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Locatie Elhorst-Vloedbelt Zenderen

Geacht college,
Op woensdag 20 december 2017 heeft gedeputeerde mevrouw Traag wethouder Mulder geïnformeerd
over uw besluit om voor de locatie Elhorst-Vloedbelt een provinciaal inpassingsplan in procedure te
brengen, teneinde op die locatie op verzoek van Twence de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie
mogelijk te maken.
Met verbazing en teleurstelling hebben wij kennis genomen van uw besluit. Dat doet namelijk in onze
ogen geen recht aan de gesprekken die burgemeester Weiten en wethouder Mulder op 28 november en
12 december jongstleden voerden met een afvaardiging van uw college. Ook betreuren wij het dat wij tot
op heden geen schriftelijke bevestiging hebben ontvangen van de inhoudelijke overwegingen die aan uw
besluit ten grondslag hebben gelegen terwijl dit besluit al wel via een persbericht naar buiten is gebracht.
Tijdens beide gesprekken tussen delegaties van beide colleges is gesproken over de ontstane situatie en
de wijze waarop de plannen van Twence voor het oprichten van een mestverwaardingsbedrijf alsnog
gerealiseerd zouden kunnen worden op desbetreffende locatie, nadat de Raad van S ate op 18 oktober
2017 heeft uitgesproken dat het vestigen van een mestverwerkingsinstallatie op de locatie ElhorstVloedbelt niet past in het geldende bestemmingsplan.
Met het besluit om een provinciaal inpassingsplan voor te bereiden, zet u de gemeenteraad van Borne
buiten spel. U lijkt de uitspraak van de Raad van State, waarin het beroep van de gemeente gegrond is
verklaard en de gemeenteraad in onze ogen weer in positie wordt gebracht, niet te willen accepteren.
De besluitvorming op gemeentelijk niveau is namelijk nog helemaal niet vastgelopen. De gemeente is als
planwetgever primair verantwoordelijk voor de goede ruimtelijke ordening op lokaal niveau. Wij zijn van
mening dat het getuigt van behoorlijk bestuur in een democratische samenleving om de gemeenteraad
van Borne eerst in de gelegenheid te stellen zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich over de kwestie
uitte spreken.
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In de bestuurlijke gesprekken is onzerzijds nadrukkelijk aangegeven dat wij bereid zijn om onze
gemeenteraad voor te stellen een bestemmingsplanprocedure te doorlopen, op basis van de plannen van
Twence, mits de voorbereiding hiervan plaats vindt in een open en transparant proces. In dit proces
kunnen alle belangen aan de orde komen. Ook kan hierbij worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn
om de locatie Elhorst-Vloedbelt en omgeving bij te laten dragen aan doelen op het gebied van
energietransitie, natuurontwikkeling en recreatie.
In dit open preces zal voldoende aandacht moeten zijn voor de belangen van niet alleen de agrariërs,
maar ook de inwoners
i Zenderen. In de met u gevoerde gesprekken hebbei we aandacht gevraagd
voor de cumulatie van problematieken voor de gemeenschap van Zenderen, waaronder het toekomstig
gebruik van de locatie Elhors Vloedbelt in relatie tot leefbaarheid, veiligheid i
-eikbaarheid.
Wij hebben hierover in de afgelopen week afstemming gezocht met de fractievoorzitters in de
gemeenteraad. Hieruit blijkt de bereidheid om over het c )or ons voorgestane open planpn
s deze
maand, zo nodig in extra raadsbijeenkomsten, in gesprek te gaan. Uw besluit om een procedure voor een
provinciaal inpassingsplan te starten gaat hieraan in onze ogen voorbij. Ook sluit dat in onze ogen niet
aan op uw koers, zoals vastgelegd in het hoofdstuk Bestuursstijl en Kwaliteit bestuur in het provinciaal
coalitieakkoord "Overijssel Werkt", om de verbinding met de samenleving te versterken.
De raadsbehandeling over het voeren van een open planproces is een mooie gelegenheid voor Twence
en uw college om, passend )ij de hiervoor genoemde versterking van verbin ing, toe te lichten wel
(pre nciaal) belang wordt gediend m ;t vestiging van een mestverw; ardingsinstallatie op de locatie
Elhorst-Vloedbelt.
In de met u gevoerde gesprekken hebben wij geschetst dat de totale doorlooptijd van het open planproces
tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, acht mas iden bedraagt.
In i nze optiek v 'angt het o ï planp oces d
ingbare terinzagelegging ran een
voorontwerpbesterr ingsplan. Dat betekent dat het bestemmingsplan meteen gedi nde een periode
van zes weken in ontwerp ter inzage ;an worden gelegd, waarna de gemeenteraad het plan kan
vaststellen. Anderhalve ma nd na de t< rinzagelegging van het vaststellingsbesluit treedt het
bestemmingsplan in werking.
In de tijd ziet dit er indicatief als volgt uit:
Januari 2018
Besluit gemeenteraad tot het voeren van een open planproces
Eind januari
Gespreksronde voorbereiding participatietraject
Medio februari 2018
Ronde-tafel-gesprekken
Medio maart 2018
Algemene inspraakbijeenkoms
Eind april 2018
Terinzagelegging ontwerpbe
mmingsplan
Begin juli 2018
Vaststelling bestemmingsplan
Medio augustus 20
Inwerkingtredin
jstemmingsplan
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Het is derhalve mogelijk om binnen acht maanden door middel van een open planproces een zorgvuldige
en integrale afweging te maken en deze te vertalen in een gewijzigd bestemmingsplan dat op draagvlak
kan rekenen bij onze inwoners en waarin een duurzame ontwikkeling van Elhorst-Vloedbelt wordt mogelijk
gemaakt.
Gelet op het vorenstaande vragen wij u uw besluit tot het in procedure brengen van een provinciaal
inpassingsplan te heroverwegen en de gemeente in staat te stellen de bestemmingsplanprocedure te
startsn. Uiteraard blijven wij bereid hierover bestuurlijk overleg met u te voeren.
Hoogachtend,
het cpllege van t irgemeester e
je^secretaris,
de burge"
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