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Inleiding
Interesting

Vastgoed

BV

is

voornemens

aan

de

Run

5601

te

Veldhoven

twee

appartementengebouwen te realiseren. Aveco de Bondt is gevraagd om eventuele belemmeringen
voor het herontwikkeling naar woningbouw wat betreft omliggende bedrijven inzichtelijk te
maken. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3180.
In afbeelding 1.1. is de begrenzing van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 1.1 begrenzing plangebied

Wettelijk kader
Een goede ruimtelijke ordening voorziet in enerzijds de garantie van een goed woon- en leefklimaat
voor milieugevoelige functies (wonen) en anderzijds het voorkomen van belemmeringen voor
bedrijvigheid in het kader van hun bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat hierbij
niet alleen om de bestaande situatie maar tevens om de planologische mogelijkheden van gronden.
Bekeken dient te worden of het ontwikkelen van woningbouw binnen het plangebied nadelige
consequenties heeft op functies buiten het plangebied (externe werking) en/of bedrijvigheid van
buiten het plangebied van invloed is op woningen binnen het plangebied (interne werking).
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De VNG in samenwerking met de Ministeries van VROM en Economische Zaken hebben hiervoor in
2009 de handreiking “Bedrijven en milieuzonering” opgesteld. In deze handreiking zijn
richtafstanden voor verschillende bedrijfstypen opgesteld welke aanvaardbaar worden geacht ten
opzichte van milieuhinder gevoelige bestemmingen, waarbij onaanvaardbare milieuhinder als
gevolg van milieubelastende (bedrijfs)activiteiten betreffende geluid, geur, stof en gevaar
redelijkerwijs kan worden uitgesloten.
Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een
rustige woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied
(omgevingstype 1) wordt functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en
bedrijven dient de minimaal aan te houden 'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van
een gemengd gebied (omgevingstype 2), waar sprake is van functiemenging, kan een verkleinde
richtafstand worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige woongebieden worden in dergelijke
levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van milieuhinder gevoelige
functies acceptabel geacht. De richtafstand mag in deze gebieden met één afstandsstap worden
verkleind (10 meter behorende bij milieucategorie 1 wordt 0 meter, 30 meter van milieucategorie
2 wordt 10 meter van milieucategorie 1, etc.).

Toetsing van het onderhavige plan aan handreiking Bedrijven en milieuzonering
De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door bedrijven en woningen. De omgeving van het
plangebied kan omschreven worden als gemengd gebied. De richtafstand kan derhalve met één
afstandsstap worden verkleind.
In navolgende tabel zijn de milieucategorieën en de daarbij behorende richtafstanden bij een
gemengd gebied weergeven:
Afstand

Milieucategorie

0

1

10

2

30

3.1

50

3.2

Tabel 1.1 Milieucategorieën en afstand gemengd gebied
Bij milieuzonering zijn twee aspecten van belang:
1.

Zonering in het kader van het respecteren van de planologische gebruiksmogelijkheden van
bedrijven;

2.

Zonering in het kader van een goed woon- en leefklimaat

Externe werking
Met het herontwikkelen naar woningbouw binnen het plangebied, is er geen sprake van een
milieubelastende activiteit. Van enige vorm van aantasting van het woon- en leefklimaat van
omwonenden als gevolg van deze functie is dan ook geenszins sprake.
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Interne werking
Wonen wordt echter wel gekenmerkt als een milieuhinder gevoelige bestemming. Dit betekent dat
de woningen last kunnen ondervinden van mogelijke milieubelastende bestemmingen in de directe
omgeving van het plangebied. Bovendien kunnen de woningen een belemmering vormen voor in de
omgeving

liggende

bedrijvigheid

in

het

kader

van

hun

bedrijfsvoering

en

ontwikkelingsmogelijkheden.

Inventarisatie bedrijfsactiviteiten
Planologische gebruiksmogelijkheden
De gebruiksmogelijkheden van de bedrijven ten oosten en zuiden van het plangebied zijn
vastgesteld in het vigerende bestemmingsplan ‘De Run 2008, herziening I, 2010’ middels de
maximaal toegestane milieucategorieën. Hierbij dient gekeken te worden naar de maximaal
mogelijke invulling van de percelen en de indicatieve hindercontouren/richtafstanden die daarbij
horen. Wanneer wonen binnen deze hindercontouren plaatsvindt, kunnen deze bedrijven
belemmerd worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden en kunnen de bewoners van de woningen
last ondervinden van de activiteiten.
Op basis van het bestemmingsplan ‘De Run 2008, herziening I, 2010’ is bedrijvigheid tot maximaal
categorie 3.2 in het gebied toegestaan. Enkele deelgebieden zijn aangewezen (functieaanduiding)
waar tot maximaal categorie 2 is toegestaan. In afbeelding 1.2 is de maximale milieucategorie voor
de omliggende bedrijven in beeld gebracht met de daarbij behorende richtafstanden.

Afbeelding 1.2: planologisch toegestane milieucategorieën en daarbij behorende richtafstanden
Het bedrijfsperceel nummer 5 in bovenstaande afbeelding, met een maximale milieucategorie 2,
is goed verenigbaar met voorgenomen ontwikkeling, de richtafstand van 10 meter overschrijdt het
plangebied niet. Het bedrijfsperceel nummer 3 overschrijdt het plangebied, echter zijn de
appartementengebouwen buiten de richtafstand gesitueerd. Daarmee is bedrijfsperceel nummer 3
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goed verenigbaar met voorgenomen ontwikkeling en is er sprake van een goede ruimtelijke
ordening. De bedrijfspercelen nummer 1, 2, 4 en 6 in bovenstaande afbeelding, met een maximale
milieucategorie 3.2, overschrijden met de richtafstand van 50 meter het plangebied en de
appartementengebouwen. Aldus kan niet zonder meer worden uitgegaan van een “goede
ruimtelijke ordening” en is een nadere afweging c.q. onderbouwing op het onderdeel “geluid” hier
aan de orde, waarbij onder meer gekeken kan worden naar de werkelijke bedrijfsvoering om te
bezien of de richtafstanden hiervan ook het plangebied overschrijden dan wel of er anderszins
redenen kunnen zijn om ten deze van de richtlijnafstanden af te wijken.
Aan de noordwestzijde van het plangebied zijn woningen en kantoren gelegen, deze bestemmingen
zijn goed verenigbaar met wonen in de te realiseren appartementengebouwen.
Aan de zuidwestzijde van het plangebied, De Run 5610, is middels het vigerende bestemmingsplan
‘Veldhoven-dorp 2017’ een maatschappelijke bestemming en middels een functieaanduiding een
brandweerkazerne toegestaan. Maatschappelijke functies zijn goed verenigbaar met voorgenomen
ontwikkeling (wonen). Voorgenomen ontwikkeling vormt daarmee ook geen belemmering voor de
planologische gebruiksmogelijkheden van het perceel als het een maatschappelijke bestemming
betreft. Op dit moment is er een brandweerkazerne gesitueerd. Hierbij dient er gekeken te worden
naar de indicatieve hindercontouren/richtafstanden die daar bij horen. Wanneer woningbouw
binnen deze hindercontouren plaatsvindt, kan de brandweerkazerne belemmerd worden in de
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden en kan er sprake zijn van planschade aangezien het
perceel alleen voor maatschappelijke bestemmingen geschikt wordt.
Werkelijke bedrijfsvoering
In tabel 1.2 is de werkelijke bedrijfsvoering in de directe omgeving van het plangebied
weergegeven met de daarbij behorende milieucategorie en richtafstanden van geur, stof, geluid
en gevaar in een gemengd gebied. In afbeelding 1.3 zijn de omliggende bedrijven1 en de daarbij

1

De

- Stichting Zuidzorg

Run

- Stichting De Maaltijdservice via ONS

5403

welzijn

52109

2

Zorg – maaltijdservice
(Opslaggebouwen, verhuur
opslagruimte)
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gebied

gemengd

gevaar t.o.v.

geluid en

geur, stof,

Geur 0, stof 0,
geluid 10, gevaar 0

- Stichting De Maaltijdservice via Joris

1

Richtafstand

categorie

Milieu-

SBI (2008) code

Bedrijf

Adres

afbeelding 1.2

Nummering in

behorende richtafstanden weergegeven.
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2

De

Bouwbedrijf Damen

Run

(Bouwbedrijven algemeen: b.o. <=

5407

2.000

41, 42, 43

3.1

Geur 0, stof 10,
geluid 30, gevaar 0

m²2)

J. van der Sanden Holding B.V.

9609

1

Organisatie adviesbureau

Geur 0, stof 0,
geluid 0, gevaar 0

(Persoonlijke dienstverlening)
4

De

Kantoren en praktijken met een kleine

Run

richtafstand:

5404-

- Flow feet & Healh

5404E

Overige paramedische praktijken

9609

1

Geur 0, stof 0,
geluid 0, gevaar 0

- Liesbeth de Vaan
Overige paramedische praktijken
- Angela’s Voetverzorgingssalon
Schoonheidsverzorging, pedicures en
manicures
- Beheersmaatschappij A. Groenen
Financiële holdings
- Beheersmaatschappij E. Groenen
Administratiekantoor voor aandelen
en obligaties
(Persoonlijke dienstverlening)
H. van Laarhoven Druk

18129

2

Overige drukkerijen (rest) (Kleine

Geur 0, stof 0,
geluid 10, gevaar 0

drukkerijen en kopieerinrichtingen)
I-Connect B.V.

61

1

Overige telecommunicatie,

Geur 0, stof 0,
geluid 0, gevaar 0

advisering op het gebied van
management en bedrijfsvoering
(Telecommunicatiebedrijven)
- ValueIT B.V.

62

1

- FlexNetz BV

Geur 0, stof 0,
geluid 0, gevaar 0

Activiteiten op het gebied van de
ICT, te weten verkoop, consultancy,
projectmanagement en beheer
(Computerservice- en
informatietechnologie-bureau's e.d.)
MECtwelfe V.O.F.

464,46733

2

Groothandel in bovenkleding (Grth in

Geur 0, stof 0,
geluid 10, gevaar 0

overige consumentenartikelen)
- Groenen Grond- en Sloopwerken

41, 42, 43

3.1

Veldhoven B.V.

geluid 30, gevaar 0

Grondverzet Slopen van bouwwerken
- Groenen Holding Veldhoven,

2
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Stalling en onderhoud van
bedrijfswagens
- Wegenbouw Veldhoven B.V.
Wegenbouw Bouw van kunstwerken
Slopen van Bouwwerken
- Schots Renovatie Sloopwerken B.V.
Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw
- Van Zon
Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw
(Bouwbedrijven algemeen: b.o. <=
2.000 m²3)
6

De

Niet in gebruik

-

-

-

Run
5614
Tabel 1.2 Werkelijke bedrijfsvoering

Afbeelding 1.3: werkelijke bedrijfsvoering en richtafstanden
Uit de op afbeelding 1.3 weergegeven zonering blijkt dat 3 bedrijfspercelen en de daarbij
behorende richtafstanden het plangebied overschrijden. Dit is allemaal vanwege het aspect geluid.
Met de inrichting van het plangebied is rekening gehouden met de bedrijven en de richtafstanden
welke binnen het plangebied zijn gesitueerd, door de appartementengebouwen buiten de

3

datum

Perceel De Run 5404-5404E heeft een totale perceelsgrootte van circa 12.500 m2. Gezien het oppervlakte van
het perceel en de vele bedrijven die er gevestigd zijn zullen de bouwbedrijven niet groter zijn dan 2.000 m2
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richtafstanden te situeren. De appartementengebouwen zijn niet gelegen binnen de richtafstanden
van de omliggende bedrijven. Er is daarmee sprake van een goed woon- en leefklimaat.
Daarnaast worden de bedrijven aan De Run 5403 en 5407 door deze ontwikkeling niet belemmerd
in de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze bedrijven worden namelijk op dit moment al beperkt qua
ontwikkelingsmogelijkheden door de huidige woningen aan de Dorpsstraat.
Het perceel De Run 5614 is op dit moment niet in gebruik en is verkocht. Gezien de toekomstige
woningbouwplannen voor het perceel De Run 5614 kan geconcludeerd worden dat dit perceel geen
belemmering vormt voor voorgenomen ontwikkeling. De eigenaar van het perceel De Run 5614 is
bekend met de woningbouwplannen op De Run 5601 en accepteren daarbij eventuele
waardevermindering, doordat hun rechten worden ingeperkt.
Op het perceel De Run 5610 is middels het vigerende bestemmingsplan ‘Veldhoven-dorp 2017’ een
brandweerkazerne toegestaan, welke er op dit moment ook gevestigd is.
In tabel 1.3 is de milieucategorie van een brandweerkazerne weergeven en de daarbij behorende

De Run 5610

Brandweerkazerne

8425 Brandweerkazernes

3.1

gebied

gemengd

gevaar t.o.v.

geluid en

geur, stof,

Richtafstand

categorie

Milieu-

SBI (2008) code

Bedrijf

Adres

richtafstanden van geur, stof, geluid en gevaar van een gemengd gebied.

Geur 0, stof 0,
geluid 30, gevaar 0

Tabel 1.3: Richtafstanden brandweerkazerne
In navolgende afbeelding is de situering van de brandweerkazerne ten opzichte van het plangebied
weergegeven en de daarbij behorende richtafstand van geluid.
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Afbeelding 1.4: brandweerkazerne en richtafstand geluid t.o.v. plangebied
De brandweerkazerne en het achterterrein van de brandweerkazerne overschrijdt qua richtafstand
geluid het plangebied niet. De kazerne dient als uitrukgarage met bijbehorende ruimten:
instructieruimte, magazijn en werkplaats. De dagelijkse activiteiten in de kazerne omvatten alleen
klein onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden. Op het achterterrein worden wekelijks de
voertuigen uitwendig gewassen. Verder wordt hier gemiddeld eenmaal per twee weken in de
avondperiode geoefend. Hierbij worden werkelijke situaties nagebootst, zoals autowrakken open
knippen, hulpverlening aan mensen en ongelukken met gevaarlijke stoffen.
Het voorterrein van de brandweerkazerne is geheel verhard. Op het voorterrein vinden geen
werkzaamheden of oefeningen plaats. Het voorterrein wordt alleen gebruikt als in- en uitrit van
de brandblus- en reddingsvoertuigen. De in- en uitrit is tegenover het plangebied gelegen. In
afbeelding 1.5 is de huidige situatie van de brandweerkazerne weergegeven.
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Afbeelding 1.5: situatie brandweerkazerne
Op 12 april 1994 is er een vergunning o.g.v. de Wet Milieubeheer afgegeven door de gemeente
Veldhoven aan de brandweer Veldhoven. In deze vergunning zijn geluidsvoorschriften gesteld, zie
voor de vergunning bijlage 1. Gezien de omgeving van De Run 5610 zijn de streefwaarden
gedurende de dag-, avond-, en nachtperiode zijnde 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A). Er is voor de
vergunning een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsproductie van de activiteiten die
plaatsvinden op het achterterrein van de brandweerkazerne. Rondom de brandweerkazerne en het
achterterrein is de dichtstbijzijnde milieubelastende functie het seniorencomplex aan de
Dorpstraat. De geluidsvoorschriften welke gesteld zijn in de vergunning zorgen ervoor dat een goed
woon- en leefklimaat bij het seniorencomplex gewaarborgd blijft. Het plangebied is verder van de
brandweerkazerne en het achterterrein gelegen dan het seniorencomplex aan de Dorpstraat,
waardoor de activiteiten die plaatsvinden binnen de brandweerkazerne en op achterterrein geen
belemmering vormen voor een goed woon- en leefklimaat van voorgenomen ontwikkeling.
Daarnaast vormt voorgenomen ontwikkeling ten opzichte van de huidige situatie niet voor méér
belemmering voor de bedrijfsvoering van de brandweerkazerne, gezien het feit dat er een
milieubelastende functie dichterbij gelegen is.
Het voorterrein met in- en uitrit van de brandweerkazerne overschrijdt qua richtafstand ‘geluid’
wel het plangebied. Op het voorterrein vinden echter geen werkzaamheden of oefeningen plaats.
Het voorterrein wordt alleen gebruikt als in- en uitrit van brandblus- en reddingsvoertuigen. In de
vergunning is gesteld dat van de inrichting afkomstige incidentiele piekgeluiden nabij gevels van
woningen, niet meer mogen bedragen dan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode
en 60 dB(A) nachtperiode. Dit is echter niet van toepassing op het uitrukken van brandblus- en
reddingsvoertuigen tijdens alarmering. De activiteiten die plaatsvinden op het voorterrein zijn niet
vergunningsplichtig. Het geluid door het uitrukken van brandblus- en reddingsvoertuigen
(piekgeluiden) blijft bij het bepalen van de maximale geluidsniveaus buiten beschouwing. De
bedrijfsvoering welke plaatsvindt op het voorterrein van de brandweerkazerne wordt daardoor niet
belemmerd met het realiseren van voorgenomen ontwikkeling.
Daarnaast dient er sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Er dient daarbij gekeken te
worden naar langtijdgemiddelde en piekgeluiden. In de vergunning van de brandweerkazerne zijn
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streefwaarden opgenomen voor de langtijdgemiddelde (dag-, avond-, en nachtperiode zijnde 50
dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A)), daarmee is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.
Er is sprake van piekgeluiden bij het uitrukken van brandblus- en reddingsvoertuigen tijdens
alarmering, de zogenoemde akoestische signalering. Alleen voor het verlaten van het terrein door
de brandblus- en reddingsvoertuigen is uitgegaan van het inwerking zijn van de akoestische
signalering. Voor het geluidvermogenniveau van de signalering is aangesloten bij de Regeling
optische en geluidssignalen 2009 waarin voor de geluidssterkte van de tweetonige hoorn is
opgenomen:
•
De geluidssterkte van elke toon is bij dag ten minste 110 dB(A) en ’s nachts ten
minste 100 dB(A);
•
De geluidssterkte is maximaal 125 dB(A).
Dit leidt tot een kortstondig geluidsniveau van 65 – 90 dB(A) op de gevels van de maatgevende
appartementen. Er worden al maatregelen getroffen voor een aanvaardbaar binnen niveau. Zo
wordt er geluidwering in de gevel toegepast van 31 dB, 11dB hoger dan het bouwbesluit. Dit leidt
tot een kortstondig binnenniveau van 34 – 59 dB(A) tijdens het uitrukken van brandblus- en
reddingsvoertuigen. Er is tevens sprake van kortstondige piekgeluiden bij het open en dichtslaan
van de deuren en het optrekken en afremmen ten tijde van het uitrukken van brandblus- en
reddingsvoertuigen. Dit zijn geen onderscheidende piekgeluiden ten opzichte van het heersende
geluid door wegverkeerslawaai over De Run. Het perceel is gelegen aan een rotonde, waarbij er
voortdurend sprake zal zijn het optrekken en afremmen van auto’s.
De activiteiten van de brandweerkazerne veroorzaken relevante geluidbelasting op het plangebied.
Er wordt voldaan aan de normstelling van een ‘gemengd gebied’ indien akoestische signalering
buiten beschouwing blijft. De situering van de brandweerkazerne is geschikt gemaakt voor
uitruksituaties met brede zichtlijnen om vlot weg te kunnen rijden. Onderhavig plan verandert
deze situering niet. Er is sprake van een kortstondige verstoring.
Op de website https://alarmeringen.nl/noord-brabant/brabant-zuidoost/veldhoven/brandweer/
worden alle alarmeringen van de hulpdiensten weergeven. Hieronder volgt een overzicht van het
uitrukken van de brandweer in de maanden juni, juli en augustus:

datum

Datum

Tijd

24 augustus 2020

06:59

22 augustus 2020

17:04

17 augustus 2020

09:59

15 augustus 2020

08:46, 08:48 en 08:49

14 augustus 2020

08:08

12 augustus 2020

17:34

11 augustus 2020

11:06

7 augustus 2020

01:36

5 augustus 2020

22:32

4 augustus 2020

11:49 en 11:56

2 augustus 2020

19:33 en 20:19

1 augustus 2020

13:40

31 juli 2020

04:26
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30 juli 2020

08:56

29 juli 2020

23:52

23 juli 2020

11:40 en 18:48

21 juli 2020

12:02

15 juli 2020

10:21

14 juli 2020

11:13 en 11:16

12 juli 2020

03:35

9 juli 2020

10:08

29 juni 2020

15:36

28 juni 2020

19:07

26 juni 2020

23:44

22 juni 2020

13:14 en 17:33

20 juni 2020

10:32

19 juni 2020

23:46

17 juni 2020

13:00, 18:51 en 19:12

15 juni 2020

11:57

14 juni 2020

11:57

12 juni 2020

16:40

11 juni 2020

10:02

7 juni 2020

09:47 en 00:04

6 juni 2020

16:43 en 20:12

2 juni 2020

21:12

Tabel 1.4: Uitrukken brandweer in de maanden juni, juli en augustus
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in drie maanden de brandweer maar zeven keer ’s nachts 4
heeft moet uitrukken. Bovendien blijkt uit onderzoek5 dat ’s nachts bij het uitrukken veelal zonder
akoestische signalering wordt weggereden om slaapverstoring van omwonenden te beperken.
Verder noemt het onderzoek dat 90% van omwonenden het wakker worden vanwege hulpdiensten
die uitrukken niet vervelend of hinderlijk vinden. Dit, in combinatie met het gegeven dat
toekomstige bewoners van de nieuwe appartementen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van
de brandweerkazerne en de bijbehorende activiteiten, leidt tot de conclusie dat het woon- en
leefklimaat in het plangebied voldoende geborgd is.

Conclusie
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie kan het volgende worden geconcludeerd:
•

De werkelijke bedrijfsactiviteiten welke op dit moment in de omgeving plaatsvinden vormen
geen belemmering voor voorgenomen woningbouwontwikkeling, er is sprake van een goed
woon- en leefklimaat en de betreffende bedrijven worden in hun huidige bedrijfsvoering door
deze ontwikkeling niet belemmerd;

•

De bedrijfspercelen (De Run 5403 en De Run 5407) worden door de woningbouwontwikkeling
niet belemmerd in (van het bestaande gebruik afwijkende) planologisch toegestane
ontwikkelingsmogelijkheden, gezien de aanwezigheid van bestaande woningen aan de

4
5
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Nacht is tussen 23:00 en 07:00 uur
Rapport ‘Het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht’, Instituut Fysieke Veiligheid, 2018
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achterzijde van de bedrijfspercelen, die reeds een beperking geven ten aanzien van verdere
ontwikkelingsmogelijkheden, welke beperking door de woningbouwontwikkeling niet wordt
vergroot;
•

De (van het bestaande gebruik afwijkende) ontwikkelingsmogelijkheid van het bedrijfsperceel
(De Run 5404-5404E) tot planologisch toegestane categorie 3.2 inrichting is door de
herontwikkeling van het plangebied tot woningbouw niet in overeenstemming met de VNG
richtlijnafstanden, omdat de bijbehorende hindercontour (vanwege het aspect geluid) alsdan
het plangebied overschrijdt. Met de inrichting van het plangebied is hiermee echter rekening
gehouden door het achterste appartementengebouw zoveel als mogelijk
richtafstand van 50

m1

buiten de

te situeren. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat slechts een heel

gering deel van het woongebouw binnen de 50m1 afstand van de bebouwingsgrens van het
betreffende bedrijfsgebouw is gelegen.

Afbeelding 1.6: situering achterste woongebouw t.o.v. bedrijfsperceel (De Run 5404-5404E)
De afstanden die de VNG-brochure geeft, gelden in beginsel tussen enerzijds de grens van het
bestemmingsvlak/de perceelsgrens van een bedrijf en anderzijds de uiterste situering van de
gevel van een woning die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is (ARRS 22 augustus
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5263). Het bedrijfsgebouw is echter gesitueerd op de grens van het
bouwvlak en het voorliggende perceelsgedeelte is in gebruik als parkeerterrein, waarvan de
geluidsaspecten niet wijzigen als op enig moment sprake zou zijn van een categorie 3.2 gebruik
in plaats van het huidige categorie 3.1 gebruik. Daarnaast is het aan de voorzijde niet
aannemelijk om het bedrijfsgebouw uit te breiden, omdat het gedeelte buiten het bouwvlak
valt. Aldus zullen de nieuwe woningen niet leiden tot een relevante beperking van de
gebruiksmogelijkheden van het bedrijfsperceel en is (mede gezien het feitelijke hiervoor
beschreven categorie 3.1. gebruik) er voldoende grondslag om te komen tot een beperkte –
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ten deze gemotiveerde – afwijking van de richtlijnafstanden, waarbij eventueel tot een
verdere verfijning kan worden gekomen bij de verlening van de omgevingsvergunning.
•

Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Opgesteld door:
R. (Rianne) Arendsen
Adviseur leefomgeving
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