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1 5  

 

Hoe worden de bestaande werkzaamheden door bewoners 

gekoppeld aan dit stuk? 

 

Naar aanleiding van deze vraag wordt thans nagegaan 

welke overeenkomsten er, in het kader van 

burgerparticipatie, zijn afgesloten tussen de gemeente en 

individuele burgers voor het onderhouden van openbaar 

groen en in welke relatie dit moet worden gezien tot het 

beleid voor het restgroen. De beantwoording van deze 

vraag volgt nog. 

 

Noot griffier: deze vraag is beantwoord bij de behandeling 

van dit voorstel in de commissie van 28 februari 2017. 

 

2 6  

 

Is deze studie wel zinvol als de A7 wordt verlegd? De aanleiding voor de gewenste bredere planologische 

verkenning van het zonegebied is ingegeven door de 

binnengekomen zienswijzen ten aanzien van het 

volkstuinengebied, maar bovenal ook door de beschreven 

overige relevante ontwikkelingen die in het zonegebied 

spelen. Binnen deze brede planologische verkenning zal 

tevens aandacht zijn voor de corridorstudie (A7) in relatie 

tot de mogelijke (her)ontwikkeling van het zonegebied.  

 

3 12  Hoe kan het uitgangspunt milieuafstand (blz. 33) bij twee 

aparte bestemmingsplannen (Volgerweg 14 en Mijzerweg 

1a) verschillende afstandscriteria (50 en 100 meter) 

bevatten, t.a.v. de eerste naastgelegen agrarische 

bedrijven? 

 

Voor het aspect milieu(zonering) bestaat een planologische 

benadering en een milieutechnische benadering. De 

planologische vindt plaats aan de hand van de VNG-

brochure Bedrijven en milieuzonering, waarin 

richtafstanden zijn opgenomen voor verschillende 

bedrijvigheden in relatie tot milieugevoelige functies. De 

voor Mijzerweg 1a genoemde afstand van 100m is hierop 

gebaseerd.  
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Daarnaast bestaat een milieutechnische benadering 

waarbij aan de hand van de milieuregelgeving een 

ruimtelijke ontwikkeling wordt verantwoord. De binnen deze 

regelgeving genoemde afstanden dienen te worden 

gehanteerd en zijn dus geen richtafstanden. De afstanden 

in de milieuregels zijn meer specifiek gericht op concreet 

nabijgelegen bedrijvigheid. De genoemde 50m bij 

Volgerweg 14 vindt hieruit zijn oorsprong.   

 

Voor de verantwoording van ruimtelijke ontwikkelingen 

kunnen beide benaderingen worden toegepast. Wel is het 

zo dat de VNG-brochure vooral geschikt is als hulpmiddel 

bij nieuwe/maagdelijke ruimtelijke situaties. De 

milieutechnische benadering is daarnaast (vanwege de 

bedrijfsspecifieke benadering) noodzakelijk als de meer 

indicatieve planologische niet zondermeer de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling kan verantwoorden. 

 

 


