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Raadsvergadering d.d. 18 september 2017
Onderwerp: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Energie en Gas
Grijpskerk
Agendapunt:07

Gemeente
Zuidhorn

Portefeuillehouder: F.M. Stol, wethouder
Behandelend ambtenaar: E. Meinclers (Intern: 8723)

Zuiclhorn, 23 mei2077

AAN: GEMEENTERAAD

Voorgesteld besluit

De raacl besluit:
1. cle zienswijzen van de in de 'Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Beclrijventer-

rein Energie & Gas Grijpskerk" genoemde reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2. cle zienswijze van reclamant 1 gegrond te verklaren en de zienswijzen van reclamant

2 op de punten 1 & 2 gegrond te verklaren en op punt 3 ongegrond te verklaren con-
form de nota van zienswijzen;

3. het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Energie & Gas Grijpskerk'gewijzigd vast te
stellen met bijbehorende toelichting, zoals clit plan is vervat in cle regels en verbeel-
cling met iclentificatienummer: NL.IMRO.0056.BPNA1 6BEHE-V401 ;

4. vast te stellen clat cle voor cleze planversie gebruikte ondergroncl cle volgencle is: o-
NI.IMRO.00s6.BPNAI 6BEHE-VA0r.dxf;

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor cle gronclen waar clit plan betrekking op
heeft.

Samenvattend voorstel

Het bestemmingsplan 'Beclrijventerrein Energie & Gas Grijpskerk'
(NL.IMRO.0056.BPNA16BEHE-V401)moet geactualiseercl worden om te volcloen aan de actua-
liseringsplicht die voortvloeit uit art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Dit plan is conserverencl
van aard en zal in vergelijking met de vorige vigerencle plannen geen nieuwe ontwikkelin-
gen in het gebied toestaan.

Bevoegdheid raad

De raad is op grond van artikel 3.1, licl 1 van de Wro bevoegcl tot het vaststellen van het ge-

wij zigcle bestemmingsplan.

Inhoudelijke toelichting
Vanuit art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening is iedere gemeente verplicht om actuele bestem-
mingsplannen te hebben. Dit houclt in clat een bestemmingsplan na 10 jaar moet worden
geactualiseerd. Momenteel vigeren voor de Nam locatie cle bestemmingsplannen "Bedrij-
venterrein energie en gas Grijpskerk" en de partiële herziening van het bestemmingsplan
"Buitengebied (Hoofdaarclgas transportleiding Grijpskerk-Wieringermeer" (vastgestelcl cl.c1.

11 september 2006) en het bestemmingsplan "Grijpskerk Noord - Uitbreiding NAM-locatie"
(vastgesteld d.d.27 juni 2011). De termijn van L0 jaar is voor het bestemmingsplan Bedrij-
venterrein Energie & Gas Grijpskerk verstreken, wat de aanleicling vormt voor de actualise-
ring van clit bestemmingsplan.
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Het voorliggende plan heeft betrekking op cle gaslocatie van de Nam en Gasunie ten noor-
den van cle kern Grijpskerk. Met dit nieuwe bestemmingsplan worclt in een actuele planolo-
gische regeling voorzien. Omdat het gaat om een actualisering vorm.en de bestaancie situa-
tie en het vigerencle bestemmingsplan cle basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Juridische onderbouwing

Na vaststelling van het bestenmingsplan vormt het bestemmingsplan het toetsingskader
voor aanwagerì voor omgevingsvergunningen. Na vaststelling kan er beroep ingestelcl wor-
clen door:

. degene die een zienswijze heeft ingebracht en belanghebbende is;

. belanghebbenden clie kunnen aantonen datzlj redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad
kenbaar te maken;

r ieder belanghebbencle beroep instellen tegen de wijzigingen wanneer de gemeente-
raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een wijziging in het plan heeft
aangebracht.

Communicatie

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt. Dit gebeurt door een
publicatie in de Neclerlandse Staatscourant, het Westerkwartier en op cle gemeentelijke
website. Na publicatie start de beroepstermijn.Indieners van zienswijzen krijgen
schriftelijk bericht van de wljze waarop de gemeenteraad met hun zienswijzen is
omgegaan. Tevens is het bestemmingsplan te vinden op www.ruimteliikeplannen.nl met de
cocle: NL.IMRO.0O56.BPNA1 6BEHE-V401.

Vervoþtraject

Gelet op de wettelijke termijn, die toeziet op vaststelling van een bestemmingsplan binnen
12 weken na terinzagelegging van het ontwerp, stellen wij voor onderhavig voorstel direct
besluitvormencl te behandelen.
Zodra het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, wordt het aan de provincie Groningen
gestuurd. Zij toetsen de opgenomen wijzigingen aan het provinciaal beleicl. De provincie is
bevoegcl om binnen 6 weken een reactieve aanwijzing te geven.

Financiên
Gelet op het conserverende karakter van het plan is het opstellen van een exploitatieplan
niet noodzakelijk.
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Zienswijzen

Vanaf 15 maart 2077 tot en nret 25 april 2077 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Beclrij-
venterrein Energie & Gas Grijpskerk'met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Tijclens
cleze termijn kon een iecler zienswijzen naar voren brengen. Er zijn twee zienswijzen inge-
cliencl. Naar aanleiding van cle zienswijzen, zTjn cle volgencle wijzigingen in het plan doorge-
voerd:

- hoogspanningsleiding worden op de verbeelcling toegevoegd en in de regels lt4orclt cle clul>
belbestemming'Leicling - Hoogspanning' opgenomen;

- cle belemmeringenstrook voor een drietal gastransportleiclingen worclt aangepast zodat
deze juist weergeven worden;

- cle belenmeringenstrook van cle hoofclgastransportleiclingen wordt op de verbeelding ver-
breecl tot 5 neter ter weerszijden van cle hartlijn van de leiding.

Bijlagen:

- Regels Bestemmingsplan Bedrijventerrein Energie en Gas Grijpskerk
- Toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Energie en Gas Grijpskerk
- Verbeelding Bestemmingsplan Bedrijventerrein Energie en Gas Grijpskerk
- Bijlagen Bestemmingsplan Beclrijventerrein Energie en Gas Grijpskerk
- Nota van Zienswijzen

Burgemeester en wethouclers van cle gerneente Zuiclhorn,

F.M Stol, loco-burgemeester HJ. Koning, secretaris
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BESTUIT

De raad van de geneente Zuiclhorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouclers c1.c1. 23 mei 201,7

gelet op cle beraadslagingen tijdens de behandeling van het op clit besluit betrekking heb-
bend voorstel door cle gemeenteraacl en betreffencle toepasselijke wetsartikelen;

besluit:
1. de zienswijzen van cle in cle 'Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Beclrijventer-

rein Energie & Gas Grijpskerk" genoemcle reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2. de zienswijze van reclamant 1 gegrond te verklaren en de zienswijzen van reclamant

2 op de punten 1 & 2 gegrond te verklaren en op punt 3 ongegroncl te verklaren con-
form cle nota van zienswijzen;

3. het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Energie & Gas Grijpskerk'gewijzigd vast te
stellen met bijbehorende toelichting, zoals clit plan is vervat in de regels en verbeel-
cling met identifi catienummer: NL.IMRO.00 56.BPNA1 6BEHE-V401 ;

4. vast te stellen dat de voor deze planversie gebruikte onclergrond de volgende is:o-
NL.IMRO.00s6.BPNA1 6BEHE-VA01.dxf;

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor cle gronden waar clit plan betrekking op
heeft.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zuidhorn
in de openbare vergaclering van 18 september 2077,

RJ.WesterhofÊDijkinga,plaatsvervangendvoorzitter MJ tra, griffrer


