Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Kampweg 34 Uddel
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Inleiding

1.1.1

Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 21 november 2019
tot en met 2 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.

1.1.2

Tegen het ontwerp is een zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen en zijn
ontvankelijk.

1.1.3

In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven.

1.1.4

In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld.

1.1.5

Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 4 van deze nota zijn deze ambtshalve
wijzigingen beschreven.
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Communicatie

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020,
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Een ieder heeft de gelegenheid gehad om zienswijzen in
te dienen.
De terinzagelegging is bekendgemaakt in de Staatscourant, een huis-aan-huis blad en op de website
van de gemeente.
Het ontwerpbestemmingsplan was via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te
raadplegen.
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Zienswijzen
De volgende zienswijzen zijn ontvangen.

3.1

(….)
Datum zienswijze
De zienswijze is ingediend op 17 december 2019
Inhoud van de zienswijze

3.1.1

Het ontwerpbestemmingsplan maakt extra woningen mogelijk door een bedrijfswoning te
wijzigen in een reguliere woning en realisatie van twee nieuwe woningen. Dit betekent een
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toename van het aantal woningen binnen de geluidsinvloed van het aangrenzende Kamp
Nieuw Milligen.
3.1.2

In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt geen aandacht besteed aan de
geluidsbelasting van het Kamp Nieuw Milligen op de omgeving.

3.1.3

Er is geen aandacht besteed aan de trillingen die ten gevolge van de defensieactiviteiten op
het Kamp Nieuw Milligen ter plaatse van het plangebied optreden. Dit moet worden
onderzocht en beschreven in de toelichting.

3.1.4

Er is niet onderzocht hoe hoog het geluidsniveau van de defensieactiviteiten is op de nieuwe
woningen. Hierdoor is ter plaatse geen goed woon- en leefklimaat gegarandeerd.

3.1.5

Aangegeven wordt dat op basis van de VNG publicatie ‘Bedrijven- en milieuzorg’ (2009) voor
defensie-inrichtingen de milieuzone 200 meter bedraagt. De woningen op het perceel
Kampweg 34 bevinden zicht op een afstand van circa 30 meter. Onvoldoende is gemotiveerd
en onderzocht dat de woningen op deze afstand geen belemmering opleveren voor het door
het Kamp Nieuw Milligen voorgebrachte geluidsniveau.
Beoordeling

3.1.1

De conclusie dat twee nieuwe woningen binnen de invloedssfeer van Kamp Nieuw Milligen
(hierna: KNM) worden gesitueerd is juist. Een woning wordt op basis van milieuwetgeving als
geluidgevoelig object gekwalificeerd. Onder 3.1.4 wordt aangegeven waarom de twee nieuwe
woningen de bedrijfsvoering niet belemmeren.

3.1.2

De activiteiten die in de inrichting KNM zijn toegestaan, zijn gespecificeerd in de
revisievergunning Wet milieubeheer, gedateerd 23 oktober 2000. In de aanvraag voor deze
revisievergunning is uitgebreid omschreven welke activiteiten op het terrein plaatsvinden.
Een akoestisch onderzoek, november 1999, maakt onderdeel deel uit van de aanvraag. In
het akoestisch onderzoek is beschreven dat de akoestisch relevante activiteiten overwegend
bestaan uit voertuigbewegingen op het terrein en onderhoud aan materieel en het opleiden
en huisvesten van militair personeel. Daarnaast heeft de inrichting KNM een belangrijke
bevoorradingsfunctie. De bebouwing binnen de inrichting KNM, die het dichtst bij het
plangebied van het bestemmingsplan ‘Kampweg 34 Uddel’ ligt, betreft een portiersloge, een
legeringsgebouw met kantoor en magazijn en woningen. Op basis van het akoestisch
onderzoek, november 1999, is ter plaatse van het plangebied ‘Kampweg 34 Uddel’ sprake
van een goed woon- en leefklimaat.

3.1.3

Alleen op de gronden met de bestemming ‘Maatschappelijk – Militaire zaken’ met de
functieaanduiding ‘militair oefenterrein’ zijn oefeningen met rups-, vracht- en
gevechtsvoertuigen en graafwerkzaamheden toegestaan. De gronden met voornoemde
bestemming en nadere aanduiding zijn op een afstand van circa 2 kilometer van het
plangebied van het bestemmingsplan ‘Kampweg 34 Uddel’ gesitueerd. Vanwege deze
afstand ten opzichte van het plangebied ontbreekt de noodzaak om het aspect trillingen
nader te beschouwen in de toelichting van het bestemmingsplan.

3.1.4

Zie de reactie onder Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., onder beoordeling, 3.1.1 en
3.1.2.
Op grond van de Brochure Bedrijven en Milieuzonering vallen defensie-inrichtingen in
categorie 4, SBI-code: 7522. Voor de inrichting KNM gelden de volgende richtafstanden: geur
30 meter, stof 30 meter, geluid 200 meter en veiligheid 100 meter. De voornoemde afstanden
betreffen richtafstanden. Van de richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken.
De twee nieuwe woningen zijn op een afstand van circa 30 meter van de grens van de
inrichting KNM gelegen. Met deze afstand wordt voldaan aan de richtafstanden voor geur en
stof. Die kunnen hier buiten verdere beschouwing worden gelaten. Hieronder wordt nader op
de richtafstanden voor geluid en veiligheid ingegaan.
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Geluid
Op basis van de systematiek van de Brochure Bedrijven en Milieuzonering kan gemotiveerd
worden afgeweken van de richtafstanden voor geluid. Hiervoor moet worden voldaan aan de
volgende geluidnormen:
- 45dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden)
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
Uit het akoestisch onderzoek, november 1999, blijkt dat de inrichting KNM voldoet aan de
hierboven genoemde geluidbelasting.
Op basis van het vorenstaande kan dus worden afgeweken van de richtafstand. Deze
richtafstand kan worden verkleind tot 30 meter, gemeten vanaf de grens van de inrichting.
Daarnaast zijn de dichterbij de inrichting gesitueerde woningen aan de Kampweg 30, 34 en
36 bepalend voor de geluidbelasting. Hierdoor vormt toevoeging van de twee nieuwe
woningen geen belemmering.
Er is geen sprake van (indirecte) verkeershinder omdat de in- en uitgang van het
defensieterrein niet aan de Kampweg, maar aan de Meervelderweg is gesitueerd.
Toetsing aan de zogeheten Lknal is niet aan de orde, omdat binnen de inrichting KNM geen
schietbaan aanwezig is.
Bij een uitbreiding van activiteiten, die gepaard gaan met een hogere geluidproductie ten
opzichte van de in 2000 verleende milieuvergunning, binnen de inrichting KNM, moet een
nieuw akoestisch onderzoek worden uitgevoerd, waaruit de geluidbelasting op de omliggende
woningen blijkt.
Op basis van het bovenstaande is afwijking van de richtafstand voor geluid voldoende
gemotiveerd.
Veiligheid
Met uitzondering van de hand- en tasvoorraad munitie, wordt binnen de inrichting geen
munitie opgeslagen. Het gedeelte van de vergunning voor de opslag van munitie is zelfs
ingetrokken.
De aspecten die van invloed kunnen zijn op het aspect gevaar/veiligheid zijn op een grotere
afstand dan 100 meter van het plangebied ‘Kampweg 34 Uddel’ gesitueerd. Er zijn
momenteel geen activiteiten binnen de inrichting KNM met een relevante afstand voor het
aspect externe veiligheid. De veiligheidscontouren blijven binnen de inrichtingsgrenzen.
Hierdoor is afwijking van de richtafstand van 100 meter, voor het aspect veiligheid,
aanvaardbaar. Bij uitbreiding van de activiteiten waarbij het aspect externe veiligheid relevant
is moet een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu worden aangevraagd.
Conclusie
Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.
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Ambtshalve wijzigingen
De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:

4.1
Artikel 10
overige zone - voorwaardelijke verplichting
In het ontwerpbestemmingsplan was in artikel 10, ‘overige zone – voorwaardelijke verplichting’ geen
‘peildatum’ voor de verplichting tot het realiseren van een groenblijvende haag opgenomen. Dit is
gecorrigeerd. Artikel 10 luidt nu als volgt:
“Op de gronden met de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting' moet, voor de
ingebruikname van de twee nieuwe hoofdgebouwen, een groenblijvende haag, bestaand uit
gebiedseigen beplanting, zijn gerealiseerd en in stand worden gehouden, waarbij geldt dat:
a. de aanplanthoogte van de groenblijvende haag, gemeten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein,
minimaal 3 meter, bedraagt;
b. de minimum instandhoudingshoogte van de groenblijvende haag, gemeten vanaf het aansluitend
afgewerkt terrein, minimaal 4 meter bedraagt.”
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