Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kraal de Kunne
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kraal de Kunne’ heeft van 15 november 2019 tot en met 26
december 2019 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen. De reactie is in deze nota
kort samengevat en beantwoord. Geheel onderaan deze nota wordt aangegeven op welke punten
het bestemmingsplan is aangepast.
Wet bescherming persoonsgegevens
Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet
gepubliceerd. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de reacties daarom
geanonimiseerd. Omdat het Besluit ruimtelijke ordening niet expliciet verplicht tot het elektronisch
beschikbaar stellen van persoonsgegevens, is de Wbp van kracht bij de elektronische
beschikbaarstelling van bestemmingsplannen op internet. Dit betekent dat inspraakreacties,
zienswijzen e.d. niet elektronisch beschikbaar gesteld mogen worden indien deze NAW gegevens
(naam, adres, woonplaats) bevatten of andere persoonsgegevens die vallen onder de Wbp. De
werking van de Wbp strekt zich niet uit tot gegevens omtrent ondernemingen, die behoren tot een
rechtspersoon. Deze namen zijn daarom niet geanonimiseerd. Dit geldt ook voor personen die
beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure (namen van advocaten, gemachtigden e.d.). Indien het
noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van een publieke taak, is het wel toegestaan om
persoonsgegevens elektronisch beschikbaar te stellen. Dit heeft tot gevolg dat NAW gegevens met
betrekking tot persoonsgebonden overgangsrecht wél in een bestemmingsplan mogen worden
genoemd en elektronisch beschikbaar zijn. Omdat deze nota elektronisch beschikbaar wordt gesteld,
zijn de inspraakreacties gerubriceerd op nummer, zodat de inhoud van de nota geen NAW gegevens
van natuurlijke personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke reactie heeft ingediend is er een
los overzicht van indieners van een vooroverleg- en inspraakreacties opgesteld. Dit overzicht wordt
niet elektronisch beschikbaar gesteld.

Zienswijze 1, ontvangen per brief op 5 december 2019
Samenvatting zienswijze
Indiener is het niet eens met het besluit omdat deze zowel op bedrijfsmatig als economisch vlak een
bedreiging vormt voor het eigen melkveebedrijf. Door het wijzigingsplan worden de
uitbreidingsmogelijkheden verminderd waardoor de groei van het bedrijf stagneert. Er moeten meer
kosten worden gemaakt om emissiearm te bouwen en de waarde van de boerderij zal dalen in geval
van een verkoop.
Beantwoording zienswijze
Het plan voorziet in een functiewijziging van ‘agrarisch’ naar ‘natuur’. De begrenzing van het Natura
2000-gebied Dinkelland wordt niet aangepast door deze functiewijziging. Voor zover het plangebied
is gelegen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied, moet op deze gronden reeds rekening
worden gehouden met de voorwaarden die de Wet natuurbescherming stelt. De delen van het
plangebied buiten de Natura 2000-gebieden zijn gelegen in de ‘Zone Ondernemen met Natuur en
Water’. In deze zone is het beleid van de provincie gericht op het creëren van ruimte voor
economische ontwikkelingen zoals landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- werklocaties.
Voor zover het plangebied buiten het Natura 2000-gebied is gelegen, gelden geen bijzondere
beperkingen.
Voor zover er beperkingen gelden voor de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf worden deze
bepaald door stikstofgevoelige habitattypen in bestaande Natura 2000-gebieden op kortere afstand
van het bedrijf (zie figuur 1) én door gebieden die onderdeel zijn van het bestaande Natuurnetwerk
Nederland die eveneens op kortere afstand van het bedrijf zijn gesitueerd (zie figuur 2).

Figuur 1 Maatgevende locatie van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied Dinkelland (rode cirkel)

Figuur 2 Locatie van maatgevende NNN-gebieden (rode cirkel)

De inhoud van het wijzigingsplan zorgt niet voor beperkingen of extra beperkingen voor het bedrijf
van indiener. De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot een wijziging van het wijzigingsplan.

