
SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

Van  : GroenLinks – Idske Koopmans

Datum indiening    : 23 mei 2022 

Aan (keuze) :  Het college van burgemeester en wethouders
 De burgemeester

Onderwerp : Soprema 

Wijze van beantwoording :  Schriftelijk (binnen 30 dagen)
 Mondeling (eerstvolgende raadsvergadering)

Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing) 

Datum beantwoording : 21 juni 2022 

Toelichting:  
Na het raadsbesluit om een voorbereidingsbesluit voor Soprema vast te stellen hebben wij als 
GroenLinskfractie een aantal vragen over het vervolg. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Bent u met GroenLinks nog steeds van mening dat gezondheidsbescherming en 
gezondheidsbevordering, alsmede de gezondheidsbeleving van inwoners het belangrijkste 
criterium moet zijn en is in de inrichting van de Ruimtelijke Ordening in onze gemeente? 

Antwoord: 

In de ruimtelijke ordening zijn veel factoren van belang. Gezondheid is hier een ontzettend 
belangrijk onderdeel van. Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient er op basis van de wet 
sprake te zijn van een zogenaamde goede ruimtelijke ordening. Daarmee wordt bedoeld dat alle 
relevante belangen en omstandigheden worden meegewogen om tot een besluit te komen. Het 
besluit is dan de vaststelling van een bestemmingsplan (of juist niet) waarin gebruiks- en 
bouwregels zijn opgenomen. In deze regels van het bestemmingsplan zit de beoogde bescherming 
van de belangen opgenomen. 

Voor met name de gebruiksregels is gezondheid een belangrijk punt. Bijvoorbeeld de afstanden 
van een bedrijf tot bijvoorbeeld woonbebouwing wordt hiermee ruimtelijk geregeld. In de 
vastgestelde gemeentelijke Omgevingsvisie is gezondheid één van de speerpunten en dus is (en 
blijft) het college van mening dat gezondheid (bevordering/beleving) een erg belangrijk criterium 
is in de ruimtelijke ordening.  

2. Hoe ziet het vervolgtraject er uit als gevolg van het voorbereidingsbesluit? Zowel in de te nemen 
stappen, als in nadere onderzoeken, als in tijd.  

Antwoord: 

Het voorbereidingsbesluit is de eerste (procedurele) stap in het onderzoek naar de wenselijkheid 
van een nieuw planologisch kader (bestemmingsplan). Zoals bij elk nieuw op te stellen 



  

 

 

bestemmingsplan aan de orde is, zullen onderzoeken moeten worden uitgevoerd om te 
onderbouwen of en zo ja op welke wijze het bestemmingsplan aangepast/gewijzigd moet gaan 
worden. De totale looptijd van het vervolgtraject is in principe maximaal 1 jaar aangezien het 
voorbereidingsbesluit een looptijd van 1 jaar heeft. Na dat jaar moet er ofwel een 
ontwerpbestemmingsplan liggen, ofwel een hernieuwd voorbereidingsbesluit zijn genomen, ofwel 
geen planologisch besluit zijn genomen (in dat laatste geval herleeft het oorspronkelijke 
bestemmingsplan weer).  
 
Voorafgaand aan dat proces zal er met stakeholders gesproken gaan worden zoals onder meer het 
bedrijf Soprema zelf. Dit ten behoeve van mogelijke verschillende scenario’s maar ook gelet op 
de plannen die Soprema heeft laten zien in de raadsvergadering van 9 mei 2022. Ook zal er 
gesproken worden met de werkgroep van de omwonenden.   
 
Mede afhankelijk van deze gesprekken, zal er een vervolgtraject worden ingezet door het 
college. Indien er besloten wordt om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden, dan zal er 
eerst een ontwerpbestemmingsplan worden gemaakt en vervolgens een definitief 
bestemmingsplan. Deze procedure is voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening. Ook de 
afstemming met partners zoals de provincie en het waterschap vallen hieronder. De vaststelling 
van het definitieve bestemmingsplan is een bevoegdheid van uw gemeenteraad. Het proces tot 
aan de vaststelling van een ontwerpbestemmingsplan dient binnen 1 jaar afgerond te zijn (want 
dan vervalt het voorbereidingsbesluit van rechtswege).  
 
Een ontwerpbestemmingsplan heeft ook een bevriezende werking ten opzichte van het huidige 
bestemmingsplan (net zoals een voorbereidingsbesluit dat heeft). 
 

3.  Wanneer en op welke wijze worden de gemeenteraad, de inwoners van IJlst (onder anderen de 
werkgroep) en Soprema hierin betrokken? Hoe worden bewoners van IJlst (onder anderen de 
werkgroep) ook betrokken bij opdrachtverlening en vraagstelling van de nadere onderzoeken 
waarnaar in het voorbereidingsbesluit wordt verwezen? 
 

 Antwoord:  
 
Indien er wordt overgegaan tot het laten vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, dan 
schrijft de wet voor op welke wijze en op welke momenten uw raad maar ook andere 
belanghebbenden bij dit traject worden betrokken. Onderdeel van het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan is het laten uitvoeren van verschillende onderzoeken. Het doel van deze 
onderzoeken is om te onderbouwen dat op een specifiek deelgebied (bijvoorbeeld archeologie, 
bodem, geluid etc) hetgeen in het bestemmingsplan wordt geregeld ook juridisch mogelijk is. 
Anders gezegd, of er ook belemmeringen zijn voor de beoogde regels vanuit het nieuwe 
bestemmingsplan. Hier is dus geen specifieke of afwijkende vraagstelling mogelijk. Dit is de 
standaardvraag die bij elk nieuw bestemmingsplan vanuit de wetgever wordt voorgeschreven en 
wat de wet ook van het bevoegd gezag wordt verwacht. 
 
Gelet hierop is er dan ook geen aanvullende betrokkenheid van uw raad of anderen bij de 
opdrachtverlening of vraagstelling bij deze onderzoeken.  
 

4.  Gaat u ook een burgerparticipatietraject, zoals bijvoorbeeld een participatieve waarde 
evaluatie inzetten in dit traject? Indien ja: graag stappen verwerken in antwoord op vraag 2. 
Indien nee: graag toelichting op welke andere aanpak u dan kiest en waarom deze aanpak naar 
uw idee een beter resultaat en hopelijk meer betrokkenheid oplevert. 
 
 Antwoord:  
 
Of er een burgerparticipatietraject wordt ingezet bij de totstandkoming van een eventueel nieuw 
bestemmingsplan, kunnen wij op dit moment in het proces nog niet zeggen. Vanuit de wet wordt 
de voorbereidingsprocedure voorgeschreven en hierin worden ook doorlooptijden en termijnen 
genoemd. Afwijkende burgerparticipatietrajecten (afwijkend ten opzichte van de wet) hebben 
effect op deze termijnen en de doorlooptijd. Binnen 1 jaar vervalt het voorbereidingsbesluit en 
dus staat er ook enige tijdsdruk op het proces. In het komende voortraject zal moeten worden 
bekeken of een (afwijkend) burgerparticipatietraject wenselijk en mogelijk is.  
 



  

 

 

 
 
 

5.  Welke randvoorwaarden en criteria heeft de gemeente gehanteerd bij de eerdere zoektocht(en) 
naar een alternatieve locatie(s) voor Soprema om te beoordelen of die geschikt is? Welke opties 
en locaties zijn verkend, hoe en door wie zijn deze beoordeeld, op grond waarvan zijn deze 
geschikt bevonden danwel afgevallen? Wanneer is hierover contact geweest met Soprema, de 
Provincie(s), Fumo, Wetterskip, GGD of met rijkspartijen en wat was de inhoud en de aard van 
dit contact?  
 

 Antwoord:  
 
De gesprekken met Soprema in de laatste jaren zijn met name gericht op het terugdringen van de 
overlast en de maatregelen die te nemen zijn in het kader van de milieuwetgeving 
(omgevingsvergunning activiteit milieu). De technologie biedt steeds betere voorzieningen en 
daarmee kan bijvoorbeeld de emissie steeds beter worden gereguleerd en teruggedrongen.  
 
In de voorbereiding van bedrijventerrein De Hemmen is met het bedrijf gesproken of verplaatsing 
van het bedrijf in de onderzoeken van dat bestemmingsplan ook meegenomen zou kunnen 
worden. Het bedrijf heeft toen aangegeven dat er voor het bedrijf geen bedrijfseconomische 
noodzaak voor bedrijfsverplaatsing was. Gelet daarop is er in de onderzoeken dan ook geen 
rekening mee gehouden en is bedrijfsverplaatsing ook geen onderwerp van gesprek meer 
geweest.   
 
Er is dus geen formele zoektocht naar een andere locatie (door de gemeente) geweest en dus zijn 
hier ook geen formele overleggen over gevoerd met andere partijen of besluiten in genomen door 
het college. Een alternatieve locatie zal wel als mogelijk scenario worden meegenomen en 
onderzocht in de komende periode ter voorbereiding voor een eventueel nieuw vast te stellen 
bestemmingsplan.  
 

6.  Welke kosten en inzet van ambtenaren heeft de gemeente de afgelopen jaren vanaf 2018 
gemaakt in het dossier Soprema? Graag een overzicht per jaar in aantal uren als in kosten, zowel 
van ambtenaren, Fumo medewerkers als van bijvoorbeeld ingehuurde externe partijen 
(onderzoeksbureaus, advocaten kantoren, procesbegeleiding etc). 
 

 Antwoord: 
 
Vanaf 2018 zijn er verschillende kosten gemaakt in het genoemde dossier Soprema. Hieronder is er per 
jaar een overzicht gemaakt van de kosten (excl. btw) die direct herleidbaar zijn naar dit dossier (het 
overzicht geeft het jaartal aan waarbinnen de kosten zijn betaald). Hier zitten de uren (en dus 
indirect de kosten) van de gemeentelijke ambtenaren niet bij. Er worden namelijk geen specifieke 
uren geschreven op het dossier Soprema (of andere dossiers). De uren die medewerkers van de FUMO 
aan dit dossier besteden zijn wel onderdeel van de genoemde bedragen. 
 
2018:  

€ 42.680,10 
 
2019: 
€ 11.090,00 
 
2020: 
€ 62.558,50 
 
2021: 
€ 97.521,00 
 
2022 (tot en mei): 
€ 154.468,32 
 
 
 
 
 



  

 

 

7.  Kunt u een overzicht geven van welke wet- en regelgeving van toepassing is op de kwestie van 
Soprema voor wat betreft de lopende vergunningsaanvraag en uitwerking van het 
voorbereidingsbesluit? En wie het bevoegd gezag is voor welk onderdeel? 
 

 Antwoord: 
 
Voor wat betreft de lopende aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu is de milieuwetgeving van 
toepassing. Dat is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) samen met de Wet 
Milieubeheer (Wm). Hierin worden de wettelijke kaders gegeven waaraan een milieu-inrichting moet 
voldoen. Ook de zogenaamde BBT (best beschikbare technieken) zijn hier onderdeel van. Dat komt 
erop neer dat als er betere technieken voor handen zijn om de milieu-impact van een bedrijf te 
verlagen, het bedrijf in de regel ook verplicht is deze betere technieken toe te passen. Het college is 
het bevoegd gezag inzake de omgevingsvergunning (en wordt hierin geadviseerd door onder meer de 
FUMO). 
 
Voor wat betreft het voorbereidingsbesluit is de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Datzelfde 
geldt voor een eventueel nieuw vast te stellen bestemmingsplan. In dit ruimtelijke spoor is uw 
gemeenteraad het bevoegd gezag. Uw raad bepaalt dus uiteindelijk of er een nieuw bestemmingsplan 
komt en zo ja wat hierin wordt geregeld (gebruiks- en bouwregels bijvoorbeeld). 
 

 




