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¥

Nota van Beantwoording ontwerp bestemmingsplan De Schooten 2012

Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn.
(De zienswijzen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.)

1. Algemeen
Termijn
Het ontwerpbestemmingsplan De Schooten 2012 heeft vanaf 14 december 2012 gedurende 6 weken ter visie
gelegen.
Het ontwerpt bestemmingsplan heeft daardoor tot en met 24 januari 2013 ter visie gelegen.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij per fax en brief één
reactie ontvangen. Deze reactie hebben wij als bijlage bij deze nota opgenomen.
De reactie betreft zienswijzen op het plan. Deze zijn ingediende door:
Wintershall Noordzee B.V.
Postbus 1011, 2280 CA Rijswijk;

Procedure
Binnen 12 weken na het beëindigen van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan dient de Raad
te beslissen over de vaststelling en over de vraag welke zienswijzen al dan niet gehonoreerd moeten worden,
een en ander op voorstel van Burgemeester en Wethouders. Voor dit bestemmingsplan dient de vaststelling
voor 18 april 2013 plaats te vinden.
Na vaststelling door de Raad van de voorliggende nota van beantwoording worden degenen die een zienswijze
heeft ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte gebracht.
Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit bekendgemaakt. De
bekendmaking vindt pas na zes weken na de vaststelling plaats indien
Gedeputeerde Staten of VROM- inspecteur tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze hebben
ingediend en deze niet volledig is overgenomen;
de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht t.o.v. het
ontwerp.
Vervolgens kan gedurende de ter inzage termijn van zes weken een beroepsschrift tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan plan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking m.i.v. de dag na die
waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt
– voor het hele bestemmingsplan - of indien een beroep is ingesteld uitgezonderd het onderdeel
waarop het beroep betrekking heeft en waarvoor een voorlopige voorziening is ingediend.
waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan
– voor het onderdeel waartegen een beroep is ingesteld.
Op de volgende pagina’s worden de zienswijzen nader behandeld en van commentaar voorzien:
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2. Behandelen Zienswijzen en commentaar
Wintershall Noordzee B.V.,
Postbus 1011
2280 CA Rijswijk

procedureel:
De zienswijzen door middel van fax en brief ingediend en zijn gedateerd op 23 januari 2013. Beide zijn bij ons
ingekomen op 24 januari 2013.
De termijn waarbinnen de zienswijzen moeten worden ingediend liep van 14 december 2012 tot en met
24 januari 2013.
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en zijn afdoende gemotiveerd, daarmee zijn
de zienswijzen ontvankelijk.
Reactie:
Voorgesteld wordt de zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
Inhoudelijk
De inhoud van het bestemmingsplan geeft Wintershall Noordzee B.V. (hierna Wintershall) aanleiding tot het
maken van de volgende zienswijzen tegen de door Wintershall gehuurde en in gebruik zijnde locatie aan de
Ambachtsweg 33:
1. Het verzoek tot het opnemen van een bebouwingsvlak ten behoeve van het realiseren van een
personeelsruimte. De gevraagde personeelsruimte is gelegen binnen B-contour van het
munitiecomplex op de nieuwe Haven.
Wintershall geeft aan dat de gemeente positief op het principeverzoek voor de personeelsruimte
heeft gereageerd en ook de Dienst Vastgoed Defensie heeft aan de hand van het principeverzoek
aangegeven geen bezwaren te zien in het realiseren van de personeelsruimte.
Hierop is door Wintershall een omgevingsvergunning ingediend.
Verzocht wordt de personeelsruimte positief op te nemen op de verbeelding.
2. Verzocht wordt de bouwmogelijkheden uit het oude bestemmingsplan voor het perceel over te
nemen in het nieuwe bestemmingsplan de Schooten 2013.

Reactie:
Algemeen
Al eerste willen wij benadrukken dat wij positief staan tegenover de plannen van Wintershall voor een
personeelsruimte en de door haar gevoerde bedrijfsvoering op het perceel Ambachtsweg 33. Dit blijkt
ook uit het feit dat wij daar waar mogelijk Wintershall al tegemoet zijn gekomen in haar eerder
ingediende zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan.
Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
aangenomen. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen zijn geborgd in
de AMvB Ruimte welke de naam Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De Barro is op
30 december 2011 in werking getreden.
Een van de onderdelen die juridisch geborgd is betreft het vastleggen van Munitiedepots op militaire
terreinen, met de bij de munitiedepots behorende veiligheidszones. In de Barro wordt exact
aangegeven welke activiteiten en/of bouwwerken zijn toegestaan binnen elk van de zones.
Ook wordt specifiek aangegeven dat bij een eerstvolgende herziening van een bestemmingsplan welke
betrekking heeft op de genoemde gronden, de gebiedsaanduidingen van de veiligheidszones dient te
worden opgenomen. Voorgeschreven wordt ook hoe de regels ingevuld dienen te worden met binnen
de zones toegestane activiteiten en bouwwerken (Art 2.6.7 Barro).
Van enige beleidsvrijheid voor de gemeente is daardoor geen sprake.
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In het bestemmingsplan De Schooten 2012 is de bovengenoemde regelgeving verwerkt.
Het terrein Ambachtsweg 33 welke in gebruik is bij Wintershall valt volledig binnen de zo genoemde BZone behorende bij het munitiecomplex op de Nieuwe Haven.

Figuur 1, grenzen zones munitiedepot

1.

Verzocht wordt de personeelsruimte direct positief te bestemmen in het bestemmingsplan omdat de
betrokken partijen positief staan ten opzichte van het plan.
Zoals door Wintershall aangegeven in de zienswijzen bestaan er inderdaad een mogelijkheid dat er op
grond van de Barro ontheffing wordt verleend van het Rijksbeleid. In de zienswijzen is de bewuste
ontheffingspassage zoals deze in de Barro staat opgenomen:
‘Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister die het aangaat, kan op aanvraag van burgemeester
en wethouders of van gedeputeerde staten ontheffing verlenen van de bepalingen van hoofdstuk 2, indien de
verwezenlijking van het gemeentelijk onderscheidenlijk provinciaal ruimtelijk beleid wegens bijzondere
omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die bepalingen te dienen nationale
belangen'

Op dit moment heeft de minister van Infrastructuur en Milieu geen ontheffing verleend.
Wintershall heeft een principeverzoek ingediend voor een personeelsruimte. Op het principeverzoek is
ambtelijk positief gereageerd (de mail hiervan is als bijlage bij de zienswijzen gevoegd) ook heeft de
Dienst Vastgoed Defensie positief op het principeverzoek gereageerd.
Hierop heeft Wintershall een omgevingsvergunning is ingediend.
In tegenstelling tot wat in de zienswijzen wordt aangevoerd is een positieve beoordeling van een
principeverzoek en het feit dat een aanvraag om ene omgevingsvergunning is ingediend, nog geen
concreet zicht op realisatie. Zoals aangegeven dient de minister van I&M de ontheffing te verlenen. De
vraag zal ook zijn of met het niet realiseren van de personeelsruimte het gemeentelijk ruimtelijk beleid
onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de bepalingen te dienen nationale belangen.
Hiervan is ook geen sprake, met het realiseren van de personeelsruimte wordt een individueel belang
van Wintershall behartigd. Van een onevenredige belemmering van gemeentelijk beleid is hier geen
sprake.
Het is dan ook zeer de vraag of de aan te vragen ontheffing verleend kan worden omdat niet voldaan
wordt aan de ontheffingsvereisten.
Daarnaast is het de vraag of deze verleend zal worden.
Zolang hierover nog niet door de minister van I&M is beslist is er geen sprake van een concreet zicht op
realisatie. Het in deze fase positief opnemen van de personeelsruimte zal dan ook niet getuigen van
een goede ruimtelijke ordening.
Dit ondanks het feit dat dezerzijds erkend wordt dat er op grond van ARBO wetgeving grote behoefte
bestaan aan de personeelsruimte.
2.

In de zienswijzen wordt verwezen op het feit dat het oude bestemmingsplan ter plekke van het perceel
Ambachtsweg veel ruimere bebouwingsmogelijkheden kende en dat de veiligheidszones van de
circulaire Nota van Houwelingen hierin niet waren overgenomen.
Dit argument kent een aantal manco’s:
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In het oude bestemmingsplan was ter plekke van de Ambachtsweg 33 de bestemming
“Openbare Nutsbedrijven”, op grond van de bestemmingsvoorschriften waren hier geen
bedrijven (zoals Wintershall) toegestaan. Voor deze bestemming voorzag het bestemmingsplan
inderdaad voor ruimere bebouwingsmogelijkheden;
Het bestemmingsplan De Schooten die tot het van kracht worden van het plan De Schooten
2012 van toepassing is, is door de raad vastgesteld op 4 juni 1969. De aangehaalde circulaire
van Van Houwelingen is van kracht sinds 12 april 1988. Deze circulaire had dan ook nooit in
het oude bestemmingsplan verwerkt kunnen worden.
Het bestemmingsplan De Schooten 2012 welke nu ter vaststelling wordt aangeboden is het eerste
nieuwe bestemmingsplan. Inmiddels is de circulaire van Van Houwelingen niet meer van kracht maar is
per 30 december 2011 vervangen door artikel 2.6.5 tm 2.6.7 van de Barro.
In de Barro is de directe verplichting opgenomen de munitie zones te verwerken in een nieuw
bestemmingsplan. (zie ook kopje algemeen).
Een direct gevolg hiervan is dat de oude bebouwingsmogelijkheden niet meer in het nieuwe
bestemmingsplan mogen worden opgenomen.

Voorgesteld wordt:
de zienswijzen van Wintershall Noordzee B.V. ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen en de
zienswijzen ongegrond te verklaren.
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3. Samengevat.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld:
a. de zienswijzen van Wintershall Noordzee B.V. ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen en de
zienswijzen ongegrond te verklaren.
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