
Met een weloverwogen langetermijnplan wist Twilmij alle seinen op groen te krijgen voor een 

gefaseerde uitbreiding van de productiecapaciteit. “In nauwe samenspraak met de gemeente 

Barneveld en de omwonenden, zodat onze gefaseerde ontwikkeling voor alle betrokkenen een 

win-win betekent”, aldus René Slagmolen. 

De Barneveldse gemeenteraad ging in 

juli 2015 akkoord met een nieuw 

bestemmingsplan dat het mogelijk 

maakt om Twilmij’s productiecapaciteit 

aan de Houtbeekweg in Stroe te vergro-

ten. Dit lag in eerste instantie niet in de 

lijn der verwachting. Want het dorp had 

plannen om nabij dit terrein nieuwe 

woningen te bouwen en om de ver-

spreid liggende bedrijvigheid zo veel 

mogelijk samen te brengen op een 

nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. 

Desondanks kreeg Twilmij de handen op 

elkaar voor toekomstige aanpassingen 

van de huidige locatie. De verklaring? 

“Deskundige adviseurs, een weloverwo-

gen langetermijnplan en zorgvuldige 

communicatie”, vertelt René Slagmolen, 

directeur bij Twilmij.

Milieuwinst

Twilmij is in 1963 opgericht en sinds 

basis van eerdere positieve ervaringen 

hebben we drie gerenommeerde part-

ners ingeschakeld voor het tekenen van 

een passend gebouw en terrein. Dit 

waren Architectenburo Snijder BNA, 

ingenieursbureau DPA Cauberg-Huygen 

en DLV Bouw, Milieu & Techniek.”

Minder geluidshinder

Onder leiding van Rosalie Geerlinks, pro-

jectleider milieuconsultancy bij DPA 

Cauberg-Huygen, is een traject ingezet 

om de benodigde aanpassing van het 

bestemmingsplan en alle vergunningen 

in één keer te regelen. “Dit kan via een 

coördinatieregeling. Maar daarmee 

wordt een zeker risico genomen ten aan-

zien van de uitkomst, want het eindbe-

sluit omvat alle aspecten, waardoor één 

onderdeel bepalend kan zijn voor het 

eindbesluit. Bovendien heeft de gemeen-

te hier minder ervaring mee. Dan is het 

dus extra belangrijk om alle aspecten 

mee te wegen in het integrale plan van 

aanpak”, legt Geerlinks uit. “Aangezien 

de benodigde milieuruimte de gemeente 

beperkte bij woningbouw, hebben we 

onderzocht hoe we deze konden laten 

inkrimpen. Hiertoe hebben we gebruik-

gemaakt van een akoestisch model”, ver-

volgt Geerlinks. “In overleg met de archi-

tect is het gebouwontwerp zo ingedeeld 

dat de activiteiten die het meeste geluid 

maken zo ver mogelijk van de woningen 
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Twilmij stelt passende huisvesting zeker

Alle seinen op groen

 
DPA Cauberg Huygen

DPA Cauberg-Huygen helpt opdrachtgevers om duur-

zame, gezonde en veilige omgevingen te creëren, door 

hen te voorzien van haalbare oplossingen en adviezen. 

Belangrijke specialismen naast bouwfysica, vergunning-

aanvragen en -procedures en geluid- en trillingbeheer-

sing zijn stikstofdepositie, externe veiligheid, opslag 

van gevaarlijke stoffen en brandveiligheid.

begin jaren 70 gevestigd op de huidige 

locatie in Stroe, vertelt Slagmolen. “Onze 

focus op het ontwikkelen en fabriceren 

van premixen voor de diervoederindus-

trie hebben we steeds ondersteund met 

innovaties en investeringen in de produc-

tiecapaciteit. Vanwege deze investerin-

gen willen we de bedrijfsvoering het 

liefst op deze locatie voortzetten. Maar 

om aan de vraag vanuit de markt te blij-

ven voldoen, is aanpassing van de pro-

ductiecapaciteit onvermijdelijk. 

Momenteel moeten we opslagruimtes op 

verschillende locaties bijhuren. Door dit 

efficiënter in te richten met meer bul-

kopslag, komen we uit op minder hand-

ling en logistiek. En dat levert ook weer 

milieuwinst op.”

Weloverwogen partnerkeuze

“De uitdaging was om onze wensen 

binnen de vigerende milieuruimte vorm 

te geven en passend te krijgen. Want 

het bouwblok zou veranderen en 

bovendien moest de bestemming van de 

aangekochte buurterreinen worden 

gewijzigd. Ook waren omgevingsver-

gunningen nodig voor de onderdelen 

milieu, bouw, slopen, kappen en voor 

het veranderen van een inrit en het aan-

leggen van een weg. Verder willen we 

er zeker van zijn dat de woningen in de 

directe omgeving gevrijwaard blijven 

van extra geluids- en geurbelasting. Op 
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plaatsvinden. Ook worden de rijroutes zo 

veel mogelijk afgeschermd met bebou-

wing. We hebben de nieuwe situatie 

afgezet tegen de vergunde geluidsruim-

te en konden daardoor aantonen dat 

deze minder geluidshinder oplevert, in 

plaats van meer.”

Positieve mindset

Gedurende het traject is nauw samenge-

werkt met de gemeente, de omgevings-

dienst en het waterschap. Deze partijen 

hebben op verzoek meegedacht over de 

conceptaanvraag. “Wat ook veel heeft 

bijgedragen aan de positieve mindset is 

de informatieavond voor de omgeving 

die we hier op kantoor hebben georga-

niseerd”, meent Slagmolen. “Met teke-

ningen en afbeeldingen werd de toe-

komstige situatie gepresenteerd en wer-

den onder andere de vervoersbewegin-

gen en geluidseffecten inzichtelijk 

gemaakt. Dit is bijzonder goed ontvan-

gen. Mede hierdoor konden we op 1 

oktober 2014 een aanvraag Omgevings-

vergunning indienen.”

Toekomst inzichteli jk

“In feite heeft de gemeente ons ertoe 

aangezet om onze visie voor de komen-

de tien tot vijftien jaar scherp te stellen. 

Daar werd opgemerkt dat ze ons elke 

vijf jaar zagen langskomen met een 

aanvraag voor nieuwbouw. Daarom 

hebben we goed nagedacht over het 

pad en de voorziene jaarlijkse productie, 

het bijbehorende transport en de toe-

komstige technische ontwikkelingen. 

Het resultaat van dit denkproces is ver-

werkt in een infographic, die onze toe-

komstperspectieven inzichtelijk maakt. 

Zo praat je een stuk makkelijker over 

wat er moet gebeuren om de geplande 

ontwikkeling te kunnen realiseren”, 

vindt Slagmolen.

“De manier waarop het traject is door-

lopen, heeft de relatie met de gemeen-

te en omgevingsdienst versterkt”, con-

cludeert de directeur. “Naast nieuw toe-

komstperspectief zorgen de plannen 

ook voor indamming van de geur- en 

geluidcontouren rond de locatie. Sinds 

28 augustus is het besluit over het 

bestemmingsplan en de Omgevings-

vergunningen definitief en kan Twilmij 

aan de slag om haar plannen te realise-

ren. “We zetten op gezette tijden uit-

breidingsfases in, waardoor de produc-

tie tot 2024 stapsgewijs kan verdubbe-

len. De bouw gelijk laten lopen met de 

ontwikkeling van de productie, dat is nu 

de kunst.” -

Twilmij kreeg 

de handen op 

elkaar voor toe-

komstige aan-

passingen van de 

huidige locatie.

Alle seinen op groen

 
Leerpunten

Twilmij heeft een aantal leerpunten gehaald uit het doorlopen traject :

•  Zorg voor een gedegen inventarisatie van de wensen en de toekomstige ont-

wikkelingen, zodat op basis van een zo scherp mogelijk totaalplaatje afstem-

ming met alle betrokkenen kan plaatsvinden.

•  Stel een goed projectteam samen, dat ‘out of the box’/breder dan het eigen 

vakgebied wil denken en samenwerken en sterk is in het creëren van draag-

vlak.

•  Bepaal de belangrijkste risicofactor(en) en besteed hier in het voortraject aan-

dacht aan.

•  Visualiseer de knelpunten en oplossingen, in plaats van dikke rapporten te 

maken. Daardoor begrijpt iedereen hoe de situatie in elkaar zit.

•  Overleg regelmatig met de gemeente en de omgevingsdienst en neem initia-

tieven voor communicatie met de omgeving.

•  Houd de officiële procedures goed in de gaten en onderzoek welke toestem-

mingen het eerst nodig zijn.
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