Raadpositiefover compostering
Compostering op het eiland is een
goede zaakndaarover was de poliÍiek
het maandag in de raadscommissie
eens Breekpunt zou de plek kunnen
zijn, waarvoor Jelle Cupido in Lies
een bounplan indiende voor het oprichten van een composteringsbedrijf
met loods en vijf sleufsilo,s aan de
Kampweg.
De loods wordt ongeveer 300 m2
groot en omvat naast bergruimte
ook twee kantoorruimtes,een kantine en sanitair. Bij de loods worden
vijf sleufsilo'sgebouwd met een gezamenlijke oppervlakte van circa
488 m2. Het overgrote deel van het
perceel wordt zonder bouwwerken

ten behoeve van het bedrijf ingericht. Omdat het agrarisch bedrijfsperceel van Cupido tussende Kampweg en de Hoofdweg al wijwel geheel is benut en geen ruimte meer
biedt voor de aangewaagdebouwwerken, heeft Cupido het voorstel
gedaan om de bedrijfsactiviteiten
aan de overzijdevan de Kampweg te
vestigen.Het college bleek daar niet
voor vanwege strijdigheid met het
bestemmingsplan. "Medewerking
kan alleenplaatsvindendoor toepassing te geven aan artikel 19 lid 1
WRO. Deze wijstellingsmogelijkheid is een bevoegdheid van uw
raad", aldus het college en daarom
kwam het onderwerp in de raadscommissie aan de orde.

Ook SOSzat met het dilemma,aldus
vootzitter Hugo Goíer: "Het is een
afweging tussen het belang van de
boer en een verantrvoorde landschappelijke inpassing" Die haken
en ogen omtrent de ruimtelijke ordening zagen ook de raadsleden, die
overigens zonder uiEondering lof
hadden voor het initiatief van de
Cupido's "Het zou jammer zijn als
dit niet door zou gaan alleen om de
plek", vond Pieter de Haan @vdA).
Compostering op het eiland zou inhouden dat er minder afuoer naar de
vaste wal zou hoeven plaatsvinden
van organisch materiaal en minder
aanvoer van kunstmest, kostenbesparendezaken dus
Het college beschouwdehet initiatief
als een zelfstandig bedrijt Als zelfstandig bedrijf hoort het eigenlijk
thuis op een anderelocatig aldus wethouderVanZwol, eenterrein met bedrijvenfunctie. Dit werd bestreden
door Kees Cupido:"Het is onderdeel
van ons agrarischbedrijf', benadrukte hij. Diverse raadsleden woegen
zich afwaarom het college het bedrijf
in de zwaarstecategorie wil plaatsen,
categorie5, waardoor de zwaarstemij lieueisen gelden. "Zwaar overtrok] ken", aldus Stefan Procee (WD).
| "Waarom geen categorie I of 2?",
, woegAntoine van den Berg (PB) zich
af Het collegebuigt zich voor de behandeling in de raad over alle infor1matie en wagen, waarna de raad een
oordeel moet vellen over dit project.

