Toezegging aan de raad
Registratienummer 2018-17

Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

13 september 2018
Y. Cegerek en J. Berkhoff
Raads- en commissieleden via de raadsinfo
Beantwoording rondvragen Bitufa

Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
 de commissie Samenleving
 de commissie Ruimte
 Themabespreking
 Werkgroep [Werkgroep]
 anders

van
van
van
van
van

[Datum]
[Datum]
3 september 2018
[Datum]
[Datum]

Omschrijving van de toezegging:
Tijdens de commissievergadering op 3 september 2018 heeft fractie D66/Gl de onderstaande
rondvragen aan de orde gesteld.
1 Wordt de nieuwe gebruiker van het Euromaterrein op dezelfde manier beoordeeld als destijds met
Euroma is gedaan?
2. Accepteert het college een hogere milieucategorie dan dat het bestemmingsplan toestaat?
3. Accepteert het college dat de marges voor een lagere milieucategorie dusdanig worden opgerekt
dat overlast al op voorhand kan worden verwacht?
4. Kan het College de zorg wegnemen dat er vooruitlopend op de afgifte van een vergunning al
gebouwd gaat worden voor Bitufa?
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Ad. 1. Jazeker, dit zal op dezelfde manier en objectief gebeuren.
Ad. 2. Nee, met de kennis van nu, zal het college hieraan niet meewerken. Dit is in de
collegevergadering van 4 september 2018 besloten.
Ad. 3. Volgens het bestemmingsplan mogen hier maximaal categorie 3.2 bedrijven gevestigd
worden, hiervoor geldt een richtafstand van 100 meter.
De richtafstandenlijst is ogenomen in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Per
bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof , geluid en gevaar richtafstanden gegeven. De
grootste van de vier hinderaspecten bepaald de afstand dit aangehouden moet worden. Dit betekend
dat per hinderaspect kleinere afstanden kunnen gelden.
Afwijken van de richtafstanden kan alleen gemotiveerd plaatsvinden, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld
doormiddel van een rapportage aangetoond moet worden dat er voor een bepaald hinderaspect
geen overlast ontstaat.
Ad. 4. De Omgevingsvergunning voor Leadax is verleend. Overigens zijn de
toezichthouders/handhavers altijd alert op situaties waarin gebouwd wordt zonder benodigde
Omgevingsvergunning.

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

