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Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Groeneweg 179 behandelen zienswijze STB
Indiener

Zienswijze
Achtergrond
De bedrijfsactiviteiten van de C.V. gaan gepaard met de
productie van veel geluid. Het vervaardigen van
aggregaten levert immers veel geluidsemissie op.

Antwoord
Achtergrond
Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit. Hierdoor moet het bedrijf
voldoen aan geluidsnormen ter plaatse van woningen van derden.
Dezelfde geluidsnormen gelden eveneens ter plaatse van
bedrijfswoningen van derden. De omzetting van bedrijfswoning van
derden naar een woning van derden heeft ten aanzien van het bedrijf
geen betekenis voor de geluidsnormen en de geluidsruimte. Voor de
onderbouwing van de omzetting van de bedrijfswoning tot woning
moet ervan uitgegaan worden dat het bedrijf tenminste voldoet aan de
geluidsnormen van het Activiteitenbesluit.

Onvoldoende afstand tussen mogelijke woning en
het bedrijf van cliënten.
Bij het toestaan van een nieuwe woonbestemming in de
omgeving van bedrijfsactiviteiten dient een minimale
richtafstand tussen de grens van de bedrijfsbestemming
en de uiterste situering van de gevel te worden
aangehouden. Het gaat hierbij niet om de werkelijke
gevel van de woning, maar om de locatie van een gevel
waar deze op grond van het bestemmingsplan is
toegestaan. De bouwwerken (woning) kunnen dan ook
bij herbouw dichterbij gebouwd worden.

Onvoldoende afstand tussen mogelijke woning en het bedrijf van
cliënten.
Met de toekenning van een bestemming 'Wonen' aan de bestaande
woning Groeneweg 179 doet zich geen nieuwe situatie voor. Hierdoor
wijzigt er voor wat betreft het Activiteitenbesluit niets voor het bedrijf.
Ook wordt voldaan aan de richtafstanden uit de VNG-publicatie
Bedrijven en milieuzonering Het bedrijf is opgenomen in het
bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Westland' als een bedrijf tot
en met categorie 3.1. Het bedrijf en de woning zijn niet gelegen in een
rustige woonwijk, maar in gemengd gebied vanwege het feit dat er
zowel woningen, bedrijven alsmede enkele drukke wegen zijn
gelegen rondom het plangebied.
De richtafstand kan - zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en
leefklimaat - met een afstandsstap worden verlaagd. Hierdoor is een
richtafstand van 30 meter voldoende. De woning is na intekenen van
een bouwvlak op de planverbeelding om de bestaande woning
gelegen op een afstand van circa 41 meter. De woning voldoet dan
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ook ruimschoots aan de richtafstand.
Uit het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan
het ontwerpplan volgt dat de toepasselijke VNG afstand
niet wordt gehaald.

Het akoestische onderzoek van Aqua-Terra-Nova BV in
samenwerking met AV-Consulting is aangepast. In het akoestische
onderzoek wordt uitgegaan van de milieucategorisering, zoals
bestemd in het bestemmingsplan ‘Reparatiebesluit
Glastuinbouwgebied Westland'. Het gaat om een bedrijf tot en met
categorie 3.1. Daarnaast blijkt uit het aangepaste akoestisch
onderzoek dat andere nabij gelegen woningen bepalend zijn voor de
geluidsruime van het bedrijf.

Er is niet gekeken naar de gevolgen van andere
geluidsbronnen, terwijl het hier gaat om een
woonbestemming binnen een geluidszone.
Een geluidszone wordt vastgesteld rond
industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die ‘in
belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken'
zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh).
Opmerkelijk genoeg lijkt er in het geheel geen
onderzoek te zijn uitgevoerd naar de geluidsbelasting
van gezoneerde industrieterreinen en/of bestaande
planologische mogelijkheden. Er is alleen gekeken naar
de geluidsgevolgen van het bedrijf van cliënten. Er moet
ook beoordeeld worden of de cumulatie van
geluidsbronnen in ruimtelijk opzicht aanvaardbaar is. Er
is dus onvoldoende onderzocht of er sprake zal zijn van
een goed woon- en leefklimaat.

Er is niet gekeken naar de gevolgen van andere geluidsbronnen,
terwijl het hier gaat om een woonbestemming binnen een
geluidszone.
Gelet op de locatie van het plangebied (zie kaartje met rode pijl) is de
geluidzone industrie wel van toepassing, maar er is geen hogere
waarde wegens gezoneerd industrielawaai afkomstig van het
gezoneerde industrieterrein Europoort-Maasvlakte nodig voor nieuwe
woningen in het plangebied dat de pijl aanwijst (omdat de
geluidbelasting vanuit het gezoneerde industrieterrein EuropoortMaasvlakte aldaar onder de 50 dB(A) etmaalwaarde blijft).
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Plangebied aangegeven met rode pijl

Cumulatie is niet aan de orde, omdat de bijdrage vanuit EuropoortMaasvlakte gering zal zijn vergeleken met die van een naastgelegen
bedrijf. Daarnaast merken we op dat voor de voormalige
bedrijfswoning geen hogere grenswaarde is vastgesteld en dat het
aspect geluidscumulatie ter plaatse van de woning geen invloed heeft
op de geluidsruimte van het bedrijf.
De mogelijkheden voor een woning binnen de
woonbestemming zijn te ruim.
De ruime mogelijkheden voor een woning binnen de
woonbestemming lijken in strijd met de wet. Uit het
ontwerpplan volgt niet waar de woning staat en welke
afmetingen deze heeft. Het niet opnemen van een
bouwvlak voor de woning is dan ook in strijd met een
goede ruimtelijke ordening.

De mogelijkheden voor een woning binnen de woonbestemming
zijn te ruim.
Om de bestaande woning is een bouwvlak op de planverbeelding
getekend. De planregels worden hierop aangepast. Op deze manier
kan het hoofdgebouw en aan- en uitbouwen bij herbouw niet elders
op het perceel gebouwd worden. Op deze manier blijft de bestaande
afstand van de woning tot aan het bedrijf in tact en wordt
gewaarborgd dat voldaan wordt aan de richtafstand uit de VNGpublicatie Bedrijven en milieuzonering

De aanwezigheid van geluidwerende voorzieningen
lijkt ten onrecht niet verplicht te zijn.
Uit het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat

De aanwezigheid van geluidwerende voorzieningen lijkt ten
onrecht niet verplicht te zijn.
Het akoestisch onderzoek is aangepast aan de situatie met de nieuwe
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het bedrijf van cliënten geen belemmering vormt voor de
woonbestemming. Deze conclusie is gebaseerd op de
aanwezigheid van een kas van 9 meter hoog op gronden
in het plangebied. In het ontwerpplan is onvoldoende
voorgeschreven dat het gebruik van het huidige gebouw
als woning slechts is toegestaan als er sprake is van
voldoende geluidwerende voorziening.
Het verdient hierbij opmerking dat de kas, waar het
akoestisch onderzoek op is gebaseerd, ondertussen
voor een belangrijk deel is afgebroken.

kas. Ervan uitgaande dat met de toekenning van een bestemming
'Wonen' aan de bestaande woning Groeneweg 179 er zich geen
nieuwe situatie voor doet, moet het bedrijf -zowel in de bestaande als
in de toekomstige situatie - voldoen aan het Activiteitenbesluit. In het
Activiteitenbesluit wordt voor de geluidsnormen geen onderscheid
gemaakt tussen een burgerwoning en een bedrijfswoning van derden.
Hierdoor wijzigt er niets voor het bedrijf.
Ondanks bovenstaande en het feit dat de woning Groeneweg 179
buiten de richtafstanden van de Handreiking ‘Bedrijven en
Milieuzonering' ligt, is er voor de zorgvuldigheid een geluidsonderzoek
verricht door AV-Consulting BV. Voor het onderzoek is uitgegaan van
de bedrijfsgegevens zoals opgegeven door de directie van het bedrijf.
Het bedrijf moet zoals vermeld ten opzichte van de woning
Groeneweg 179 - zowel in de huidige als in de toekomstige situatie voldoen aan het Activiteitenbesluit. Ook bij de andere omliggende
woningen van derden - sommige op kortere afstand dan de woning
Groeneweg 179 - moet het bedrijf voldoen aan het activiteitenbesluit.
Uit berekeningen blijkt dat het bedrijf bij meerdere woningen - ook de
woning Groeneweg 179 op bepaalde geveldelen - niet voldoet aan het
Activiteitenbesluit en dat het niet aannemelijk is dat het bedrijf wel bij
de overige woningen gaat voldoen aan het Activiteitenbesluit en
daarbij niet bij de woning Groeneweg 179. Vanwege de
omnidirectionele uitstraling (de gevels, het dak van het pand, alsmede
het open raam in het dak en de afzuiging van de spuitcabine - min of
meer midden op het dak - zijn maatgevend voor de geluiduitstraling)
van de bedrijfshal kan er een groepsreductie toegepast worden. Na
toepassing van de groepsreductie wordt bij de overige woningen nipt
voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en
wordt er bij de woning Groeneweg 179 ruimschoots voldaan aan de
richtwaarde uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.
Voor de overige milieuaspecten, geur, stof en veiligheid, heeft de
omzetting van bedrijfswoning naar burgerwoning eveneens geen
gevolgen omdat het aantal potentieel gehinderden niet toeneemt en
de afstand tussen bron en ontvanger met de omzetting niet wijzigt.
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Opgemerkt wordt dat er vanuit de omgeving tot op heden geen
klachten bekend zijn. De bedrijfssituatie waarmee de
geluidsberekeningen zijn uitgevoerd 9conform opgave bedrijf) is
mogelijk “zwaarder” dan de werkelijke bedrijfssituatie.
Er is ten onrechte geen rekening gehouden met
uitbreidingen van het bedrijf van cliënten.
Het is niet gebleken dat een uitbreiding van het bedrijf
van cliënten, voor zover deze op grond van de wet en
het bestemmingsplan is toegestaan, ook in
overeenstemming zal zijn met een goede ruimtelijke
ordening. Het is in beginsel mogelijk dat een verandering
van de bedrijfsactiviteiten van cliënten leidt tot een
hogere geluidsbelasting op de gevel van de woning.

Er is ten onrechte geen rekening gehouden met uitbreidingen
van het bedrijf van cliënten.
Door de omzetting van de woning en het intekenen van een bouwvlak
op de planverbeelding om de bestaande woning worden er geen extra
beperkingen opgelegd aan het naastgelegen bedrijf. De woning is en
blijft een woning van derden, waardoor het bedrijf nog steeds moet
voldoen aan de normen opgenomen in het Activiteitenbesluit.
In het ‘Reparatiebesluit Glastuinbouwgebied Westland' is het bedrijf
opgenomen met de bestemming ‘Bedrijf tot en met categorie 3.1' met
een maximum goothoogte van 6 meter en een bebouwingspercentage
van 650Zo.
Opgemerkt wordt dat bijna het gehele perceel van het bedrijf
bebouwd is en dat een kleine verdere uitbreiding van het bedrijf qua
oppervlakte alleen mogelijk is aan de zijde van de Groeneweg (op
een grotere afstand van de bestaande woning Groeneweg 179 dan
het huidige bedrijfspand). In de huidige situatie is het bedrijfspand
reeds in de erfgrens gebouwd.
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Bedrijf met omliggende woningen

