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Het monsterlijke industriegeluid trekt zich terug, wat nu???
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• Verkleuring = functieverandering op bedrijventerreinen => gevolgen voor geluid
• Beleid: sectoraal, gedetailleerd, niet flexibel, gebaseerd op normatieve werkelijkheid
• Bestemmingsplannen: actueel maar gedetailleerd en niet flexibel

Bijvoorbeeld verkleuring bedrijventerrein
Arkervaart in Nijkerk
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Milieuruimte met functiemengtabel 4

Categorieën:
A: tegen elkaar gebouwd
B: bouwkundig gescheiden
C: B + aansluiting op hoofdweg
=> indirecte geluidhinder!

Functiemenging Tilburg
ABC-bedrijven, indicatie voor mengbaar met woningen
Niet mengbaar met woningen
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Beleid gemeente
Amsterdam
Bedrijventerreinen
- max. 30% kantoorhoudend
- geen solitaire kantoren

Werkwoongebieden
- min. 50% bedrijven
- 50% overig (incl. solitaire
kantoren)
- wonen te gast

Woonwerkgebieden
- max. 25% bedrijven
- 70% wonen
- 5% kleine kantoren (<250m²)
- voorzieningen

Begeleiding van spontane verkleuring; flexibel bestemmingsplan +
wijzigingsbevoegdheid
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Indirecte geluidhinder bij mengbare functies
(tabel 4, categorie C)
Personenauto’s

Vrachtauto’s

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Parkeergarage, parkeerterrein
Post- en koeriersdiensten
Bioscoop
Theater, schouwburg,
concertgebouw, evenementenhal
Overdekt zwembad
Casino
Kantoren en
bedrijfsverzamelgebouwen?

•
•
•
•
•
•
•

Vervaardiging kleding
Binderij, grafische reproductie &
activiteiten
Verbandmiddelenfabriek
Muziekinstrumentenfabriek
Groothandel
Goederenwegvervoerbedrijf
Verhuurbedrijf
transportmiddelen, machines e.d.
Foto- en filmontwikkelcentrale
Brandweerkazerne

Loven
Jules Verneweg
Bestemmingsplan:
Bedrijven ≥ 3.2
Bebouwd max. 75%
Bouwhoogte max. 15m.

Voorbeeld
functiemenging
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verkleuring
1
2
3
4

Van functie naar
verkeerscategorie

5
6
7
8

Industrie
Bouwnijverheid
Vervoer en opslag
Handel en reparatie
Dienstverlening

Kantoren
Bedr.verz.
Aext+Bint
Aint+Bext
Aext+Bext

Van SBI naar…

kavelnummer

totaal

kavel m2

m2 beb.opp

1

7000

3100

2

11000

4700

3

11000

3500

4

20200

8800

5

9700

5200

6

13400

6100

7

20000

14000

8

12200

6800

104.500

52.200

beb.%

…parkeernormen

huidige situatie mvt verpl/etm m2 bvo
toekomstige situatie mvt verpl/etm
arb. intensief +
44% bez. extensief
142,5
21000 kantoren
3686,8
arb. intensief +
arb. extensief + bez.
43% bez. extensief
216,0
8250 intensief
409,2
arb. intensief +
arb. intensief + bez.
32% bez. extensief
160,8
8250 extensief
379,1
arb. intensief +
arb. extensief + bez.
44% bez. extensief
404,4
15150 extensief
533,3
arb. intensief +
arb. intensief + bez.
54% bez. extensief
239,0
7275 extensief
334,3
arb. intensief +
bedrijfsverzamelgebo
46% bez. extensief
280,3
20100 uwen
1234,5
arb. intensief +
arb. extensief + bez.
70% bez. extensief
643,4
15000 intensief
744,0
arb. intensief +
bedrijfsverzamelgebo
56% bez. extensief
312,5
18300 uwen
1124,0
50%

2.399

113.325

8.445

75% max. Bestemmingsplan
15m. hoog = kantoren = 4 lagen
Bedrijfsverzamelbeb. = 2 lagen

Maximale ruimtebenutting
⇒ 3x zoveel autoverkeer
⇒ toename geluidhinder
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conclusies
1.
2.
3.
4.

Verkleuren = functieverandering.
Verkleuring is niet maakbaar, het gebeurt gewoon.
Schep gunstige condities voor verkleuring.
Maak bestemmingsplannen flexibel voor te verwachten
verkleuring; hoe flexibeler de regels hoe zorgvuldiger het
milieuonderzoek. Ga uit van VNG-functiemengtabel.
5. Verkleuring naar kantoren en bedrijfsverzamelgebouwen
genereert meer verkeer dan verkleuring naar gemengde gebieden.
6. Hanteer het ‘laadvermogen-instrument’ in verkleuringsgebieden
7. ………………………….
VRAGEN???
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Discussie

Stelling: verkleuring trekt zich weinig van
zonering aan en dat is…

prima

vreselijk
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