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SKRIFTELIKE FRAGEN (kêst 35 RvO) 

 
Fan  : Tsjerk Bouwhuis - FNP 
  
Datum fan yntsjinjen : 31-10-2022 
  
Oan (kar) : It kolleezje fan boargemaster en wethâlders 
  
Ûnderwerp : Utwreiding ôffalferwurker Snits 
  
Wize fan beäntwurding :  Skriftlik (binnen 30 dagen) 
  
Datum tuskentiids antwurd  :   
  
Datum beäntwurding  :  
 
Taljochting:  
Op 11 oktober is de FNP fraksje yn petear wist mei ynwenners yn Ysbrechtum, ûnder de namme "Op ‘e kofje 
by de FNP". Iens yn de safolle tiid fergadert de fraksje op lokaasje om mei ynwenners yn petear te gean mei 
de fraach, wat giet goed en wat kin better yn Súdwest-Fryslân.  Sa kaam de fraksje die jûn yn de kunde mei 
in artikel út de Ljouwerter Krante fan 6 july 'Puin wacht in Sneek een groene toekomst' 
 
De keppeling tusken it sitaat út it artikel 'Puin wacht in Sneek een groene toekomst' "De milieudeskundigen 
denken dat bijvoorbeeld de geurhinder binnen de perken blijft en adviseren positief. Ze verwachten dat 
nabijgelegen verzorgingstehuis van Patyna en de scholen van Aeres en ROC Friese Poort niet al te veel  
last van de nieuwe activiteiten ondervinden."  en de útstjoering fan Zembla op 6 oktober 'Stank en Strijd 
deel 3'  makket it dat de FNP fraksje siich soargen makket oer de sûnens fan de omjouwing. 
 
Ut earder stelde technyske fragen fan de FNP die bliken dat de provinsje bevoegt gezag is en dat de provinsje 
de omjouwingsfergunning ek toetse moat oan it jildende bestimmingspan.Yn dit gefal 'Gemeente Sneek 
Bestemmingsplan Hemdijk - De Harste' fan 6 maaie 2006. En de omjouwingsfergunning fergund is. 
 
Yn it bestimmingsplan is opnaam ûnder 5.1.3 "Uitbreiding en/of wijziging van de bedrijfsvoering mag niet 
leiden tot een verslechtering van het leefmilieu in de omliggende gebieden." It is dan ek net mear de fraach 
of de geurhinder 'binnen de perken blijft' maar of der sprake is fan in tanimming. En dermei it minder wurden 
fan it leefmiljeu yn dit omlizzende gebied.  
https://lc.nl/economie/Puin-wacht-in-Sneek-een-groene-toekomst-27760056.html 
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-3 
 
It kolleezje wurdt fersocht de folgjende fragen te beäntwurdzjen:  
1.  (in eardere technyske fraach oer it ynsjen FUMO beoardieling is ûntwykt/wie net nei sin) 

Is der neffens de FUMO sprake fan in tanimming fan geurhinder nei dizze útwreiding tsjinoer 2006 en 
dermei ‘een verslechtering van het leefmilieu’?  

 Antwurd: 
 
Foar it perseel jildt it bestimmingsplan Hemdijk-De Harste. Hjirbinnen hat it perseel de bestimming 
‘Bedrijfsdoeleinden met bijbehorende erven’. Op grûn fan it bestimmingsplan binne miljeu kategoryen 
1 en 2 tastien. Op in diel fan it perseel is in ôfwikende miljeu kategory tastien. Hjir falt de 
kompostearring binnen.  
 
Artikel 7 fan it bestimmingsplan is fan tapassing. Yn de opnommen taljochting by it bestimmingsplan 
wurdt ferwizen nei dat wat ûnder 5.1.3. opnommen is: "Uitbreiding en/of wijziging van de 
bedrijfsvoering mag niet leiden tot een verslechtering van het leefmilieu in de omliggende gebieden."  
 
Dizze sin is net yn de regeljouwing (‘voorschriften’) fan it bestimmingsplan opnommen mar yn de 
taljochting op it bestimmingsplan. In taljochting op it bestimmingsplan is juridysk net binend. 
Allinnich de regeljouwing (‘voorschriften’) is juridysk binend. Oan dy regels kin dan ek toetst wurde. 
Yn de taljochting fan it bestimmingsplan wurdt yn net-juridyske wurden útlein hoe’t de pleatselike 

https://lc.nl/economie/Puin-wacht-in-Sneek-een-groene-toekomst-27760056.html
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-3
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situaasje is en wat hjir by fan belang is. Sa stiet er ek fermelden dat er oer in miljeufergunning 
beskikt wurd en dat hjirmei gjin ûntalitbere miljeu-hinder optrede mei.  
 
De sin wêr nei ferwizen wurd is dus gjin beoardielings kader. Wol jild dat allinnich yn it part fan de 
kompostearring in ôfwikende miljeu kategory tastien is. Foar it bestimmingsplan is fan belang dat it 
gebrûk past in de gebrûksbepalings en foar wat it miljeu oanbelanget is it fan belang dat de 
útwreiding oan de wetlike noarmen foldocht (kwa miljeu-impact). Oan beide aspekten wurd foldien 
neffens it befoege gesach.  
 
De FUMO hat in geurûndersiik opfrege by de oanfreger. Ut dit ûndersyk blykt dat de geurkonsintraasjes 
goed ûnder de grinswearden bliuwe.  

2.  Is it kolleezje it nei de FNP iens, mocht der in tanimming wêze yn geurhinder, dit in wegeringsgrûn is 
fan de oanfraach en der dus in flater makke is? Sa ja, wat sil it kolleezje der op ûndernimme? Sa nee, 
wêrom net? 

 Antwurd: 
It kolleezje is it net mei de FNP iens dat in tanimming yn geurhinder automatysk betsjut dat dit in 
wegeringsgrûn is en der dus in flater makke is.   
 
In oanfraag ‘Omgevingsvergunning’ moat toetst wurde oan de wet- en regeljouwing en as hjiroan 
foldien wurd, dan moat de fergunning ferliend wurde. In tanimming fan geurhinder is relevant foar it 
miljeu-spoar, mar hjir is it fan belang oft oan de noarmen foldien wurd. Dêrfan is hjir sprake neffens 
it befoege gesach.  

3.  Hoe garandearret it kolleezje dat de sûnens fan de omjouwing nei dizze útwreiding feilich is, net mei 
eksperimentearre wurdt en, wat wyt, yn in mooglik Zembla útstjoering "stank en Strijd deel 4" telâne 
komt? 

 Antwurd: 
Garandearje kin it kolleezje net, mar mocht it bedriuw ôfwike fan de ferliende fergunning dan kin it 
befoege gesach hjirtsjin hanthavenjend optrede. Hanthavenjend optrede fynt plak op de wetlike 
noarmen die yn Nederlân jilde en de aspekten dy’t yn de fergunning opnaam binne. Wannear’t hjir net 
oan foldien wurd dan jout dat mooglikheden om der hanthavenjend tsjin op te treden.  

 
Tuskenantwurd (as it fan tapassing is): 

 


