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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Ola Zuid heeft vanaf 30 oktober 2010 zes weken ter 
inzage gelegen. Het plan biedt de mogelijkheid voor Ola om een stuk grond aan de zuidzijde van 
de fabriek in te richten als laad- en losplaats en draaipunt voor vrachtwagens en de 
parkeervoorziening aan de voorkant te vergroten. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De inhoud 
van de zienswijzen leidt er niet toe dat van vaststelling zou moeten worden afgezien. Wij stellen 
u voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Opdracht: 
Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Ola Zuid 

Aanleiding: 
Ola in Hellendoorn wil graag groeien in productiecapaciteit. Men wil dit bereiken door middel van 
het verbeteren van de logistiek en door technologische verbeteringen. Zo wordt er op korte 
termijn een biovergister geplaatst om afvalstoffen uit de fabriek om te zetten in energie. Om de 
logistiek te kunnen optimaliseren wil Ola een stuk grond aan de zuidzijde van de fabriek inrichten 
als laad- en losplaats en draaipunt voor vrachtwagens. Deze strook grond is thans een 
onbebouwd weiland en heeft in het geldend bestemmingsplan Buitengebied 2009 een agrarische 
bestemming. Daarnaast wil men de bestaande parkeerplaats aan de voorzijde van de fabriek 
vergroten. Voor de realisatie van de laad- en losplaats en een vergroting van de 
parkeervoorziening is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Doelstelling: 
Uitbreiding van de laad- en losfaciliteiten en een uitbreiding van de parkeerplaats. 

Mogelijke oplossingen: 
nvt 

Voorgestelde oplossingen: 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 30 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen en daartegen zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn hieronder integraal 
opgenomen. 

P.L. van den Berg, Reggeweg 36, 7447 AP HELLENDOORN (10INK08820) 

Geacht College, 

Vanaf 30 oktober 2010 ligt het ontwerpbestemmingplan " Uitbreiding Ola zuid" ter inzage.. 

Middels deze brief willen wij onze zienswijze kenbaar maken. 

De uitbreiding van de parkeer en laad en losplaatsen aan de zuid zijde van de Ola, levert 
aanzienlijk meer geluidsoverlast op, vooral bij de wisseling van de ploegendiensten om 
06.30 uur, 14.30 uur en 22.30 uur. 
Met name het 1e en laatste tijdstip (nachtelijke uren) geeft voor de omgeving veel overlast 
en is ons inziens in strijd met de daarvoor geldende regelgeving. 
Ook het gedeelte bestemd voor uitbreiding van de laad en loscapaciteit zal een aanzienlijke 
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-extra geluidsoverlast met zieh mee brengen-Bovendien houdt de O/aziehnietoan de laad en— 
lostijden van 07.00 tot 19.00 uur. Deze worden nu al regelmatig overschreden. 

De uitbreiding zoals thans in de plankaart is weer gegeven betekent een aanzienlijke 
aantasting van ons vrije uitzicht over de weilanden voor onze woning. 
In 1974 toen wij de kavel van de Gemeente hebben aangekocht, is ons toegezegd dat 
er absoluut niet gebouwd zou mogen worden aan de oostzijde van de Reggeweg ter hoogte 
van de nummers 32, 34 en 36, 36a. Ook hebben wij in 1974 een meerwaarde factor betaald 
voor ons blijvende groene uitzicht met landbouw bestemming. 

Uw zienswijze over de wateropslag delen wij ook niet. 
Wij vrezen ernstige overlast van muggen en of ander ongedierte. 

De zeer schone Ola fabriek (bereiding van ijs) houdt absoluut niet van ongedierte. 
De lage begroeiing aan de zuidzijde is in 2008 weggehaald ivm overlast van muizen e.d. 

Uw zienswijze over de aanplant van bomenrijen aan de zuidzijde van de Ola fabriek delen 
wij ook niet. 
De bomenrijen zouden worden aangeplant om de fabriek al van veraf aan het zicht te 
onttrekken. 
Ons inziens is dit ook geen taak van de Gemeente, Landschap Overijssel of Waterschap. 
De O/a heeft zelfde plicht om de fabriek uit het zicht te houden en moet zelf zorgen 
voor een gedegen aanplant rondom het gehele terrein om de zeer forse gebouwen aan het oog 
te onttrekken (vooral ook aan de achterzijde bij het Reggedal). 

Graag zouden wij de aanplant in de weilanden tegenover onze woning weer zien zoals 
het 35 jaar geleden was, nl 1 of 2 mooie grote eiken of beuken in de weilanden. 

Het plan, zoals u dat thans voorstelt is voor ons volstrekt onaanvaardbaar. 
U wordt derhalve verzocht het plan niet verder in procedure te brengen. 

P. Stellinga, Reggeweg 34, 7447 AP HELLENDOORN (10INK08835). 

Geacht College, 

Ter inzage ligt het bestemmingsplan "Uitbreiding Ola zuid". 
We hebben kennis genomen van het voornemen van uw 
College dat zij in voorbereiding zijn een wijziging door te voeren op het bestemmingsplan 
buitengebied 2009 ten aanzien van het mogelijk maken van de uitbreiding van de Ola fabriek. 

Middels deze brief willen wij onze zienswijze kenbaar maken. 

De uitbreiding van de parkeer en laad en losplaatsen aan de zuid zijde leveren een 
aanzienlijke geluidsoverlast op, vooral bij de wisseling van de ploegendiensten om 
06.30 uur, 14.30 uur en 22.30 uur. 
Met name het 1e en laatste tijdstip (nachtelijke uren) geeft voor de omgeving veel overlast 
en is ons inziens in strijd met de daarvoor geldende regelgeving. 
Ook het gedeelte bestemd voor uitbreiding van de laad en loscapaciteit zal een aanzienlijke 
extra geluidsoverlast met zich mee brengen. Bovendien houdt de Ola zich niet aan de laad en 
lostijden van 07.00 tot 19.00 uur. Deze worden nu al regelmatig overschreden. 

De uitbreiding zoals thans in de plankaart is weer gegeven betekent een aanzienlijke 
aantasting van ons vrije uitzicht over de weilanden. 
In 1972, toen wij de kavel van de Gemeente hebben aangekocht, is ons toegezegd dat 
er absoluut niet gebouwd zou mogen worden aan de oostzijde van de Reggeweg ter hoogte 
van de nummers 32, 34 en 36, 36a. Ook hebben wij destijds een meerwaarde factor betaald 
voor ons blijvende groene uitzicht met landbouw bestemming. 
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Ook delen wij uw zienswijze niet over de wateropslag in de weilanden aan de voorzijde 
van onze woning. 
Wij vrezen ernstige overlast van muggen en of ander ongedierte. 

Ook de zeer schone O/a fabriek (bereiding van ijs) houdt absoluut niet van ongedierte. 
De lage begroeiing aan de zuidzijde is in 2008 weggehaald ivm overlast van muizen e.d. 

Uw zienswijze over de aanplant van bomenrijen aan de zuidzijde 
van de O/a fabriek delen wij ook niet. 
De bomenrijen zouden worden aangeplant om de fabriek al van veraf aan het zicht te 
onttrekken. 
Ons inziens is dit ook geen taak van de Gemeente, Landschap Overijssel of Waterschap. 
De O/a heeft zelfde plicht om de fabriek uit het zicht te houden en moet zelf zorgen 
voor een gedegen aanplant van het gehele terrein om de zeer forse gebouwen aan het oog 
te onttrekken (vooral ook aan de achterzijde bij het Reggedal). 
Graag zouden wij de aanplant in de weilanden tegenover onze woning weer zien zoals 
het 35 jaar geleden was, nl 1 of 2 mooie grote eiken of beuken in de weilanden. 

Het plan, zoals u dat thans voorste/t is voor ons volstrekt onaanvaardbaar. 
U wordt derhalve verzocht het plan niet verder in procedure te brengen. 

De inhoud van beide zienswijzen is nagenoeg gelijk. Het is redelijk om dan te volstaan met één 
reactie. Overigens, de inhoud van de zienswijzen is gelijk aan de inhoud van de inspraakreacties 
tegen het voorontwerpbestemmingsplan. 

Reactie gemeente: 
Zoals ook verwoord in onze reactie op de inspraakreacties is voor de Ola een milieuvergunning 
verleend waarin geluidsnormen zijn vastgesteld. Op basis van het akoestisch onderzoek van 
Arcadis d.d. 12 januari 2010 met kenmerk B02012/CEO/005/200007/MW, blijkt dat de 
voorgestelde wijziging inpasbaar is binnen de gestelde normen. Alvorens Ola gebruik kan maken 
van de geplande parkeerplaatsen en laad- losplaats en binnen het in procedure zijnde 
uitbreidingsplan, zal zij nog wel een nieuwe milieuvergunningprocedure moeten doorlopen. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de geluidsnormen bepaald worden op basis van de 
geluidsbelasting over een bepaalde beoordelingsperiode (dag, avond en nacht). Deze 
geluidsbelasting wordt niet alleen bepaald door de transportbewegingen op het terrein maar ook 
door de aanwezige installaties in en op de bedrijfspanden van Ola. 

De hinder die men ervaart van de wisselingen van de ploegendiensten hebben met name 
betrekking op de zogeheten piekgeluiden. Deze worden, zoals ook beschreven in het akoestisch 
onderzoek van Arcadis, afzonderlijk aan normen getoetst. Uit het onderzoek blijkt dat Ola hieraan 
kan voldoen. 

Mocht het zo zijn dat Ola zich niet houdt aan de laad- en lostijden zoals wellicht opgenomen in de 
milieuvergunning, dan is dit een aandachtspunt in het kader van handhaving. Het staat verder los 
van deze bestemmingsplanprocedure. 

We hebben begrip voor het standpunt van bezwaarde ten aanzien van het verlies van uitzicht. De 
ruimtelijke situatie en het uitzicht veranderen inderdaad ter hoogte van Reggeweg34/36. De 
middelste beplantingsstrook zal overigens een iets gewijzigde positionering krijgen, die rekening 
houdt met het uitzicht vanaf de locatie Reggeweg 34/36 (dit mede naar aanleiding van de 
huiskamergesprekken die zijn gevoerd). Overigens is de feitelijke inrichting c.q. aanplant van 
groenelementen aan de zuidzijde van het plangebied formeel geen onderdeel van dit 
bestemmingsplan. Wél is het onderdeel van de totaalontwikkeling van de Koemaste. Vanuit het 
project Koemaste wordt bij de inrichting van dit gebied gevolg gegeven aan die gewijzigde 
positionering. 



Zoals ook opgemerkt in onze reactie op de inspraakreacties, constateren wij dat er een 
spanningsveld is tussen enerzijds het landschappelijk inpassen van de bestaande fabriek en 
anderzijds het aanleggen van nieuwe groenelementen in de nabije omgeving van de fabriek. 
Uitgangspunt hierbij is dat aan de zijde van de Reggeweg gedacht wordt aan beplanting in de 
vorm van solitaire eiken (of andere inheemse soort) en verder in oostelijke richting meer 
beplanting wordt aangelegd in de vorm van bijvoorbeeld een houtwal. Dit met het doel een 
kleinschalig landschap te kunnen creëren. Dit hebben wij weergegeven in landschaptekeningen in 
de bijlage. 

De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen die zich 
richt tegen een planologische wijziging in zijn/haar omgeving. Een onafhankelijke commissie kan 
oordelen of er sprake is van planschade. 

Door bezwaarde wordt gesproken over wateropslag. Dit is een onjuiste veronderstelling. Ten 
zuiden van het plangebied wordt een deel van het weiland in de toekomst gebruikt als 
hemelwaterinfiltratiegebied voor het dorp Hellendoorn. Bij zeer grote hoeveelheden regen kan een 
deel van het stedelijk hemelwater worden afgevoerd richting deze hemelwaterinfiltratiezone, 
waar het kan intrekken. Muggenoverlast op deze locatie is onwaarschijnlijk en bij de inrichting 
van het terrein rekening kan rekening gehouden worden met de invloed van muggen op de 
bewoonde omgeving. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

het voorkomen van het optreden van restwater (bijvoorbeeld kleine poelen) na 
waterstandsdaling. 
zorgen dat watervegetatie geen kans krijgt 
het voorkomen van teveel organische belasting 
maaibeheer aanpassen 

Daarnaast wordt de vrees uitgesproken dat er overlast ontstaat door muizen. Wij achten een 
toename van ongedierte door het toevoegen van een laad- en losplaats en een parkeerplaats 
onwaarschijnlijk. In het kader van deze bestemmingsplanherziening komt dit onderdeel niet verder 
aan de orde. In de procedure voor de Omgevingsvergunning is dit een aandachtspunt. 

Conclusie: 
De inhoud van de zienswijzen geeft ons geen aanleiding u te adviseren het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Communicatie: 
Dit bestemmingsplan heeft de volledige procedure vanaf voorontwerp doorlopen. In het 
voortraject van het bestemmingsplan zijn bij de fabriek meerdere informatieavonden gehouden. 
Daarnaast hebben er naar aanleiding van de inspraak een aantal huiskamergesprekken 
plaatsgevonden waar de landschappelijke inpassing ten zuiden van het plangebied ter sprake is 
gekomen. Met name het uitzicht van omwonenden richting de Regge heeft hierbij de aandacht 
gehad. 

Financiering: 
Er is een overeenkomst met Ola gesloten waarin is opgenomen dat Ola eventuele kosten van 
planschade aan de gemeente vergoedt. Overige (gemeentelijke) kosten zijn ook via overeenkomst 
verzekerd en dus is het vaststellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk. 
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Concept Besluit: 
a) De zienswijzen ontvankelijk verklaren maar niet overnemen; 
b) het bestemmingsplan Uitbreiding Ola Zuid ongewijzigd vaststellen. 

Nijverdal, 25 januari 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de burgemeester, 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT00154 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, , v de voorzitter, 

Nijverdal, 15 maart 2011 

^ 

Bijlagen: 
- het bestemmingsplan uitbreiding Ola Zuid ligt voor u bij de stukken ter inzage. 


