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Bij deze brief treft u aan een kopie van een beroepschrift, met eventuele bijlagen, met 
betrekking tot het Bp 'Uitbreiding Ola Zuid'. De naam en het nummer van deze zaak zijn 
u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "Ons 
nummer". 

Ingevolge artikel 8:42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient u binnen 
vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief een 
verweerschrift in te dienen. 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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Betreffende: Bezwaar Uitbreiding OLA-Zuid: 
Planidn=NL.IMRO.0163BPBUUTBROLAZUID-VG01 

Geachte dames/heren, 

Hierbij maken wij bezwaar tegen de voorgenomen wijziging bestemmingsplan Uitbreiding 
OLA-Zuid onder andere betreffende onderstaande punten: 

2.1.2 De bouwhoogte van een bouwwerk; 
Wij maken bezwaar tegen eventueel te bouwen hoge lichtmasten c.q. antennes 
alsmede op welke manier te bouwen dan ook c.q. het plaatsen van bouwwerken 
in het gehele Reggedal. 

3.1.1. Geluid (Verkeerslawaai). 
In de thans vergunde situatie rijden 6 vrachtwagens via de noordkant in de 
dagperiode. Na uitbreiding zullen 8 extra vrachtwagens via het nieuwe terrein naar 
de tanks rijden. Wij maken er bezwaar tegen dat de vrachtwagens het terrein van 
de OLA zullen verlaten via de Reggeweg. 
Dit is aangegeven in 4.2 (Toekomstige situatie: afbeelding 10: Inrichting 
toekomstige situatie gemaakt door Eelerwoude ) 
Tevens maken wij bezwaar tegen aan- / afvoer van vrachtwagens in de avond- en 
nachtperiode, dat wil zeggen tussen 19.00 uur en 07.00 uur. 

3.1.Milieuaspecten (Industrielawaai) 
Hierin staat vermeld dat nabijgelegen woningen afgeschermd worden door middel 
van geluidwerende voorzieningen. Onze vraag is welke inspraak hebben de 
betreffende woningen hierbij ? 

3.1.4. Verkeer 
Het verkeer van de fabriek wordt ontsloten via de Reggeweg. Wij maken bezwaar 
tegen het feit dat na uitbreiding van de parkeerplaats ook de ontsluiting van 
personenauto's via de Reggeweg zal blijven. De verdiepte aanleg van de nieuwe 
parkeerplaats in het verlengde van de huidige zou pas aangelegd moeten worden 
zodra de rotonde aan de Noordzijde van de OLA door der Gemeente Hellendoorn 
is aangelegd 



Vervolg bezwaar Uitbreiding OLA-Zuid 

3.3.1. Verbod 
b) Verlagen van de bodem van de aan te leggen parkeerplaats is een vereiste 

omdat dan de personenauto's aan het zicht van de nabijgelegen woningen 
worden onttrokken. 

c) De aan te leggen parkeerplaats zal permanent moeten worden afgeschermd 
door bomen c.q. groenblijvende struiken. 

d) Een en ander is ons door OLA toegezegd. 

Afbeelding 4. 
Het bezoekerscentrum ' open fabriek ' van OLA ( deze non-profit private 
samenwerking) richt zich op een ontvangst van 50.000 gasten per jaar bij Inboor 
belevenis ( open fabriek ) en Auditor belevenis ( o.a. GPS tochten). 
Wij maken u erop attent dat een en ander voor de bewoners zeer belastend 
zou kunnen zijn. 

UoggasMsnd, 


