
a 
Advocatenkantoor Van Mierlo 

AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 

:AMh Postbus 14 
5240 AC Rosmalen 
Pioenroosstraat 20 
5241 AB Rosmalen 

Tel: (073) 521 90 55 
Fax: (073) 521 69 12 
E-mail: info@advmierlo.nl 
www.advocaten l<a ntoorvanmierlo.nl 
KvK: 17262504 
btw-nr.: 80.34.88.294.BOI 

mr. J.C.B.C. Geerts 
mr. H.C.A. van de Ven 
mr. M. Bos 
mr. C.G.J.M. Termaat 
mr. I.A.J.M, van Eijk-Fransen 
mr. J.Th.M. Diks 
mr. drs. W.J.W. van Eijk 
mr. S.J.H.G.M. Sclnils 
mr. A. Bijl 

Rosmalen, 11 maart 2011 

Inzake 
Ref. 
E-mailadres 
Betreft 

Sensus/bestemmingsplan 
600643/11-212935 MB/MvdG 
bos@advmierlo.nl  
ontwerp-bestemmingsplan Borchwerf I 

Geachte raad, 

Namens cliënten. Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., gevestigd te Breda, Van de Reijtstraat 15 
h.o.d.n. Suiker Unie en Sensus B.V., gevestigd te Roosendaal, Borchwerf 3, dien ik hierbij de 
navolgende zienswijze in met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Borchwerf I. 

1, Milieuzonering 

De gronden van cliënten zijn voorzien van verschillende bestemmingen (BT-3, BT-4 en BT-
5) met daaraan gekoppeld een beperking in de toegestane milieucategorieën (tot en met 
4 . 1 , tot en met 4.2 en tot en met 5.1) met dien verstande dat op alle gronden tevens een 
specifiek bedrijf uit milieucategorie 5.3 is toegestaan (suikerfabriek met SBI-code 1583, 
nr. 2). In het vigerende bestemmingsplan zijn op de desbetreffende gronden van cliënten 
bedrijven in de milieucategorieën 3 tot en met 5 toegestaan. Cliënten kunnen zich met de 
uit het ontwerp-bestemmingsplan voortvloeiende beperking tot bepaalde milieucategorieën 
niet verenigen. Naar het oordeel van cliënten dienen al hun gronden op het gezoneerde in
dustrieterrein bestemd te worden voor bedrijven in de milieucategorieën 3 tot en met 5. 
Voor zover bepaalde bedrijven binnen deze categorieën vanwege bepaalde milieu- of ge
vaaraspecten ontoelaatbaar zijn, kunnen die in de planregels worden uitgesloten. Een al
geheel verbod voor bedrijven in de categorieën 4.2 en 5 gaat veel te ver en is onnodig be
zwarend. Uit bi jgevoegd xa^^on van Adviesbureau Peutz d.d. 10 maart 2 0 1 1 , nummer 
FB-1110-2-RA, blijkt dat er akoestisch gezien geen belemmeringen zijn om op de gronden 
van cliënten bedrijven tot en met milieucategorie 5 toe te staan. Voor zover vereist kan op 
basis van de vigerende omgevingsrechtwetgeving voor maatwerk worden gezorgd waar
mee gewaarborgd is dat geen ontoelaatbare gevaar-, schade- of hindersituaties ontstaan 

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een 
aansprakelijkheidsbeperking. De tekst van onze voorwaarden is afgedrukt op de achterzijde van deze brief. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVOCATENKANTOOR VAN MIERLO TE ROSMALEN 

Artikel 1 
Advocatenkantoor Van Mierlo, verder ook te noemen "het kantoor" en/of 
"de maatschap" is een maatschap waarvan de leden besloten vennootschap
pen met beperkte aansprakelijkheid zijn. Een lijst van leden van de maat
schap wordt op verzoek toegezonden. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die 
de cliënten van Advocatenkantoor Van Mierlo aan de maatschap, aan hun 
afzonderlijke leden, dan wel aan hun bestuurders of de werknemers van de 
maatschap verstrekken voor het verlenen van juridische bijstand als advocaat 
en/of fiscaal jurist. 

Artikel 2 
Het kantoor geldt steeds als opdrachtnemer. Opdrachten worden, met ter-
zijdestelling van artikel 7:404 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door 
de maatschap. Dit houdt in dat de cliënt ermee instemt dat de maatschap de 
opdracht aanvaardt onder haar verantwoordelijkheid en laat uitvoeren door 
een of meerdere aan de maatschap verbonden advocaten. Het kantoor zal 
de rechtsbijstand naar beste weten en kunnen verlenen. De vennoten, hun 
bestuurders, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn 
niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. 

Het kantoor is verzekerd voor de aansprakelijkheid wegens beroepsfouten 
jegens cliënten en/of derden. De polis ligt op kantoor ter inzage. 

Het kantoor ziet zich genoodzaakt iedere aansprakelijkheid wegens beroeps
fouten uitdrukkelijk uit te sluiten indien en voor zover de beroepsaansprake
lijkheidsverzekering geen aanspraak op dekking of uitbetaling geeft. 

Indien het kantoor bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de 
hulp van derden is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk. Bij de keuze 
van deze derden zal het kantoor de vereiste zorgvuldigheid betrachten en 
indien dit redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt omtrent de inschakeling 
van derden overleggen. De verplichting om overleg te plegen geldt niet voor 
inschakeling van koeriers en deurwaarders. 

Het tarief kan van jaar tot jaar per 1 januari in verband met kostenstijgingen 
worden verhoogd. 

De kosten zullen bij wege van voorschot en voor het overige maandelijks 
in rekening worden gebracht. Betaling van de voorschotnota dient per 
omgaande te geschieden. Betaling van de maandelijkse declaraties dienen 
binnen drie weken na de factuurdatum door bijschrijving op de op de 
declaratie vermelde kantoorrekening te geschieden. 
Geschillen over de hoogte van de kosten voor rechtsbijstand in burgerlijke 
zaken worden overeenkomstig de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken beslist 
door de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te 's-Hertogenbosch. 

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefi
nancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt lot die kosten die op grond 
van de toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. 

Artikel 4 
Voor zover deze niet door cliënt zijn teruggenomen, worden originele dos
sierstukken tot 7 jaar na sluiting van het dossier bewaard, waarna zij zullen 
worden vernietigd. 

Artikel 5 
Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de vennoten 
van de maatschap, maar ook ten behoeve van de bestuurders van de prak
tijkvennootschappen die daarvan deel uitmaken, alsmede ten behoeve van 
al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn. 

Van deze voorwaarden afwijkende nadere afspraken kunnen uitslui
tend schriftelijk worden aangegaan. Op de overeenkomst van partijen is 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden be
recht door de bevoegde Nederlandse rechter, met uitsluiting van de hiervoor 
genoemde geschillen omtrent de hoogte van de kosten voor rechtsbijstand 
in burgerlijke zaken. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden 
is bepalend voor de uitleg daarvan. 

Artikel 3 
Voor verleende rechtsbijstand is, behoudens andersluidende afspraak, door 
cliënt aan het kantoor .vergoeding verschuldigd op basis van de bestede tijd 
en het geldende tarief. Het uurtarief is gebaseerd op de ervaringsjaren van 
de behandelende advocaten. De vergoeding bestaat uit het honorarium, 
een opslag daarover van 7% voor kantoorkosten, te vermeerderen met btw 
en verschotten. 
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ten opzichte van de omliggende woon- en verbli jffuncties. Cliënten verzoeken u dan ook 
met klem om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat alle gronden van cliënten op 
het industrieterrein Borchwerf bestemd worden voor bedrijven voorkomend in de milieuca
tegorieën 3 tot en met 5. 

2. Waterkwaliteit 

Cliënten missen in het onderhavige bestemmingsplan een goede regeling ter bescherming 
van de kwaliteit van het grondwater en bepleiten dan ook in het definitieve bestemmings
plan alsnog een regeling op te nemen met een dubbelbestemming gericht op de bescher
ming van de grondwaterkwaliteit . 

3. Artikel 5.2.4, 6.2.4 en 7.2.3 

Deze artikelen bevatten bepalingen omtrent de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge
bouwen zijnde. De werking daarvan is echter beperkt tot alleen erfafscheidingen (3 me
ter), masten en verlichtingsarmaturen (25 meter) en bliksemafleiders (15 meter). Naast 
deze bouwwerken komen op het onderhavige industrieterrein nog vele andere bouwwer
ken, geen gebouwen zijnde voor zoals procesinstallaties, opslagtanks en dergelijke. Op 
het terrein van cliënten staan onder andere opslagtanks en een anaerobe reactor met een 
hoogte van circa 22 meter. Dit soort bouwwerken is in de artikelen 5.2.4, 6.2.4 respec
tievelijk 7.2.3 niet geregeld. Cliënten bepleiten een aanvulling van deze artikelen met een 
regeling voor procesinstallaties, opslagtanks, silo's, werktuigen, kranen en dergelijke met 
een toegestane hoogte van 24 meter, inclusief een ontheffingsregeling voor een grotere 
hoogte in specifieke gevallen. 

4 . Artikel 5 . 3 .1 , 6.3.1 en 7.3.1 

In deze artikelen ontbreekt in onderdeel c de vermelding van het desbetreffende lid (5.2.2, 
6.2.2 respectievelijk 7.2.2). 

Het bepaalde in dit artikel onder f sluit niet goed aan op de aanhef van dit artikel. Waar
schijnlijk dient onderdeel f gewijzigd te worden in een afzonderlijk tweede Hd. 

Artikel 5.4.1 

In afwijking van het thans nog vigerende bestemmingsplan is in het ontwerp
bestemmingsplan Borchwerf I gekozen voor een zonering van het industrieterrein met be
hulp van schillen, waarbinnen bepaalde milieucategorieën zijn toegestaan. In de buitenste 
schil is het terrein van cliënten ingedeeld in de zone "bedrijventerrein-3". Deze gronden 
zijn blijkens artikel 5.1 bestemd voor bedrijven in de categorieën 3 . 1 , 3.2 en 4.1 alsmede 
een bedrijf met SBI-code 1583 nr. 2, zijnde een suikerfabriek uit ten hoogste categorie 
5.3. Het bestaande bedrijf van Sensus valt onder categorie 9.3 van bijlage I, onderdeel C 
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van het Bor en is op grond van bijlage I, onderdeel D van het Bor derhalve een inrichting 
als bedoeld in artikel 2 . 1 , lid 3 van het Bor. Deze kwalificatie geldt voor de gehele inrich
ting van Sensus en derhalve ook voor de gronden gelegen in de schil met de aanduiding 
"bedrijventerrein-3". In de planregels is hiermee onvoldoende rekening gehouden nu in ar
tikel 5.4.1 expliciet is bepaald, dat het niet is toegestaan de desbetreffende gronden te 
gebruiken voor bedrijven als bedoeld in artikel 2 . 1 , lid 3 van het Bor. Deze bepaling staat 
in de weg aan gebruik en bebouwing ten behoeve van de inrichting van Sensus, hetgeen 
onaanvaardbaar is. Sensus is ter plaatse legaal gevestigd en in het vigerende bestem
mingsplan positief bestemd. Verplaatsing van Sensus binnen de planperiode is niet aan de 
orde. Gelet hierop had ook ter plaatse van de bestemming "bedrijventerrein-3" een posi
tieve bestemming ten behoeve van het bestaande bedrijf van Sensus moeten worden op
genomen. Ik verzoek u dit alsnog te doen in het definitieve plan. 

6. Artikel 5 . 5 . 1 , onder a, 6 . 5 . 1 , onder a en 7 . 5 . 1 , onder a 

Ingevolge het bepaalde in deze artikelen kunnen bedrijven worden toegelaten in één cate
gorie hoger. Het verdient naar het oordeel van cliënten aanbeveling om te verduidelijken 
wat onder één hogere categorie wordt verstaan. Is dat bijvoorbeeld de stap van categorie 
3.1 naar categorie 3.2 of zijn dit subcategorieën en betekent een hogere categorie de stap 
van bijvoorbeeld categorie 3 naar categorie 4? 

7. Artikel 5 . 5 . 1 , onder c 

De beperking onder c (geen geluidhinderlijke inrichtingen toegestaan) dient volgens cliën
ten te vervallen. In de eerste plaats is de ter plaatse gevestigde inrichting van Sensus al 
een geluidhinderlijke inrichting en is het desbetreffende bedrijf positief bestemd. In de 
tweede plaats wordt de vergunbaarheid van geluidhinderlijke inrichtingen op de desbetref
fende gronden al voldoende gereguleerd door de zone rondom het gezoneerde industrie
terrein alsmede de vastgestelde MTG's. Een verbod op geluidhinderlijke inrichtingen is 
daarom onnodig. 

8. Artikel 5.5.3, 6.5.3 en 7.5.3 

De tekst van deze bepalingen is niet zuiver en duidelijk geformuleerd en dient redactioneel 
te worden aangepast (... kunnen afwijken van het bepaalde in lid ... van de bepaling dat 
. . .) . Voorts dient "Wet op Milieubeheer" te worden gewijzigd in: "Wet milieubeheer". In 
de onderdelen a en b dient "AMVB-inr icht ing" te worden gewijzigd in: "AMVB-
inrichtingen". In onderdeel 7.5.3 dient in de tweede regel "7.4.1 onder b" gewijzigd te 
worden in: "7.4.1 onder c". In artikel 7.5.3 dienen de onderdelen a tot en met d te wor
den hernummerd in a tot en met e. 

Artikel 6 . 1 , onder k en 7 . 1 , onder f 
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Blijkens deze artikelen mogen bestaande risicovolle inrichtingen worden voortgezet of ge
wijzigd op voorwaarde dat de plaatsgebonden risicocontour van 10'^/jaar niet wordt ver
groot of gewijzigd. Dit wijzigingsverbod omvat echter ook het verbod tot het verkleinen 
van de risicocontour, hetgeen toch niet de bedoeling kan zijn geweest. Naar het oordeel 
van cliënten is sprake van een omissie die hersteld dient te worden. 

10. Artikel 6.4.1 en 7.4.1 

In deze artikelen is het verbod opgenomen om de gronden te gebruiken voor Bevi-
inrichtingen. Dit staat haaks op het bepaalde in artikel 6.1 onder j en k respectievelijk arti
kel 7.1 onder e en f waaruit blijkt dat nieuwe risicovolle inrichtingen zijn toegestaan, mits 
de plaatsgebonden risicocontour van 10"^/jaar binnen de eigen perceelsgrens van het be
drijf ligt en dat bepaalde bestaande risicovolle inrichtingen mogen worden voortgezet of 
gewijzigd. Blijkens het externe veiligheidsonderzoek behorende bij het bestemmingsplan 
valt Sensus onder het Bevi met de PR10"^-contour enkele tientallen meters buiten de 
grens van de inrichting. De artikelen 6.4.1 onder a en 7.4.1 onder a dienen derhalve te 
vervallen. 

1 1 . Artikel 18 

Cliënten kunnen zich niet verenigen met de dubbelbestemming "waarde-archeologie" op 
hun gronden. Blijkens de verbeelding is een groot deel van het terrein van cliënten voor
zien van deze dubbelbestemming. Uit deze dubbelbestemming vloeien onaanvaardbare 
beperkingen voort ten aanzien van de bouwmogeli jkheden. Naar het oordeel van cliënten 
berust de aanwijzing van de desbetreffende zone op onvoldoende archeologisch onder
zoek. Kennelijk is enkel op basis van de expertise van de stadsarcheoloog van Bergen op 
Zoom besloten tot aanwijzing van de desbetreffende gronden (zie blz. 1 3 en 14 van het 
inspraak- en overlegrapport). Blijkens de plantoelichting (paragraaf 4.8.3) heeft het gehele 
gebied volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie geen archeologische 
waarde. 

In de tweede plaats is naar het oordeel van cliënten onvoldoende duidelijk, dat artikel 
18.2.2 een ontheffingsmogelijkheid biedt van het in artikel 18.2.1 opgenomen bouwver
bod. Het verdient aanbeveling om expliciet in artikel 18.2.2 op te nemen, dat de omge
vingsvergunning kan worden verleend in afwijking van het bepaalde in artikel 1 8 . 2 . 1 . 
Cliënten stellen dan ook voor de aanhef van artikel 18.2.2 te wijzigen aldus: "Voor zover 
de betreffende bouwwerken toelaatbaar zijn volgens de overigens voor deze gronden gel
dende regels, kan de omgevingsvergunning voor bouwen, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 1 8 . 2 . 1 , worden verleend, indien aan de omgevingsvergunning één van de volgende 
regels worden verbonden:". 

Teneinde te voorkomen dat de in artikel 18.2.2 onder a tot en met c genoemde voor
waarden cumulatief gelden, verdient het aanbeveling in de aanhef van artikel 18.2.2 na 
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bet woord "omgevingsvergunning" in te voegen: "een van" alsmede na het onderdeel a 
toe te voegen: "of". 

12. Artikel 26.2 

De tekst van dit artikel is niet zuiver en duidelijk geformuleerd (omgevingsvergunning ver
lenen van lid 26.1) en dient derhalve redactioneel te worden verbeterd. 

13. Artikel 26.8 

In dit artikel dient in de eerste regel het woord "van" te worden geschrapt. 

14. Conclusie 

Gelet op het vorenstaande verzoek ik u het definitieve bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen met inachtneming van hetgeen in deze zienswijze naar voren is gebracht. 

In afwachting van uw nadere berichten, verblijf ik. 

^hoo^chtex^d. ichtex^d. 
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Rapport 

Betreft: Geluid in de omgeving ten gevolge van Sensus op industrieterrein 
Borchwerf te Roosendaal 
Onderdeel van de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 
Borchwerf I 

Rapportnummer: FB 1110-2-RA 

Datum: 10 maart 2011 

Ref.: HH/HH/CJ/FB 1110-2-RA 

1. Inleiding 

Door de gemeenteraad is het ontwerp bestemmingsplan Borchwerf I ter visie gelegd. 
Borchwerf I maakt onderdeel uit van het industrieterrein Borchwerf. Industrieterrein 
Borchwerf is voorzien van een geluidzone ingevolge artikel 53 van de destijds geldende 
Wet geluidhinder 
Door Sensus wordt een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft o.a. betrekking op de 
beperking van de milieucategorieën zoals neergelegd in de bestemmingsregels voor 
delen van het bedrijfsterrein van Sensus met benaming bedrijventerrein - 3 en 
bedrijventerrein - 4 (zie figuur 1). 

In de bestemmingsplan is vastgelegd dat op genoemde bedrijventerreinen alleen 
industriële en ambachtelijke bedrijven zijn bestemd voor milieucategorie: 
- bedrijventerrein - 3: categorie 3.1, 3.2 en 4.1; 
- bedrijventerrein - 4: categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2. 

Daarnaast is een bedrijf met SBI-code 1583 nr 2 (suikerfabriek met een 
verwerkingscapaciteit van 2500 ton/jaar of meer) op genoemde bedrijventerreinen binnen 
de inrichting van Sensus mogelijk. 

In voorliggend rapport is nagegaan of op het gehele terrein met bestemming 
bedrijventerrein-3 en -4 uit akoestisch oogpunt bedrijven met categorie 5 toelaatbaar zijn. 
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2. Uitgangspunten 

Het akoestisch rekenmodel van Sensus waarin de actuele geluidemissie is ingevoerd^ en 
de nadien ingediende meldingen (artikel 8.19 Wet milieubeheer), is aangevuld met de 
uitbreiding met zogenaamde kentalbronnen met een geluidemissie die behoort bij 
bedrijven met milieucategorie 5 op de bedrijventerrein - 3 en - 4 (zie figuur 1). Deze 
kentalbronnen kennen een geluidemissie van 68 dB(A)/m^. Deze geluidemissie is 
gebaseerd op de Handreiking zonebeheerplan van het voormalig Ministerie van VROM 
en op praktijkervaringen elders. Het geluidemissiekental is in het algemeen slechts 
haalbaar indien aan de huidige stand qua geluidemissie is voldaan. 

Berekeningen zijn uitgevoerd op voor Sensus relevante ontvangerposities waar woningen 
zijn gesitueerd binnen de geluidzone. Voor deze woningen zijn maximaal toelaatbare 
geluidbelastingen (MTG) vastgesteld. 
Voor de geluidbijdrage van overige bedrijven op Borchwerf is uitgegaan van de opgave 
van de zonebeheerder (Regionale Milieudienst West Brabant). Dit betreft de situatie 
2008. 

3. Rekenresultaten 

In tabel 1 zijn de resultaten van berekeningen gegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt 
in de geluidbijdrage van de huidige inrichting van Sensus, de geluidbijdrage van de 
overige bedrijven op industrieterrein Borchwerf en de geiuidbijdrage van de 
milieucategorie 5 bedrijven op de bedrijventerreinen - 3 en - 4. In tabel 1 zijn tevens de 
MTG's voor woningen gegeven. 

De vergunde geluidemissie en -immissie is in het algemeen hoger daar na de verleende milieuvergunning in 
2002 in de actuele situatie installaties uit bedrijf genomen zijn, niet gerealiseerd zijn dan wel dat er bepaalde 
activiteiten niet meer voorkomen. Dit betreft o.a. de pulpdrogerij, de niet gerealiseerde uitbreiding van het 
procesgebouw, de opslag van pulp in de pulploods, het aanvoeren van pulp vanuit de fabrieken In 
Dinteloord en Puttershoek en opslag van melasse. 

CD i -nn 0_DA 
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Tabel 1: Rekenresultaten 

Positie 
(zie fig. 2) 

Omschrijving Reken-
hoogte 

Geluidbelasting Maximaal 
toelaatbare 

Positie 
(zie fig. 2) 

Omschrijving Reken-
hoogte Sensus Overige Kental Totaal 

Maximaal 
toelaatbare 

inm actueel bedrijven bronnen geluidbelasting 

S38 J. Vermeer! 237-2243b 5,0 48,9 49,6 46,8 53,4 55 
S39 J. Vermeert 237-2243b 12,0 50,4 49,8 47,4 54,2 55 
S40 Sationstraat 27 5,0 47,6 56,3 44,6 57,1 59 
S41 Sationstraat 34 5,0 48,1 55,9 45,7 56,9 58 
S42 Sationstraat 72 5,0 37,5 52,1 38,3 52,4 58 
S43 Spoorstraat 16-18 5,0 47,9 53,4 45,4 55,0 56 
S44 Spoorstraat 64-70 5,0 46,1 54,0 44,2 55,0 59 
S45 Spoorstraat 80-88 5,0 47,2 57,2 43,6 57,8 60 
S46 Spoorstraat 126-1321 5,0 49,8 59,3 42,0 59,8 61 
S50 Spoorstraat 11 5,0 50,3 64,2 41,2 64,4 65 
S51 Veenen 14-16 5,0 44,0 45,7 51,7 53,0 55 
S52 W. havendijk 11 5,0 52,5 53,2 53,4 57,8 58 
S54 Kuisel 10 5,0 57,2 57,0 40,1 60,1 62 
S55 W. havendijk 27 5,0 58,9 56,6 43,5 61,0 65 
S66 Spoorstraat 32-46 5,0 47,4 54,3 45,3 55,6 57 
S96 Scherpdeel 18,24 en 26 5,0 50,7 51,3 45,3 54,6 55 
S97 Rechtzaad 9 5,0 54,0 49,1 40,3 55,4 56 
S98 Rechtzaad 11 5,0 46,9 44,8 49,2 52,1 55 
S99 Veenen 2,4,6 en 8 5,0 50,3 50,8 46,6 54,4 55 

S100 Veenen 3 en 5 5,0 50,6 51,8 49,3 55,4 55 
S101 Scherpdeel 11 5,0 49,9 48,6 40,6 52,1 55 
S112 Burg Schoonheydstr 1 5,0 48,3 56,7 45,9 57,6 57 

Op één positie (nr S 112) is sprake van een marginale overschrijding van de MTG. Bij het 
verlenen van (een) omgevingsvergunning(en) zal de geluidbelasting van nieuwe 
bedrijven zodanig beperkt moeten worden dat de MTG niet wordt overschreden. 

4. Beoordeling en conclusie 

Uit de resultaten van berekeningen blijkt dat er geen belemmeringen zijn om op de 
bedrijventerrein - 3 en - 4, gesitueerd op het terrein van Sensus, milieucategorie 5 toe te 
staan. De geluidbelasting ten gevolge van het gehele industrieterrein Borchwerf op de 
maatgevende woningen zal na invulling met milieucategorie 5 bedrijven niet hoger zijn 
dan de vastgestelde MTG's. 

Zoetermeer, 

Dit rapport bestaat uit: 
3 pagina's en 2 figuren. 
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Uitsnede uit de plankaart ontwerp bestemmingsplan Borchwerf I pEUTZ 
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Situering bedrijfsterrein Sensus te Roosendaal 
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