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Onderwerp

: Bezwaar tegen verruiming bestemmingsplan Serbonne Nijverdal

Geachte heer/mevrouw,

Er bereiken ons berichten dat er wordt gesproken over een ruimere bestemming dan de huidige
voor het voormalige inspiratiepark Serbonne.
We zijn hier fel op tegen. Ook ondernemers op andere locaties staat het water aan de lippen en
we hebben ook steeds vaker met leegstand van bedrijfspanden te maken in de kernen van de
gemeente.
Meer mogelijkheden op andere locaties waaronder industrieterreinen is geen gewenste
ontwikkeling. Het draagt niets bij aan de uitstraling van een gemeente en zal doorgaans
bezoekers aan het centrum onttrekken.
Onderzoeken tonen ook aan dat gemeenten zich met een visie moeten richten op het
versterken van de kernen en bedrijven moeten concentreren, zodat er een wisselwerking is, het
een toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan de levendigheid in de kernen. Ook zorg je dat er
een bepaald voorzieningenniveau in stand blijft. Dit bereik je absoluut niet met nieuwe
concurrerende ontwikkelingen toe te staan op locaties die daar nu niet voor bestemd zijn en
buiten het centrum liggen.
Daarnaast zou het wel heel erg zuur zijn voor de ondernemers die de afgelopen jaren zijn
gehandhaafd door de gemeente en op deze locatie. Ook zij hebben getracht ruimere activiteiten
te ontplooien dan het bestemmingsplan toestond. Het is niet te verantwoorden om nu
medewerking te geven aan een partij om het wel te realiseren.
Gelet op bovenstaande verzoeken wij u kritisch te zijn indien deze plannen aan de orde komen
en geen medewerking te verlenen aan een wijziging of verruiming van het bestemmingsplan.

Hoogachtend,
namens afdeling Sallandse Heuvelrug, Koninklijke Horeca Nederland
te
bestuur
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