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2. Thema bestemmingsplan 

 

1. Hoe past het bedrijf in concept  Eiland van Schalkwijk?   

Het bedrijf is een bestaand bedrijf dat al langere tijd (al bijna 100 jaar) aanwezig is op 

het eiland. Deze is geleidelijk aan gegroeid binnen de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan. Bestaande rechten worden gerespecteerd tenzij het echt niet 

past. Uitgangspunt daarbij is dat het om ruimtelijk-planologische motieven niet 

noodzakelijk is en om financieel-economische motieven meestal niet haalbaar is om 

deze bedrijven te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Bedrijfsbestemmingen zijn 

er in vele soorten en maten aanwezig op het eiland om ook bestaande en soms 

nieuwe ondernemers kansen te bieden.  

2. Dit bedrijf past niet binnen de structuurvisie van Schalkwijk  

In 2011 is de Structuurvisie opgesteld waar landbouw en recreatie belangrijke pijlers 

zijn. Een structuurvisie geeft het beleid weer van een bepaald gebied waarvan wordt 

gestreefd die beleidsambitie te realiseren. In het bestemmingsplan Eiland van 

Schalkwijk van 2015 is het beleid vervolgens  juridisch en concreet vertaald. De 

structuurvisie en bestemmingsplan bieden mogelijkheden en sturing voor nieuwe en 

bestaande bedrijvigheid. De structuurvisie geeft de visie en sturing kan plaatsvinden 

binnen de mogelijkheden van het bestemmingplan. Bestaande bedrijven zijn 

ingepast in de structuurvisie, zo ook dit bedrijf.   

3. Welke categorie bedrijf is dit m.b.t. de milieuvoorschriften ABC? 

Categorie I,II,III,IO, dit zou mij uitgelegd worden door RO, categorie IV 

bedrijf moet dan meer gecontroleerd worden.  

Het bedrijf van Van Gorp is een inrichting type C als bedoeld in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer.Dat betekent dat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk op dat bedrijf van 

toepassing is.Daarnaast is voor dat bedrijf een omgevingsvergunning milieu 

(voorheen ‘milieuvergunning’ en ‘Hinderwetvergunning’ genoemd) nodig. 

Het bedrijf van Van Gorp ligt in het gebied waarop bestemmingsplan Eiland van 

Schalkwijk van toepassing is. Het heeft daarin o.a. de bestemming ‘Bedrijf’ en de 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - veevoederbedrijf’. 

Het bedrijf van Van Gorp is een veevoederbedrijf en is dus op die locatie toegestaan. 

Het is niet zo dat de categorie van bedrijfsactiviteiten volgens het bestemmingsplan 

bepaalt hoe vaak een bedrijf moet worden gecontroleerd. Dat wordt bepaald door de 

‘milieuzwaarte’ van een bedrijf. Hoe zwaarder de categorie, hoe vaker er wordt 

gecontroleerd. 
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Het bedrijf van Van Gorp heeft een ‘grote milieuzwaarte’ en wordt daarom  

regelmatig  gecontroleerd. Normaal gesproken is de frequentie van controle bij dit 

soort bedrijven gemiddeld minstens eenmaal per twee jaar.  

4. Van Gorp heeft recent nog land aangekocht aan de achterzijde van de 

fabriek. Hoe zit het met de  bestemming van dit aangekochte land?  

Na onderzoek blijkt dat het bedrijf twee percelen in eigendom heeft: perceel K584 en 

K582. Op perceel K584 staat het bedrijf en perceel K582 ligt achter het bedrijf. Dit 

perceel is al vóór 2011 aangekocht door het bedrijf. Dat perceel heeft o.a. de 

bestemming ‘Agrarisch’. 

 ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn niet bestemd voor een veevoederbedrijf.  

                                                      


