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Onderwerp

Vragen bestemmingsplan Kampershoek - Noord, vestiging Heylen

Voorstel

In te stemmen met beantwoording van de gestelde vragen door het cDA d.d. 22
december 20L7 door middel van bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding

Op L2 december 2017 heeft de gemeente een informatieavond gehouden voor omwonenden
van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het
CDA enkele vragen per brief van 22 december 2017 gesteld.

Beoogd effect/doel

De bijgevoegde conceptbrief geeft antwoord op de gestelde vragen

Argumenten

De inhoudelijke argumenten zijn verwerkt in de conceptbrief.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

PPS - Projecten

Susanne Eurlings (øe5-s7s332 )
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De directeur,

Weert,
12 januari 2018
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In te vullen door het B&W secretariaat:

I Akkoord
tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
tr Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 2e - o Z¿ b tb Nummer
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Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Niet van toepassing.

Ovcrlcg gevocrd met

Intern:

Niet van toepassing.

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen

Conceptbrief met antwoo¡d op de gestelde vragên-
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GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 20 februari 2018

Onderwerp

Kenmerk
Bestemmingsplan Kampershoek - Noord, vestiging Heylen
30927/33549

Geachte raadsleden,

Op 22 december 2017 heeft CDA een brief aan het college van B&W gestuurd waarin drie vragen
gesteld zijn over de informatieavond Kampershoek 2.0 van 17 december 2OIT.Inmiddels heeft een
derde informatieavond plaatsgevonden waarin de onderwerpen van de vragen zijn behandeld. De
antwoorden op de vragen hebben zich gekruist.

l Wal

Vraag:
Hoe verloopt de besluitvorming over de aanleg van de wal en eventuele andere wijzigingen van het
vastgestelde ru imtegebru iksplan?

Antwoord:
Wanneer het oorspronkelijk inrichtingsplan door de komst van een nieuwe ontwikkeling aangepast
wordt, wordt deze aanpassing meegenomen in de herziening van het exploitatieplan en/of partiële
herziening van het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de
herziening van het exploitatieplan en de partiële herziening van het bestemmingsplan.

2 Geluid

Vraag:
In het vigerend bestemmingsplan is onvoldoende aangegeven of er bij laad- en losactiviteiten in de
avond en nachtperiode wel een overschrijding kan voorkomen. Indien pas bij de beoordeling van een
vergunningaanvraag van een huurderzou blijken dat laad- en losactiviteiten in de avond of de nacht
leiden tot een overschrijding van de geluidsnorm, komen alle betrokken partijen (gemeente, eigenaar,
huurder) immers in een onmogelijke positie. Wat is de mening van het college over dit punt?
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Antwoord:
Voor de ontwikkeling van het distributiecentrum van Groep Heylen is een nieuw akoestisch onderzoek
opgesteld. Hierbii is nog qeen rekeninq gehouden met de komst van een eventuele grondwal en de
positieve effecten die dit kan hebben ten aanzien van geluidsreductie. Wel is rekening gehouden met
eventuele toekomstige werkzaamheden, waaronder laad- en losactiviteiten 's avonds en 's nachts. De
maximale geluidsbelasting blijft binnen de gestelde normen.

3 Molenbiotoop

Vraag:
Wilt het college van B&W het besluit over de molenbiotoop openbaar maken?

Antwoord:
Een afschrift van het besluit en de overeenkomst waar u om verzoekt kunnen wij niet openbaar
maken. De reden hiervoor is dat het college op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet op dit
document op 5 mei 2017 geheimhouding heeft opgelegd. Deze bijzondere wet gaat voor op de Wet
openbaarheid van bestuur. Daarnaastzijn in de overeenkomst economische en financiële belangen van
de gemeente opgenomen en zijn er natuurlijke of rechtspersonen bij betrokken die door middel van
openbaarmaking, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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CDA
Gemeente Weert
College van B&W

Weert, 22 december 2017

Bestem mingsplan Kampershoek-Noord,
vestiging Heylen

Geacht college,

Op 12 december is er een gemeentelijke informatiebijeenkomst geweest over de vestiging van
Heylen op bedrijventerrein Kampershoek-Noord. ln deze bijeenkomst hebben de vertegenwoordigers
van de gemeente onder meer verteld welke plannen er zijn om tegemoet te komen aan bezwaren die
omwonenden in een eerdere bijeenkomst naar voren hebben gebracht.
ln de informatiebijeenkomst zijn drie punten aan de orde gekomen waarover wij vragen hebben.

1 - Wal.
Het voornemen is om als afscherming tussen het bedrijventerrein en de woningen ten noorden eryan
een wal aan te leggen. ln de uitleg leek het alsof al tot de aanleg van de wal is besloten. De wal kan
hinder van het bedrijventerrein voor mensen die in de omgeving wonen verminderen, maar is niet
voozien in het ruimtegebruiksplan dat het geldende exploitatieplan Kampershoek -Noord. De raad
heeft dit op 20 september 2017 vastgesteld.
Hoe verloopt de besluitvorming over de aanleg van de wal en eventuele andere wijzigingen van het
vastgestelde ruimtegebrui ksplan?

2 - Geluid.
Op vragen over mogelijke geluidhinder is geantwoord dat elke huurder van het te realiseren logistiek
centrum moet aantonen dat hij onder de normen voor de geluidsbelasting blijft.
Voor het bestemmingsplan Kampershoek-Noord is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. ln de
toelichting bij het plan zijn de conclusies van het onderzoek vermeld (paragraaf 7.1.2 en7.1.3).
Samengevat is de conclusie dat geen overschrijding van de geluidnormen te verwachten is. Bij de
conclusie staat echter de toevoeging "Uitgangspunt bij dit bedrijventerrein is dat de laad- en
losactiviteiten zoveel als mogelijk in de dagperiode plaatsvinden (tussen 07.00 uur en 19.00 uur)." De
tekst laat open of bij laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode wel een overschrijding van
de toepasselijke norm kan voorkomen.
Gezien de mogelijkheid dat zich bedrijven zullen willen vestigen die in de avond- en nachtperiode los-
en laadactiviteiten uitvoeren, is deze onzekerheid ongewenst. lndien pas bij de beoordeling van een
vergunningaanvraag van een huurder zou blijken dat laad- en losactiviteiten in de avond of de nacht
leiden tot een overschrijding van de geluidsnorm, komen alle betrokken partijen (gemeente, eigenaar,
huurder) immers in een onmogelijke positie.
Wat is uw mening over dit punt?

3 - Molenbiotoop.
Over de status van de molenbiotoop van de St. Antoniusmolen aan de Neelenweg in relatie tot het
bedrijventerrein Kampershoek-Noord bestaat onduidelijkheid. Er is een B&W-besluit over de
molenbiotoop, maar dat is niet openbaar. ln dat besluit zou onder meer bepaald zijn dat bomen in de
nabijheid van de molen moeten worden gekapt.
Omdat het besluit een rol speelt in de beoordeling die mensen maken van het bestemmingsplan en
het inrichtingsplan voor het bedrijventerrein weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan het
belang van geheimhouding. Wilt u het besluit daarom openbaar maken?

Hoogachtend

P. Sijben


