Technische vragen Robin Wessel (GL)
1. Geluidscontour:
- Wat zijn de gevolgen indien we voor het middengebied
(Oostkamp/Strip/Deventerpoort/Bunkerstrip) geen geluidszone opnemen?
Voor het bestemmingsplan is de enige consequentie dat het in wedstrijdverband, ter
voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde
voertuigen voorzien van verbrandingsmotoren, alleen nog minder dan acht uren per week is
toegestaan (met zone ook meer dan 8 uur). Voor de verdere uitvoeringsfase heeft het meer
gevolgen. Door het ontbreken van een geluidzone worden aanvragen voor een
omgevingsvergunning milieu niet meer gecumuleerd getoetst, maar los van elkaar. Daarnaast
wordt dan voor de vergunningen in eerste instantie getoetst aan de richtwaarden uit het
geluidbeleid. Dit betekent dan 45 dB(A) op 50 meter van de grens van het terrein van VTE.
Dit is een richtwaarde, het geluidbeleid hanteert als maximale grenswaarde in alle gebieden
hetzelfde (namelijk 55 dB (A) op de gevel van gevoelige objecten zoals woningen). Op grond
van een bestuurlijk afwegingsproces kan B&W besluiten om een hogere geluidsbelasting toe
te staan dan de richtwaarde. Dit is ook gebeurd voor de al eerder verleende
omgevingsvergunning De Strip. Op basis van de onderzoeken bij het bestemmingsplan blijkt
dat hogere waarden dan de richtwaarde ruimtelijk aanvaardbaar zijn. In het algemeen wordt
in Nederland dan als grenswaarde op de geluidsgevoelige bestemming 50 dB(A) gehanteerd.
Als deze grenswaarde wordt toegepast bij de omgevingsvergunning dan komt de grens dus
verder te liggen dan zoals nu wordt voorgesteld in de geluidzone. Daarbij speelt ook nog de
eerder genoemde cumulatie: zonder geluidzone mogen bedrijven die een
omgevingsvergunning milieu hebben allemaal los van elkaar tot 50 dB(A) op de gevel van
woningen produceren. Dus als er meer bedrijven in de omgeving aanwezig zijn, dan kan de
feitelijke belasting hoger liggen dan 50 dB(A) op woningen.

- Welke activiteiten die Van Eck van plan is uit te voeren, kan hij dan niet meer
uitvoeren? Svp concrete voorbeelden
Het niet opnemen van de geluidzone zorgt er niet voor dat bepaalde type activiteiten niet
meer kunnen, maar heeft wel consequenties voor het aantal uur per week dat het is
toegestaan.

- Waarom zijn er geen dB(C)-normen opgenomen als aanvulling op de dB(A)normen?
In het bestemmingsplan is voor de twaalf uitzonderingen een dB(C) norm opgenomen in de
planregels. Een regel opnemen voor de reguliere situatie heeft weinig meerwaarde. De
maximale geluidbelasting laat daar zeer weinig tot geen ruimte over voor activiteiten met
versterkte muziek waarbij basgeluiden een bepalende factor zijn (de reden voor toepassing
van een dB(C) norm).

2. Nevenbestemming bedrijven:
- Wat zijn de gevolgen indien we de nevenbestemming bedrijven verwijderen uit dit
gebied, en evt. onder de bestemmingsomschrijving Leisurezone een passage opnemen
dat ondergeschikte bedrijvigheid is toegestaan?
In het vast te stellen bestemmingsplan is geen planregel meer opgenomen dat bedrijvigheid
op het gebied van automotive en/of food is toegestaan. Naast leisure en evenementen is
alleen nog bedrijvigheid toegestaan die voor hun bedrijfsvoering zijn aangewezen op de
bestaande voorzieningen, infrastructuur en/of gebouwen die aanwezig zijn ten tijde van
inwerkingtreding van het plan. Dit is een zeer beperkte groep, activiteiten die al eerder onder
deze noemer zijn uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het rijpen van goederen in de oude
munitiebunkers (uniek klimaat) en het testen van autobanden (een kilometer rechte baan op
niet-openbaar gebied waar ook getest mag worden met testvoertuigen die de openbare weg
nog niet op mogen). Met deze constructie is al sprake van ondergeschikte bedrijvigheid qua
omvang.

- Welke activiteiten die Van Eck van plan is uit te voeren, kan hij dan niet meer
uitvoeren? Svp concrete voorbeelden
Er zijn geen gevolgen omdat deze constructie nu al in de planregels is opgenomen.

3 Milieucategorie:
- Wat zijn de gevolgen indien we de maximale milieucategorie in het middengebied
terugbrengen tot 3.2 in plaats van 4.2?
In de planregels is een relatie opgenomen met de landelijk toegepaste VNG-bedrijvenlijst.
Hierin staat onder welke milieucategorie bepaalde activiteiten in een normale bedrijfsvoering
vallen. Qua toetsafstanden betekent het terugschalen van de maximale categorie dat op een
kleinere afstand al aan de richtlijnen voldaan moet worden:

- Welke activiteiten die Van Eck van plan is uit te voeren, kan hij dan niet meer
uitvoeren? Svp concrete voorbeelden
Omdat het een organische ontwikkeling is, is niet vooraf aan te geven welke activiteiten er
plaats gaan vinden. Ter indicatie staat hieronder de hoofdgroep ‘Cultuur, sport en recreatie’
uit de VNG-lijst om een beeld te krijgen welke activiteiten bij terugschalen niet meer mogelijk
zijn als reguliere activiteit:

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen,
evenementenhallen
Recreatiecentra, vaste kermis e.d.
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Dierentuinen
Kinderboerderijen
Zwembaden:
- overdekt
- niet overdekt
Sporthallen
Bowlingcentra
Overdekte kunstijsbanen
Stadions en open-lucht-ijsbanen
Maneges
Tennisbanen (met verlichting)
Veldsportcomplex (met verlichting)

2
2
2
4.2
2
2
1
3.2
2
3.1
4.1
3.1
2
3.2
4.2
3.1
3.1
3.1

Golfbanen
Kunstskibanen
Schietinrichtingen:
- binnenbanen: geweer- en pistoolbanen
- buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen
- buitenbanen met voorzieningen: boogbanen
- binnenbanen: boogbanen
- vrije buitenbanen: kleiduiven
- vrije buitenbanen: schietbomen
- vrije buitenbanen: geweerbanen
- vrije buitenbanen: pistoolbanen
- vrije buitenbanen: boogbanen
- buitenbanen met voorzieningen: schietbomen
- buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen
Skelter- en kartbanen, in een hal
Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik
Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik
Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik
Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik
Sportscholen, gymnastiekzalen
Jachthavens met diverse voorzieningen
Casino's
Amusementshallen
Modelvliegtuig-velden
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Hierbij gaat het dan om leisure-activiteiten die er permanent aanwezig zijn. De VNG-lijst bevat
niet alle type activiteiten die in Nederland voorkomen, daarvoor zijn deze te divers. Het
bestemmingsplan bevat daarom een bepaling dat voor niet-genoemde activiteiten vergeleken
mag worden met naar aard en omvang gelijke activiteiten die wel in de lijst staan. Dit kan
betekenen dat aangevraagde activiteiten niet genoemd zijn, maar alsnog niet zijn toegestaan
omdat ze vergelijkbaar zijn met een genoemde activiteit die hoger is dan 4.2. Andersom kan
het ook dat een activiteit lijkt op een activiteit die wel genoemd staat, maar waarvan
aantoonbaar is dat het geluideffect wezenlijk afwijkt van wat de VNG als uitgangspunt heeft
gehanteerd. Voorbeeld hiervan is een kartbaan in de open lucht met elektrische aandrijving.
Volgens de lijst is een kartbaan niet mogelijk (meer dan 4.2), maar de VNG is daarbij
uitgegaan van reguliere karts met benzinemotoren.
Het is wel mogelijk dat een bepaalde (automotive)activiteit onderdeel is van een evenement
(hierboven ging het over vaste activiteiten). Het gaat dan om een veel kortere tijdsduur dan
een reguliere bedrijfssituatie waar de VNG vanuit is gegaan. Door het vastleggen van de
geluidzone zitten daar echter ook resticties aan. Voor de beeldvorming: als er tijdens een
evenement gedurende 1 minuut een activiteit is die leidt tot 82 dB(A) op de zonegrens dan zal
dat evenement als geheel al niet passen binnen de geluidscontour. Samen met de overige
geluideffecten van het evenement (bezoekers, overige evenementactiviteiten e.d.) wordt dan
namelijk het gemiddelde van 50 dB(A) overschreden (want die wordt met die ene minuut al
volledig gevuld) en zal het evenement dan als geheel ook niet vallen binnen categorie 4.2 of
lager.
VTE geeft aan dat het verder terugschalen van de milieucategorie betekent dat
buitenevenementen van enige omvang uitgesloten worden in de reguliere situatie (dus niet de
twaalf andere dagen). Daarmee is de beoogde exploitatie van het terrein economisch niet
meer mogelijk.

- Dezelfde vragen indien we de maximale milieucategorie terurbrengen tot 2.1
Zie boven

4 Bunkerzone:
- Wat zijn de gevolgen als we de bunkerzone niet als leisurezone, maar als
ecologische zone bestemmen (conform amendement 2010) met evt als ondergeschikte
mogelijkheid bedrijven tot max categorie 2.1 in de bunkers?
In de systematiek van een bestemmingsplan betekent dit dat aan de bunkerstrip de
bestemming ‘Natuur’ toegekend gaat worden (dezelfde bestemming als voor de nieuw
ingerichte natuur). Doel van deze bestemming is de bescherming, instandhouding en
verbetering van de landschappelijke, cultuurhistorische, geomorfologische en natuurlijke
waarden. Eventueel medegebruik kan alleen zeer extensief zijn, gedacht moet worden aan
fiets- en wandelpaden. Het is niet aannemelijk dat bedrijvigheid t/m categorie 2 onder
extensief medegebruik gezien kan worden vanwege de impact van de activiteiten zelf en de
bijbehorende verkeersbewegingen.

- Welke activiteiten die Van Eck van plan is uit te voeren, kan hij dan niet meer
uitvoeren? Svp concrete voorbeelden
Er zijn dan geen activiteiten meer mogelijk voor VTE.

