dat het planologisch regime, en niet het feitelijk
gebruik, bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen milieueffecten.
Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit artikel is ook de definitie van 'een woning' gewijzigd in
de Wet geluidhinder Deze definitie is zo gewijzigd dat er sprake is van een woning als deze
planologisch is toegestaan.
Voor de gronden en bouwwerken in de omgeving van de inrichting is sinds 1 juli 2013 geen sprake
van een geldend bestemmingsplan. Bij de actualisatie van bestemmingsplannen In de gemeente
Hoogezand, is het gebied met de 'woningen' aan de Klaas Nieboerweg bewust buiten beschouwing
gelaten, omdat de 'woningen', die zijn gebouwd op gronden met de bestemming 'bedrijventerrein', in
verband met de geluidsbelasting niet bestemd konden worden als woningen. Gelet het voorheen
geldende planologisch regime, zijn de 'woningen' aan de Klaas Nieboerweg niet toegestaan.
Ten tijde van het nemen van onderhavig ontwerpbesluit was er sprake van een 'white spot'. Gelet op
artikel 2.14, lid 7 Wabo en de memorie van toelichting behorende bij deze wetswijziging, is het niet
de bedoeling om uit te gaan van het feitelijk gebruik van gronden en gebouwen in de omgeving van
de inrichting. De wetswijziging heeft beoogd te bewerkstelligen dat planologisch niet toegestaan
gebruik van gronden en bouwwerken, geen hoger beschermingsniveau geniet door het feitelijk
gebruik. In onderhavig geval hadden wij uit moeten gaan van de voorheen geldende planologische
situatie. In dat geval is er geen sprake van een te hoge geluidsbelasting.
De gebouwen aan de Klaas Nieboerweg zijn door het ontstaan van een witte vlek weliswaar
planologisch toegestaan, maar evenwel niet overeenkomstig het bestemmingsplan,
beheersverordening of een omgevingsvergunning. Ten onrechte zijn door GS deze gebouwen wel
meegenomen bij de beoordeling van onderhavige aanvraag. Door het ontstaan van een witte vlek is
de locatie aan de Klaas Nieboerweg voor de beoordeling van onderhavige aanvraag om een
omgevingsvergunning in het geheel niet meer relevant, en kan om die reden ook niet tot een
afwijzing van de aanvraag leiden.
In het ontwerpbesluit wordt gesteld dat er voor de 'woningen' aan de Klaas Nieboerweg een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt. Echter, in het kader van de Wet geluidhinder is er In dit
geval helemaal geen sprake van woningen. Een woning is een gebouw waar bewoning op grond van
een planologisch regime is toegestaan (artikel 1 Wet geluidhinder). In dit geval is daar geen enkele
sprake van en is dan ook ten onrechte getoetst aan de door provincie Groningen gestelde
voorkeursgrenswaarde.
Reactie
Het is voor alle betrokkenen duidelijk dat voor het gebied van de woningen aan de Klaas
Nieboerweg geen planologisch regime meer geldt . Door de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
van 2008 is het ter plaatse geldende bestemmingsplan van rechtswege komen te vervallen.
In samenhang met dit gegeven, wordt door NPG naar voren gebracht dat de besluitvorming mede
gebaseerd dient te worden op artikel 2.14 lid 7 Wabo en art.1 Wet geluidhinder.
Artikel 2.14 lid 7 Wabo is ingevoerd ingevolge de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van
gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de
positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (Wet plattelandswoningen). In deze wet is
tevens de begripsomschrijving van een woning in de Wet geluidhinder gewijzigd.
Voornoemde wet is op 1 januari 2013 in werking getreden en bevat een tweetal onderdelen.
Enerzijds wordt geregeld dat het planologische regime, en niet langer het feitelijk gebruik, bepalend
wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten;
anderzijds heeft de wet specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn
(voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond. Deze
wet regelt dat deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende
bedrijf.

1

Aangetekend hierbij zij, dat de gemeenteraad Hoogezand-Sappemeer op 14 oktober 2013 een voorbereidingsbesluit
heeft genomen voor onder meer het gebied waar deze woningen zijn gesitueerd
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Daarnaast biedt de wet een oplossing voor de wijze waarop in specifieke milieuwet- en -regelgeving
de mate van bescherming tegen negatieve milieueffecten (mede) wordt bepaald door het feitelijk
gebruik van gronden en opstallen, ongeacht of dat gebruik in overeenstemming is met de
toegekende bestemming. Met het laatste wordt mede gedoeld op woningen die illegaal worden
bewoond, maar die toch akoestisch werden beschermd.
De bedoeling van de wetgever was gelegen in de problematiek rond de plattelandswoningen. Om
die reden is art. 1.1.a aan de Wabo toegevoegd. Tegelijkertijd werd onderkend dat de problematiek
hiertoe niet kon worden beperkt en dat de problematiek van de illegale bewoning breder speelt dan
alleen op het platteland en dat door een algemene aanpassing tevens de soortgelijke problematiek
elders zou worden aangepakt.
Volgens de artikelsgewijze toelichting van de MvT zorgt artikel 2.14 lid 7 Wabo ervoor dat bij het
beschermen van woningen en andere bouwwerken in de omgeving van de inrichting, niet langer
moet worden uitgegaan van het feitelijk gebruik daarvan, maar van de planologische status van de
betrokken gronden. In de meeste gevallen zal dit de bestemming uit het bestemmingsplan of de
beheersverordening zijn. Het is ook mogelijk dat, in afwijking van het bestemmingsplan of de
beheersverordening, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo een
omgevingsvergunning is verleend op grond waarvan de bewoning of een andere vorm van gebruik is
toegestaan. Verder kan sprake zijn van een overgangsrechtelijke situatie op grond van het
bestemmingsplan. Al deze gevallen worden volgens de MvT gedekt door het zevende lid van artikel

2.14.

Er is dus geen ruimte voor andere opties. De wetgever heeft dus mogelijk gemeend met de Wet
plattelandswoningen een uitputtende regeling vastgesteld te hebben, geldend voor alle denkbare
situaties.
Naar ons oordeel heeft de wetgever geen rekening gehouden met een situatie, dat
bestemmingsplannen die voor 1 juli 1965 zijn vastgesteld, na 1 juli 2013 niet zijn geactualiseerd en
dus van rechtswege zijn komen te vervallen.r
Wij stellen vast dat de aanleiding van de wet(swijziging) is gelegen in het belang van het voorkómen
van een onbedoelde en ongewenste toepassing van milieunormen bij illegaal bewonen van een
woning, of het bewonen van een illegaal aanwezige woning.
In de MvT komt het illegaal bewonen regelmatig naar voren, onder andere bij het onderdeel
'Overgangsrecht'. Daarin wordt vermeld dat de wetswijziging voor het overgrote deel van de
opstallen en gronden in Nederland geen consequenties zal hebben omdat die gebruikt worden in
overeenstemming met het geldende planologische regime. Voor een deel van de situaties waarin het
gebruik niet overeenstemt met de bestemming, zijn ook geen consequenties te verwachten, omdat,
aldus de MvT, dit gebruik dan is toegestaan op grond van de overgangsbepalingen uit het
bestemmingsplan. In de wet wordt onder «planologisch regime» verstaan datgene wat op grond van
het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk besluit is toegestaan, inclusief de daarin eventueel
opgenomen overgangsbepalingen. Ook hier treedt dus geen wijziging op in het beschermingsregime
als gevolg van deze wet. Er zal alleen sprake zijn van een wijziging van het beschermingsregime
indien met het planologisch regime strijdig gebruik ook niet op grond van overgangsrecht wordt
toegestaan. In die gevallen wordt, afhankelijk van het milieuaspect, de huidige bescherming in meer
of mindere mate (mede) bepaald door het feitelijke gebruik en in die gevallen kan de wet ertoe leiden
dat een verlaging van het milieubeschermingsniveau optreedt.
Er wordt daarbij door de wetgever met name op gewezen dat het in dergelijke situaties gaat om het
«onbedoeld» akoestisch beschermen van «illegaal bewoonde gebouwen», als gevolg van de
omstandigheid dat het planologische regime niet wordt gehandhaafd.
Bij de toelichting op de begripsomschrijving van een woning van de Wet geluidhinder is opgenomen
dat hier in alle gevallen consequent van de planologische status van het gebouw uitgegaan moet
worden. Om de planologische status te beschrijven kan volgens de MvT niet volstaan worden met de
zinsnede «tot bewoning bestemd». Hiermee wordt namelijk alleen gedoeld op de bestemming
volgens het geldende bestemmingsplan. Ook situaties die niet overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt, kunnen echter planologisch toegestaan zijn. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als
sprake is van overgangsrecht of als de strijd met het bestemmingsplan is opgeheven met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo. De formulering van het begrip 'woning' houdt met deze
gevallen rekening. De formulering komt erop neer dat de planologische status bepalend is voor de
vraag of sprake is van een woning in de zin van de Wet geluidhinder die op basis van die wet
bescherming geniet, ongeacht uit welk besluit die status precies volgt.
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Gelet op het voorgaande, is de wetgever er ook hier van uit gegaan dat het planologisch regime (dat
bepalend is voor de mate van bescherming), altijd is neergelegd in bepaalde rechtsfiguren; zelfs die
rechtsfiguren die nog onder oude wetgeving tot stand zijn gebracht en is er kennelijk aan voorbij
gegaan dat er zich situaties kunnen voordoen waarbij in het geheel geen sprake is van een
vastgelegd planologisch regime (in geval van het van rechtswege vervallen van het
bestemmingsplan), maar waarbij woningen toch een bepaald beschermingsniveau dienen te
hebben. In die zin kan er van een omissie gesproken worden.
Zoals gesteld, richt de wetswijziging zich met name op de plattelandswoningen en illegale bewoning.
De wetgever heeft met deze wetswijziging willen voorkomen dat bewoners van "illegale" woningen
werden beloond met een bescherming van die woningen in het milieuspoor.
In 1964 is het bestemmingsplan "Spoorbaan-G. Imbosstraat vastgesteld waarin het gebied van de
toen al aanwezige woningen aan de Klaas Nieboerweg en Gerrit Imbosstraat de bestemming
"Industrieterrein" kreeg. Ingevolge de overgangsbepalingen van het plan is er nooit sprake geweest
van illegaal gebruik van de woningen en zijn de woningen daarna veranderd en/of uitgebreid. De
woningen zijn altijd als burgerwoningen gebruikt (niet als bedrijfswoningen).
Hierbij is verder van belang dat sinds het zonebesluit van 27 augustus 1991 vaststaat, dat het
gebied geen deel uitmaakt van de zone.
Vanwege het voorgaande is er geen aanleiding nu te oordelen dat bij de woningen aan de KlaasNieboerweg sprake is van illegale bewoning. Daarmee is er geen ruimte voor het oordeel, dat door
het thans ontbreken van een planologische regeling, er bij de betreffende woningen geen sprake
meer is van woningen in de zin van de Wet geluidhinder en dat deze woningen geen bescherming
tegen geluidhinder behoren te krijgen. Dit is in overeenstemming met de lijn en de bedoeling van de
wetgever.
Voorts stelt NPG dat wij uit hadden moeten gaan van de voorheen geldende planologische situatie.
Allereerst merken wij op dat deze zienswijze in strijd is met de ook ingebrachte zienswijze van NPG
dat het huidige planologische regime (i.e. het ontbreken daarvan) zou moeten worden gehanteerd.
Met betrekking tot de zienswijze dat uit zou moeten worden gegaan van de voorheen geldende
planologische situatie, wijzen wij erop, dat het bestemmingsplan van 1964 (de voorheen geldende
planologische situatie) van rechtswege is komen te vervallen. Daarmee kan alleen worden
teruggevallen op de titel, zijnde de bouwverordening, waarop de woningen destijds zijn gebouwd.
Ook hieruit kan de conclusie worden getrokken dat er sprake is van woningen en dat deze legaal
worden bewoond.
A/B3

Ook indien de woningen aan de Klaas Nieboerweg die vallen binnen de geluidszone, door het van
rechtswege vervallen van het bestemmingsplan thans moeten worden aangemerkt als 'woningen' in
de zin van de Wet geluidhinder (hetgeen door NPG wordt betwist) dan geldt dat volgens vaste
jurisprudentie van de Afdeling, zoals haar uitspraak van 14 december 2005 in zaak nr 200410115/1,
de geluidsbelasting ter plaatse van geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) op een gezoneerd
industrieterrein in elk geval geen grond mag vormen voor weigering van een vergunning voor een
inrichting op dat industrieterrein.
Reactie:
De wet voorziet niet in een grenswaarde voor woningen gelegen op het gezoneerd industrieterrein.
Echter, met het zonebesluit van 29 augustus 1991, en de daarna vastgestelde bestemmingsplannen
bedrijventerrein Hoogezand-West, is de ligging van de zone en de begrenzing van het
industrieterrein aangegeven. Omdat als gevolg hiervan voor de woningen aan de Klaas Nieboerweg
geen sprake is van een gezoneerd industrieterrein, dienen deze woningen vanwege het feit dat zij
binnen de zone liggen akoestisch te worden beschermd conform de Wet geluidhinder.

A/B4.

Uit het onderhavige ontwerpbesluit en de daarbij behorende overwegingen blijkt niet dat ten aanzien
van het aspect geluid is onderzocht of de omgevingsvergunning verleend kon worden onder nadere
voorwaarden dan wel door het treffen van maatregelen waarmee de geluidsbelasting kan worden
beperkt Hiermee is het besluit onzorgvuldig genomen en onvoldoende gemotiveerd.
Reactie
Op het moment dat werd beslist om de aanvraag te weigeren, stond het vast, dat de
geluidsbelasting vanwege het industrieterrein bij de woningen aan de Klaas Nieboerweg op korte
termijn niet zou wijzigen. Tevens diende op de aanvraag, zoals die op 7 maart 2013 was ingediend,
te worden beslist.
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De definitieve aanvraag om vergunning is beoordeeld zoals deze is ingediend. Voor wat betreft de
geluidsaspecten, zoals deze zijn aangevraagd, is geconcludeerd, dat wordt voldaan aan de best
beschikbare technieken en dat geen onnodige geluidsruimte wordt aangevraagd. Ondanks dat het
aangevraagde geluidsniveau slechts een marginale toename op de wettelijke toetspunten tot gevolg
heeft, lost het verder eisen van geluid reducerende maatregelen bij NPG, het knelpunt niet op.
De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij de woningen aan de Klaas Nieboerweg wordt
hiermee niet weggenomen.
Immers, de overschrijding wordt veroorzaakt door de bestaande gelegaliseerde bedrijven op het
gezoneerde industrieterrein. Zolang dit knelpunt niet wordt opgelost, kan het industrieterrein zich
niet verder ontwikkelen.
Door het van rechtswege vervallen van het bestemmingsplan, is een nieuwe situatie ontstaan,
waarmee de woningen aan de Klaas Nieboerweg als het ware "zichtbaar" zijn geworden bij de
beoordeling.
Ingevolge de Wet geluidhinder wordt geluid van alle gezamenlijke inrichtingen op het gezoneerde
terrein getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.
De bestaande inrichtingen op het industrieterrein veroorzaken op grond van verleende vergunningen
een geluidsbelasting van 57,3 dB(A) ter plaatse van woningen aan de Klaas Nieboerweg. Omdat
hier geen hogere waarden zijn vastgesteld, geldt hier een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A),
Met het geluid veroorzaakt door NPG, wordt de geluidsbelasting van het gehele terrein verhoogd bij
de woningen aan de Klaas Nieboerweg. Door de bijdrage van NPG van 47,3 dB(A) wordt de
(hoogste) geluidsbelasting op de woningen veroorzaakt door het terrein 57,8 dB(A)).
Hiervan uitgaande, was het duidelijk dat de vergunning noch door het opleggen van nadere
voorwaarden, noch door het treffen van maatregelen kan worden verleend.
Dit blijkt uit de volgende onderzochte oplossingsrichtingen:
Het gebied Klaas Nieboerweg tot gezoneerd industrieterrein bestemmen.
Deze oplossing is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening uitgesloten omdat het
niet is toegestaan, woonfuncties op een gezoneerd industrieterrein toe te kennen, omdat deze
daar vanuit de Wgh geen bescherming tegen ontoelaatbare geluidhinder krijgen. Dit zou alleen
tot de mogelijkheden behoren als er een daadwerkelijke intentie zou zijn het woongebied om te
vormen tot industrieterrein (waarbij de woningen zouden moeten worden geamoveerd).
Aangezien niet is gebleken van concrete voornemens om het gebied bij het gezoneerde terrein
te betrekken, behoort dit niet tot de mogelijkheden.
Het stellen van een hogere grenswaarde van 60 dB(A).
Voor de woningen aan de K. Nieboerweg is sprake van woningen in de zone. Tijdens de
geluidsanering is het gebied- om niet meer te achterhalen redenen - als gezoneerd
industrieterrein aangemerkt en zijn de woningen aan de Klaas Nieboerweg als
(bedrijfs)woningen op een gezoneerd industrieterrein beschouwd. Op grond van de Wet
geluidhinder genieten dergelijke woningen geen bescherming tegen industrielawaai. Achteraf
bezien blijkt dit een verkeerde aanname geweest te zijn.
Voor de woningen aan de K. Nieboerweg is sprake van een bestaande situatie in de zone ex
artikel 52 Wgh, waardoor er hogere grenswaarden kunnen worden verleend tot maximaal
60 dB(A) etmaalwaarde (art. 55 Wgh). Voorwaarde is dat de binnengrenswaarde van
geluidsgevoelige ruimten in een woning wel aan de grenswaarde (bestaande situatie) van
40 dB(A) moet voldoen. Hiertoe dient de gevelwering van de woningen te worden onderzocht.
Aangezien vast staat dat voor de woningen aan de Klaas Nieboerweg nog geen hogere
waarden zijn vastgesteld, zou een procedure daarvoor nog moeten worden gestart. Het is niet
toegestaan in het kader van de besluitvorming rond de aanvraag van NPG, ons besluit aan te
houden totdat de procedure van de hogere waarden is afgerond. Wij kunnen de vergunning niet
verstrekken, omdat er geen hogere waarden voor de woningen zijn vastgesteld. Er is geen
ruimte voor meer industrielawaai zolang niets is geregeld. Het verlenen van de
omgevingsvergunning zonder een 'Hogere grenswaarde-besluit' is in strijd met de Wet
geluidhinder. Het industrieterrein zit "akoestisch op slot".
Om die reden komen wij tot de conclusie dat deze oplossingsrichting geen soelaas biedt.
Het bestemmen van de woningen tot bedrijfswoningen op een bedrijventerrein.
Door woningen binnen een geluidszone te bestemmen tot bedrijfswoningen op een bedrijven
terrein, heeft dat tot gevolg dat eveneens bescherming aan deze woningen dient te worden
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geboden. De Wet geluidhinder maakt voor wat betreft het beschermingsniveau geen
onderscheid tussen in de zone gelegen bedrijfswoningen en burgerwoningen. Dit betekent dat
voor deze woningen hogere grenswaarden dienen te worden vastgesteld. De gemeente
Hoogezand-Sappemeer is hiertoe bevoegd. Een traject om deze grenswaarden vast te stellen is
niet in gang gezet. Zolang deze hogere grenswaarden niet zijn verleend, blijft het knelpunt
bestaan en kunnen er geen omgevingsvergunningen worden verleend.
■

Hef opstellen van een geluidreductieplan door de gemeente conform artikel 67 Wet
geluidhinder
Voor NP G zal dit geen oplossing kunnen bieden, omdat met een geluidreductieplan bestaande
overschrijdingen toelaatbaar kunnen worden gemaakt, maar toekomstige niet.
Bedrijfsverplaatsing binnen dezelfde zone.
Ook deze oplossingsrichting biedt geen uitkomst, aangezien het feitelijk gegeven van de
zogenoemde "white spot" leidt naar (ongeveer) dezelfde oplossingsrichtingen als hierboven
aangegeven.

Cl

Ingevolge het bestemmingsplan "Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat" waren de gronden waar de
woningen aan de Klaas Nieboerweg op waren gelegen, bestemd als "industrieterrein", zonder
beperking ten aanzien van de aard en de omvang van de op de gronden te vestigen industrie. Er
bestond de mogelijkheid tot vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen
veroorzaken.
Reactie:
Verwijzend naar wat hierover in §3.2 van de overwegingen van dit besluit is aangegeven, bepalen de
omschrijvingen uit het plan van 1964 niet of de gronden aan de K. Nieboerweg deel uitmaken van
het gezoneerd industrieterrein, maar bepaalt het zonebesluit van 1991 dit.

C2

De woningen aan de Klaas Nieboerweg werden vanwege de bestemming dus gezien als woningen
op een industrieterrein die geen bescherming genieten onder de Wet geluidhinder (oud).
Artikel 52 Wgh bepaalt dat zones rond industrieterreinen die op 1 januari 2007 bestonden,
"bestaande zones" zijn in de zin van de Wgh. De gronden van AVEBE en de gronden aan de Klaas
Nieboerweg tezamen, zijn per 1 januari 2007 aan te merken als een industrieterrein in de zin van de
huidige Wgh.
Reactie:
De stelling dat door het leggen van de bestemming "industrieterrein" op de gronden waar de
woningen aan de Klaas Nieboerweg zijn gelegen, de mogelijkheid wordt geboden tot vestiging van
inrichtingen die in aanzienlijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, wordt door ons niet
onderschreven.
In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 augustus 2007,
nr. 200603048/1 en bevestigd in de uitspraken van 13 augustus 2008, nr. 200704749/1 en 20 mei
2009 nr. 200708171/1/R1, wordt uiteengezet hoe de ligging van de geluidszonegrens dient te
worden bepaald. Slechts dat gebied dat grote lawaaimakers insluit is volgens de Wgh het
gezoneerde bedrijventerrein. Daarbij kan niet worden volstaan met het gebruiken van een
gebiedsaanduiding in het bestemmingsplan en deze aanduiden als gezoneerd bedrijventerrein. Deze
wijze van bestemmen heeft op basis van de Wgh geen betekenis.
Gelet op deze uitspraken, is de gebiedsaanduiding "Industrieterrein" zoals die in het
bestemmingsplan Klaas Nieboerweg is opgenomen, niet voldoende en zijn inrichtingen die in
belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken niet toegestaan. Daarbij komt ook nog dat tijdens
de opstelling van dit bestemmingsplan een aanduiding van "gezoneerd bedrijventerrein" niet
denkbaar was, omdat de Wgh nog niet in werking was getreden.
Mede gelet op de uitspraak van de ABRvS d.d. 27 februari 2013, nr. 20102498/1/A4, is het
zonebesluit (Koninklijk Besluit van 29 augustus 1991) in onderhavig geval bepalend voor de ligging
van de zone, alsmede de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein.
Aangezien het gebied van de woningen aan de Klaas Nieboerweg met dit besluit niet is aangewezen
als gezoneerd industrieterrein (zie § 3.2 van de overwegingen van dit besluit) ligt dit gebied in de
zone.
Deze met het zonebesluit van 1991 bepaalde begrenzing van het gezoneerde industrieterrein en de
ligging van de zone, is voortgezet in bestemmingsplan bedrijventerrein Hoogezand-West 2010. Het
gebied van de woningen aan de Klaas Nieboerweg maakt ook hierin geen onderdeel uit van het
gezoneerde industrieterein.
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Weliswaar is de in 1991 vastgestelde zone, een bestaande zone zoals in artikel 52 Wgh bedoeld,
maar omdat het gebied aan de Klaas Nieboerweg in dat zonebesluit niet is aangewezen als
gezoneerd industrieterrein, kan het in verlengde daarvan worden gezegd dat de gronden aan de
Klaas Nieboerweg (ook na 1 januari 2007) niet zijn aan te merken als een industrieterrein in de zin
van de huidige Wgh.
C3

Het van rechtswege vervallen van het bestemmingsplan brengt volgens de opvatting van GS met
zich mee, "dat het woongebied aan de Klaas Nieboerweg nu in de zone ligt". Die lijn volgend, dienen
de woningen aan de Wgh te worden getoetst. Die opvatting komt erop neer, dat de zone rond het
industrieterrein "Hoogezand-West" in omvang is toegenomen en dat het industrieterrein sinds 1 juli
2013 is verkleind.
Die opvatting wordt door AVEBE niet gevolgd, aangezien GS tot voor kort vergunningen heeft
verleend, waaruit bleek dat de woningen aan de Klaas Nieboerweg niet aan de Wgh werden
getoetst, omdat zij kennelijk op het industrieterrein zijn gelegen. Dat is in overeenstemming met
vaste jurisprudentie. Daarin is bepaald, dat woningen op een industrieterrein In de zin van de Wgh
geen bescherming genieten.
Daarnaast geldt dat de begrenzing van de zone nog altijd wordt bepaald door het zonebesluit van
27 augustus 1991. Bovendien Is sprake van een bestaande zone, aangezien deze zone niet is
gewijzigd op grond van artikel 54 juncto 41 Wgh.
Het van rechtswege vervallen bestemmingsplan heeft de geldende bestemming laten ven/allen,
maar niet de zone. Een en ander heeft tot gevolg dat de woningen nog altijd niet "in de zone" liggen.
Reactie
Het is juist dat het zonebesluit van 27 augustus 1991 de ligging van de zone bepaalt. Anders dan
Gaastra/AVEBE beweert, volgt uit dit zonebesluit dat de woningen aan de K. Nieboerweg geen
onderdeel uitmaakten van het gezoneerde terrein. Dat daaraan nooit uitwerking is gegeven is
onterecht geweest. Aangezien dit sinds 1991 niet is gewijzigd, is er ter plaatse (afgezien van de
vraag of dit mogelijk is) geen sprake van een verandering van de zone door het vervallen van het
bestemmingsplan Spoorbaan- G. Imbosstraat.

C4

Omdat door het vervallen van het bestemmingsplan Spoorbaan-Gerrit Imbosstraat thans ieder
mogelijk gebruik van de gronden is toegestaan, en daarmee ook inrichtingen als omschreven in art.
1 bijlage 1 onderdeel D van het Bor zich kunnen vestigen, wordt nog altijd voldaan aan de definitie
van een 'industrieterrein' in de zin van de Wgh.
Reactie
Allereerst merken wij op dat niet wordt voldaan aan de definitie van een industrieterrein in de zin van
de Wgh, omdat dit artikel bepaalt dat voor het vestigen van inrichtingen een bestemming moet zijn
gegeven.
Art 1 Wgh:
"industrieterrein: terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging
van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de
mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel
van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder
kunnen veroorzaken".
Met het ontbreken van een planologisch regime is er geen bestemming gegeven voor de vestiging
van inrichtingen. Daarmee is er geen sprake van een industrieterrein in de zin van de Wgh.
Daarnaast geldt dat het terrein in het zonebesluit van 1991 (en ook niet bij latere
bestemmingsplannen) niet bij het gezoneerde terrein is betrokken. Hierdoor kan het gebied ook door
het vervallen van het bestemmingsplan Spoorbaan-G. Imbosstraat, geen deel uitmaken van het
gezoneerde terrein.
Gaastra/AVEBE deelt immers met ons de mening dat de begrenzing van het gezoneerde
industrieterrein altijd nog wordt bepaald door het zonebesluit van 1991 en dat het van rechtswege
vervallen van het zonebesluit geen rechtsgevolgen heeft voor het voortbestaan van het zonebesluit.

C5

Ais wij het goed zien is het ook de mening van uw college dat de woningen aan de K. Nieboerweg
geen MTG's heeft vastgesteld voor de woningen aan de K. Nieboerweg, kennelijk vanwege de
omstandigheid dat de woningen aan de K. Nieboerweg niet "in de zone" waren gelegen. In het
ontwerp stelt uw college immers kort gezegd dat deze woningen voor het van rechtswege vervallen
van het bestemmingsplan niet behoorden tot de wettelijke toetsingspunten.
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Reactie:
Recentelijk is vast komen te staan dat de woningen aan de K. Nieboerweg niet alleen na 1 juli 2013,
maar sinds het vaststellen van het zonebesluit in de zone waren gelegen. Wij delen de mening dus
niet dat voor de woningen aan de K. Nieboerweg geen MTG's zijn vastgesteld omdat deze niet in de
zone waren gelegen. Wij stellen vast dat hier bij de sanering door niet meer te achterhalen redenen
van uit is gegaan, maar dat dit onjuist was.
C6

De gronden aan de Klaas Nieboerweg zijn in juridische nog altijd te kwalificeren als "industrieterrein"
in de zin van de Wgh. Die status is met het vervallen van het bestemmingsplan niet verloren gegaan.
Het vervallen van het bestemmingsplan, dat ter plaatse vestiging van industrie toestond, heeft geen
materiële wijziging in de planologisch juridische situatie gebracht Er geiden dus thans geen
planologische beperkingen, behoudens het bepaalde in de Bouwverordening. Daardoor is elk
gebruik van de gronden toegelaten, inclusief de in het Besluit omgevingsrecht genoemde
(categorieën van) inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Daarmee is
ten aanzien van deze gronden nog altijd voldaan aan de definitie van "industrieterrein" In artikel 1
Wgh.
Reactie:
De stelling dat de gronden aan de Klaas Nieboerweg in juridische nog altijd zijn te kwalificeren als
"industrieterrein" in de zin van de Wgh, volgen wij in het geheel niet. Indien wordt bedoeld dat door
het zonebesluit van 1991 het gebied aan de Klaas Nieboerweg (nog) als industriegebied is aan te
merken, wijzen wij erop, dat dit gebied nooit onderdeel heeft uitgemaakt van dat zonebesluit en is
het gebied dus geen industrieterrein in de zin van de Wgh. Ook als ervan wordt uitgegaan, dat door
het vervallen bestemmingsplan er geen materiële wijziging in de planologisch juridische situatie is
gebracht en er geen planologische beperkingen zijn, kan niet tot de conclusie worden gekomen dat
vestiging van inrichtingen die belangrijke mate geluidhinder veroorzaken, in dit gebied mogelijk is.
Immers, in tegenstelling tot wat door Gaastra/AVEBE wordt beweerd, is in het geheel niet voldaan
aan de definitie van artikel 1 Wgh. De tekst van dit artikel is volstrekt duidelijk, waar het gaat om de
woorden "waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven" en "waarvan de bestemming voor het
gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen".
Deze bewoording kan niet anders worden uitgelegd, dan dat voor het vallen onder de definitie van
industrieterrein, de aanwijzing c.q. vastlegging van een dergelijk terrein, via een bestemmingsplan
gestalte moet krijgen. Omdat bij de woningen daarnaast sprake is van legaal gebruik, komt deze
woningen bescherming ingevolge de Wgh toe.

C/Dl

De geluidszone en de hogere waarden die volgen uit het zonebesluit van 27 augustus 1991 en het
van toepassing zijnde besluit omtrent de maximaal toelaatbare gevelbelasting (het "MTG-besluit")
zijn niet vervallen. Op de plaatsen waar een MTG-waarde geldt, is de voorkeursgrenswaarde van
50 dB(A) dus niet van toepassing. Dat wordt niet anders door het ven/allen van het
bestemmingsplan.
Het zonebesluit en het "MTG-besluit" hebben betrekking op het industrieterrein en niet op het
woongebied. Daarnaast geldt dat een van rechtswege ven/allen besluit geen gevolgen heeft voor de
gelding van andere besluiten. In dit geval betreft het een bestaande zone ex art. 52 Wgh,
vastgesteld voor 1 januari 2007. Krachtens artikel 53 lid 2 Wgh blijvende op 1 januari 2007 geldende
hoogst toelaatbare geluidsbelastingen voor woningen ook na 1 januari 2007 geiden.
Reactie
Het is juist dat door het vervallen van het bestemmingsplan Spoorbaan-G. Imbosstraat het
zonebesluit en de vastgestelde MTG's niet zijn vervallen.
Omdat met het zonebesluit van 27 augustus 1991 het gebied aan de K. Nieboerweg niet is
aangewezen als gezoneerd industrieterrein en voor de betreffende woningen geen MTG's (of hogere
waarden) zijn vastgesteld, is de status van woningen in de zone waarvoor de voorkeursgrenswaarde
geldt dan ook niet gewijzigd.

C/D2

De door ons in het bestreden ontwerpbesluit van 24 september 2013 gehanteerde toets, betekent
dat het gehele gezoneerde industrieterrein nu "akoestisch op slot zit", waardoor er geen
vergunningen meer kunnen worden verleend, tenzij de activiteiten milieu- c.q. akoestisch neutraal
zijn. Dit brengt onevenredig hoge kosten met zich mee.
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Reactie
Er kan na bestudering van alle stukken en besluiten inderdaad niet tot een andere conclusie worden
gekomen, dan dat het industrieterrein "akoestisch op slot" zit. Geplande activiteiten die van invloed
zijn op de geluidsemissie kunnen dus vooralsnog niet worden uitgevoerd.
Het probleem wordt onderkend. Momenteel zijn er op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau
besprekingen gaande tussen de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de provincie Groningen
gericht op het oplossen van de problematiek.
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