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Enspijk, 19 mei 2021 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
  
Aanstaande dinsdag 25 mei bespreekt u agendapunt 16, Vaststellen bestemmingsplan 
Boutensteijnseweg, Enspijk. Met deze bestemmingsplanwijziging wordt het mogelijk aan de 
Boutensteijnseweg in Enspijk een opslag voor biomassa te realiseren en in de toekomst zelfs een 
biomassacentrale. De StichtingMooiWonenInEnspijk (MWIE) maakt zich zorgen over extra 
verkeersbewegingen en stankoverlast die dit met zich meebrengt. Naar wij hebben gehoord moet 
het bedrijf dat zich gaat vestigen aan de Boutensteijnseweg weg uit Houten/Schalkwijk. De vraag is of 
onderzocht is of sprake was van verkeersoverlast/ stankoverlast is op die locatie. 
  
Verkeersbewegingen 
 
Recent was er veel aandacht voor de gevaarlijke kruising van de Boutensteijnseweg met de 
provinciale weg. Het biomassaopslagbedrijf gaat met zeer grote vrachtauto’s rijden over deze 
kruising. Dit vinden wij onwenselijk gezien de vele kinderen die bij deze kruising oversteken. Het 
bedrijf gaat ook in de avond en nachtelijke uren rijden. Dit lijkt ons niet wenselijk op een plek die 
geen industrieterrein is. Voorwaarde voor de extra verkeersbewegingen zou wat ons betreft een 
rotonde/ verkeerslichtinstallatie op de kruising Boutensteijnseweg met de provinciale weg moeten 
zijn. Hier is al meermalen door inwoners om gevraagd en het is bekend bij de gemeente dat deze 
kruising gevaarlijk is. Een van de wethouders heeft zich hier immers eerder sterk voor gemaakt 
richting provincie. De meerkosten van een veilige rotonde of verkeerlichtinstallatie ten opzichte van 
de huidige kruising zouden door dit bedrijf betaald moeten worden en meegenomen kunnen worden 
in de reconstructie door de provincie.  
Zonder de mitigerende maatregel (aanpassing kruising) om overlast vanwege de 
bestemmingsplanwijziging te beperken is de vestiging van dit bedrijf op deze locatie ons inziens 
ongewenst.  
 
Wij verzoeken de raad daarom alleen in te stemmen met dit bestemmingsplan onder de voorwaarde 
dat de kruising wordt aangepast op kosten van dit bedrijf.  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stankoverlast 
 
In de eerste aanvraag werd een kleine biomassacentrale meegenomen, in de voorliggende aanvraag 
komt deze er niet meer. Dit is echter een kwestie van tijd, want het bestemmingsplan geeft wel de 
ruimte om in de toekomst alsnog een biomassacentrale te plaatsen. Het lijkt er nu op dat een truc 
wordt toegepast: er komt nu geen biomassacentrale, maar alleen opslag. Maar bij de hiervoor 
benodigde bestemmingsplanwijziging wordt wel vast ruimte gelaten om in de toekomst wel een 
biomassacentrale te kunnen neerzetten, zonder dat opnieuw een ruimtelijke procedure hoeft te 
worden doorlopen. Zo voorkom je nu maatschappelijke onrust en protest tegen een centrale, want 
die komt er nu niet. Maar als hij er straks alsnog komt heeft protest geen zin, want dan is de 
mogelijkheid immers al geborgd in het bestemmingsplan.  
Wij maken ons zorgen over de stankoverlast die de biomassaopslag en een toekomstige centrale 
geeft in Enspijk, zeker gezien het feit dat zuid west de meest voorkomende windrichting is. 
 
Wij verzoeken de raad te besluiten in dit bestemmingsplan 1) eisen op te nemen ten aanzien van 
reductie van stank en 2) de mogelijkheid op deze locatie een biomassacentrale te bouwen volledig 
uit te sluiten. In de toekomst kan voor dit tweede dan opnieuw een ruimtelijke procedure voor 
doorlopen worden. 
  
Wij verzoeken u deze brief te betrekken bij uw beraadslagingen dinsdag en zien met belangstelling 
uit naar uw besluit. 
  
Hoogachtend, 
  

  
Guido van der Wedden 
Secretaris MWIE 
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