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Onderwerp

Kenmerk
Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Kampershoek 2010

Geachte raadsleden,

Aanleidinq
In de Raadscommissie Ruimte, d.d. 23 mei 2018, zijn vragen gesteld over het geluidonderzoek van het
bestemmingsplan 2010 3e partiële herziening. Hierondertreft u de antwoorden op de gestelde vragen.

Nachtelijke vervoersbeweqi ngen d istributiecentrum Heylen
In het akoestisch onderzoek industrie- en verkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de planologische
procedure voor distributiecentrum Heylen d.d. 18 januari 2018 is uitgegaan van een distributiecentrum
waarbij zowel in de dag-, avond- en nachtperiode activiteiten plaatsvinden. De maatgevende
geluidbronnen zijn de voertuigbewegingen. Uitgegaan is van een representatieve bedrijfssituatie,
waarbij gekeken is naar al in werking zijnde distributiecentra die ook continue in bedrijf zijn.

Nog te vestigen bedrijven op Kamoershoek 2.0 en geluidsruimte
Ten behoeve van het vigerende bestemmingsplan is in 2011 een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor
het totale bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Op basis van dit onderzoek is in het vigerende
bestemmingsplan aangegeven welke maximale milieucategorie toelaatbaar is per kavel om op deze
manier te borgen dat de gecumuleerde geluidbelasting van alle (toekomstige) bedrijven samen niet
hoger is dan 50 dB(A). Nieuwe nog te vestigen bedrijven dienen derhalve te voldoen aan de maximale
milieucategorie die in het bestemmingsplan is aangegeven. Als extra zekerheid is in de regels van het
vigerende bestemmingsplan opgenomen dat alle nieuwe bedrijven die vallen onder milieucategorie 3
en hoger (hier vallen distributiecentra ook onder) een akoestisch onderzoek moeten uitvoeren om aan
te tonen dat voldaan kan worden aan de normen conform de wet geluidhinder en om er voor te zorgen
dat de gecumuleerde geluidbelasting nabij woningen niet hoger dan 50 dB(A) wordt.

Slot
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anou,k Cramers, beleidsadviseur milieuplanologie.
Mw. Cramers is te bereiken op telefoonnummer 0495 - 575227 of per email via a.cramers@weert.nl.
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Met vriendelijke groet,

Edwin Eggen
Hoofd afdeling Ruimte en Eco
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