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Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) “Uitbreiden van 

Ossenbruggen Fruit BV Bulksestraat 1 Ingen” 

 

 

Omgevingsvergunning  : “Uitbreiden van Ossenbruggen Fruit BV Bulksestraat 1 Ingen” 

   

Behorend bij raadsbesluit : Afgifte VVGB 18 april 2017 

 

 

I.  Procedure “Uitbreiden van Ossenbruggen Fruit BV Bulksestraat 1 Ingen” 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de Bulksestraat 1 te Ingen. De omgevingsvergunning 

biedt een planologisch-juridisch kader om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.  

 

De ontwerp omgevingsvergunning heeft met bijbehorende stukken van donderdag 11 mei 2017 tot 

met woensdag 21 juni 2017 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode bestond de 

mogelijkheid om zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen in te dienen.  

 

 

II. Ingediende zienswijzen/ontvankelijkheid 

De ingekomen zienswijzen zijn ingediend door: 

1. De heer Van Rooijen, Provincialeweg 44 4031 JM Ingen, 22 mei 

 

De persoon die  zienswijzen heeft ingediend is een direct omwonende en belanghebbend. De 

zienswijzen zijn voor het einde van de termijn van 11 mei t/m 21 juni verzonden c.q. ontvangen.  

 

Geconcludeerd wordt dan ook dat alle zienswijzen ontvankelijk zijn.  

 

 

III. Samenvatting ingekomen zienswijzen en beoordeling zienswijzen 

De ingediende zienswijzen zijn hieronder samengevat en van een beoordeling voorzien. De aard van 

iedere zienswijze is samengevat weergegeven, maar is integraal in de besluitvorming meegenomen. 

Tevens is per zienswijze aangegeven of er aanleiding is tot aanpassing van de omgevingsvergunning.  

 

 

Ingekomen zienswijzen 

1. Met verbreden van de Ketteringseweg tast het karakter van een kleine, smalle 

      landweg aan, een weg die een frequent maar kleinschalig gebruik kent. 

2. Het gebruik door vrachtverkeer brengt andere gebruikers in gevaar. 

3. Er is een alternatief beschikbaar. Het is mogelijk om veel eerder in noordelijke 

      richting naar het bedrijf te gaan. Dit kan rechtstreeks vanaf De Brenk. 

4. De familie Van Ossenbruggen bezit de woning aan De Brenk 8a in Ingen. Via dat 

      perceel kunnen zij een ontsluiting realiseren die volledig op eigen terrein ligt. 

 

Commentaar gemeente Buren 

1. We zijn op zoek gegaan naar een passende ontsluiting welke zo dicht mogelijk is gelegen bij de 

provinciale weg. De functie van de Ketteringseweg blijft ongewijzigd als erftoegangsweg. Met het 

verbreden van de Ketteringseweg over een lengte van 300 meter ontstaat een goede ontsluiting 

van het fruitbedrijf Van Ossenbruggen binnen de functie van erftoegangsweg. De afstand van de 

aansluiting van de Ketteringseweg op De Brenk  tot de Provincialeweg N320 bedraagt ca. 60 

meter. Door deze ontsluiting te realiseren rijdt het vrachtverkeer van het bedrijf niet meer via de 

kern Ingen (2200 inwoners) via de Bulksestraat, Dorpsstraat, Molenstraat en de Brenk naar de 

Provincialeweg N320. Ontlasting van de kern van vrachtverkeer wordt als een verbetering gezien. 
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Per etmaal zijn 50 verkeersbewegingen van vrachtverkeer voorzien. Dit is passend voor de 

Ketteringseweg. 

2. De functie van de weg blijft ongewijzigd. Per etmaal zijn 50 verkeersbewegingen van 

vrachtverkeer voorzien. Dit is geen forse toename van verkeersbewegingen. Juist door de 

verbreding van de weg wordt een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie gecreëerd.  Het blijft 

een erftoegangsweg die ontsluiting biedt aan aangrenzende woningen en bedrijven. De maximum 

snelheid blijft 60 km per uur. De weg wordt daarbij zo ingericht dat andere weggebruikers niet in 

gevaar worden gebracht. Ter verduidelijking: de huidige Ketteringseweg wordt nu ook gebruikt 

door vrachtverkeer, waaronder vrachtwagens en zwaar landbouwverkeer. 

3. Binnen het wensbeeld om de kern Ingen te ontlasten voor wat betreft vrachtverkeer en als 

zodanig de verkeersafwikkeling dan ook zo direct mogelijk te laten plaatsvinden op de provinciale 

weg is ieder alternatief op  het nu voorliggende plan minder optimaal te noemen. Het alternatief 

om via de Brenk te ontsluiten is daarom niet wenselijk. De draaicirkel voor vrachtverkeer komend 

vanaf de Provinciale weg, via de Brenk op een ontsluitingsweg zou zeer veel ruimte in beslag 

nemen. De benodigde manoeuvreerruimte en manoeuvreerkunst leidt eerder tot een 

verslechtering als een verbetering van de verkeerssituatie. Vrachtverkeer komend vanaf de 

Provincialeweg bereikt met de beoogde ontsluiting  eerder de directe ontsluitingsweg als 

doorgereden zou worden over de Brenk. De aansluiting op de Ketteringseweg is bovendien een 

goede aansluiting in praktische zin doordat deze gelegen is op eigen terrein van initiatiefnemer. 

Er hoeven zodoende geen gronden verworven te worden.  

4. Ook hiervoor geldt dat bij een dergelijke invulling de benodigde manoeuvreerruimte en 

manouveerkunst zal leiden tot een verslechtering in plaats van een verbetering in het kader van 

de verkeersafwikkeling. De betreffende woning maakt geen onderdeel uit van het bedrijf en 

zodoende ook niet van onderhavig initiatief. Daarbij betreft het een woning. Een woning is een 

gevoelige bestemming. Het is zeer twijfelachtig of het aanleggen van een weg pal naast een 

woning een ruimtelijke aanvaardbare oplossing zou zijn. Immers zou daarmee een 

verkeersfunctie pal naast een woonbestemming gerealiseerd worden met alle nadelige gevolgen 

(bv geluidhinder) van dien. Los van de vraag of dit op grond van de wet geluidhinder überhaupt 

mogelijk is. 

 

 

Conclusie  

De zienswijzen wordt niet gegrond verklaard. 

 

IV. Aanpassingen ambtshalve 

 

Geen aanpassingen 

 

V. Resumé voorgestelde aanpassingen/wijzigingen bij verlenen van de omgevingsvergunning 

 

Geen aanpassingen 

 

 

 

Bijlagen bij nota: 

 Zienswijzen (kopieën)  

 


