Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel

24-03-2010

Factsheet 1
Milieu inventarisatie afdeling Milieu ten behoeve van plan- en projectadvisering.
Datum: 4 maart 2010

Algemene gegevens.
Naam bedrijf
Adres
Inrichtingnummer MpM
SBI-code 1993 (2008)
Aard bedrijf
Valt onder

Geldend bestemmingplan

Kazerne Kamp Nieuw Milligen
Meervelderweg 19 te Uddel
2205
7222 (8422) defensie-inrichtingen
Landmachtkazerne
Wm-vergunningplicht *) (Bevoegd gezag Minister van VROM)
DCMR voert de taken uit voor de Minister. De Minister blijft wel
bevoegd gezag
Bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave

De geluidvoorschriften zijn niet gewijzigd in de 3 laatste beschikkingen. De geluidvoorschriften
uit de revisievergunning van 23 oktober 2000 zijn derhalve ongewijzigd gebleven.

Bedrijfssituatie
Op deze locatie bevindt zich een defensie-inrichting. Het betreft een kazerne voor de Koninklijke
Landmacht.

Bestemmingsplan
De huidige bestemming volgens het thans geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische
Enclave’ is ‘militaire Doeleinden’. Een zwaardere activiteit dan de huidige is op basis van het
bestemmingsplan niet toegestaan.

Milieuzones
Milieuzones planologisch toegestane activiteit op basis van ‘Bedrijven en milieuzonering’
De bestemming militaire doeleinden staat onder andere de volgende activiteit toe: defensieinrichting. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor
deze planologisch toegestane activiteiten zijn weergegeven in onderstaande tabel.
MilieuSBI-code Omschrijving
Geur
Stof
Geluid
Veilig–
categorie 1993
heid
(2008)
4.1
7522
Defensie-inrichtingen
30
30
200
100
(8422)
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Milieuzones huidige activiteit op basis van VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’
De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor de huidige
activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Milieucategorie
4.1

SBI-code Omschrijving
1993
(2008)
7522
Defensie-inrichtingen
(8422)

Geur

Stof

Geluid

Veilig–
heid

30

30

200

100

Milieuzones huidige activiteit op basis van wetgeving (milieuvergunningen/AmvB’s)
Geur
Stof
Geluid
Veilig–
SBI-code Omschrijving
1993
heid **
(2008)
4.1
7522
defensie-inrichtingen
30
30
200*
100
(8422)
*gecorrigeerd op basis van het “omgekeerd” toepassen van de systematiek van bijlage 5 van de
VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering, uitgave 2009.
De exacte gecorrigeerde afstand is niet aan te geven. De goede ruimtelijke ordening is
gewaarborgd voor wat betreft het aspect geluid. De afstand is minder dan 100 meter.
** geen munitieopslag (met uitzondering van hand- en tasvoorraad) geen externe
veiligheidsaspect

Milieucategorie

Geluid
Voor deze inrichting is een milieuvergunning verleend door de Minister van VROM. In deze
milieuvergunning zijn geluidsnormen gesteld. Een geluidsrapport maakt deel uit van de
milieuvergunning. De woning Meervelderweg 25 te Uddel is globaal gelegen tussen de
planlocatie en de kazerne.
Op de woning Meervelderweg 25 is berekend dat het Laeq (Langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau) 50, 37 en 28 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag, avond en
nachtperiode.
De planlocatie is ca. 100 meter verder gelegen dan de Meervelderweg 25. Derhalve kan
redelijkerwijs voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) (etmaalwaarde), die
voor een rustige woonwijk/ rustig buitengebied redelijk wordt geacht voor een goed leef- en
woonklimaat.
Op de woning Meervelderweg 25 is berekend dat het Lmax (maximaal geluidniveau) 66, 56 en
56 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode.
De planlocatie is ca. 100 meter verder gelegen dan de Meervelderweg 25. Derhalve kan zeker
voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 65 dB(A) (etmaalwaarde voor de Lmax), die
voor een rustige woonwijk/ rustig buitengebied redelijk wordt geacht voor een goed leef- en
woonklimaat.
Indirecte verkeershinder is berekend op de woning Meervelderweg 25. Uit de berekening blijkt
dat kan worden voldaan aan de eisen voor indirecte hinder. De planlocatie Meervelderweg 26 is
nog verder gelegen. Derhalve zal indirecte hinder op de planlocatie geen belemmeringen
opleveren.
Toetsing aan de zogeheten Lknal is niet van toepassing, aangezien er geen schietbaan is gelegen
binnen deze inrichting.
Op basis van de vigerende milieuvergunning zal de afstand verkleind kunnen worden.
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Veiligheid
Met uitzondering van de hand- en tasvoorraad munitie, is er geen opslag van munitie in de
inrichting. Het gedeelte van de milieuvergunning voor de opslag van munitie in een
munitiebunker is op verzoek van de drijver van de inrichting door de Minister van VROM
ingetrokken. De planologische munitiecirkel staat nog wel op de plankaart. De planlocatie is
gelegen buiten deze cirkel. In een eerder advies, is eerder aangegeven, dat deze cirkel uit het
bestemmingsplan gehaald kan worden.
De inrichting valt niet onder de werkingsfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi). De activiteiten die van invloed kunnen zijn op het aspect gevaar/veiligheid zijn op zeker
meer dan 100 meter gelegen.
Geur/stof
Binnen 30 meter van de planlocatie zijn geen activiteiten, waar stof en geur een milieucontour
kan opleveren.

Conclusie
De minimaal aan te houden afstand tot aan het perceel van bovengenoemde inrichting bedraagt
100 meter voor het aspect veiligheid. Voor wat betreft het aspect geluid kan worden voldaan
aan de voorkeurswaarden (etmaalwaarde)van 45 dB(A) en 65 dB(A) voor respectievelijk het
Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau en de Lmax (maximaal geluidniveau). In principe is de
planologische milieuzone voor het aspect geluid 200 meter. Aangezien er een woning tussen de
planlocatie en de kazerne ligt, kan de kazerne geen gebruik maken van de planologische
reservering van 200 meter en de uiteindelijke milieucontour is aan deze kant van de kazerne
maximaal100 meter.
De planlocatie is op circa 100 meter van de grens van de inrichting gelegen. Bovengenoemde
inrichting vormt derhalve geen belemmering voor het omzetten van de vigerende bestemming
‘Bos met meervoudige doeleinden en wonen’ naar de bestemming ‘Maatschappelijk’ van de
locatie Meervelderweg 26 te Uddel.

Kaartje

100-meter zone rondom Meervelderweg 19 voor zowel het huidige gebruik (gevaar is
maatgevend)

