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Toelichting
•
•
•
•

Ligging industrieterrein De Mars
Aanleiding
Geluidsystematiek voor De Mars
Verankering geluidruimte in het
bestemmingsplan
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Foto huidige situatie industrieterrein
De Mars

Overzicht ontwikkelingen
industrieterrein De Mars
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Aanleiding
•

Uitbreiding industrieterrein met Fort de Pol en
verruiming noordelijke zonegrens, waarbij
voorkomen moet worden dat andere bedrijven er
met de geluidruimte op lege kavels vandoor gaan.

•

Woningbouw Noorderhaven, aanpassing
zuidelijke zonegrens

Gebiedstypenkaart
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Aanpassing zonegrens en
verdeling kavelreservering

Geluid systematiek voor De Mars
toetsingstabel etmaalwaarde
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Verankering geluidruimte in
toelichting bestemmingsplan
• Werkwijze vier stappen in toelichting
bestemmingsplan:
•
•

•

•

Beoordelingsstap 1: Toets op ontvankelijkheid (o.a. beantwoording
van de vraag of het bedrijf voldoet aan de toepassing van BBT)
Beoordelingsstap 2 (is directe toelating mogelijk?): Passen de
aangevraagde of gemelde bedrijfsactiviteiten binnen de
gereserveerde geluidsruimte op de bewakingspunten (zie
toetsingstabellen)?
Beoordelingsstap 3 ( is directe toelating mogelijk?): Zorgt de
aangevraagde/gemelde bedrijfssituatie tot een toename van de
gecumuleerde geluidsbelasting op de bewakingspunten (zie
toetsingstabellen)?
Beoordelingsstap 4 (afwijking op basis van voorwaarden):
Verandering of revisie bestaand bedrijf bij gelijkblijvend kavel: Zorgt
de aangevraagde/gemelde bedrijfssituatie tot een overschrijding
van de vergunde grenswaarden? (dan afweging gebruik
reserveruimte)

Verankering geluidruimte in regels
bestemmingsplan
• In regels omschrijving dat voldaan moet
worden aan de toetsingstabellen (tabellen
opgenomen in een bijlage)
• Bij behoefte aan meer geluidruimte dan
toetsingstabel, gebruik van reserve ruimte
via afwijking van de regels bij:
•
•
•
•
•
•
•

Toepassing van aanvullende maatregelen boven op BBT (Best
Beschikbare Technieken)
Niet meer dan 33 % van de reserveruimte
Bij oplossing van een milieuhygiënisch knelpunt elders
(bedrijfsverplaatsing)
Een bedrijf die een bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen
voor de Mars
Bedrijf dat bijdraagt aan de werkgelegenheid
Bedrijf dat bijdraagt aan ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Een bestaand bedrijf
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Vergroten of verkleinen
geluidruimte van de kavels via
wijzigingsbevoegdheid
bestemmingsplan

Vragen en reacties?
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