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Onderwerp Opslag aan de Wouwseweg
Portefeuillehouder

College B&WOverige betrokken
portefeu i I lehouder(s)

Raadsvraag (art.39)

CDA
Gesteld door:

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Eind 2018 is er een vergunning verleend om op een lang niet gebruikt perceel aan het einde van de
Wouwseweg een containeropslag te exploiteren. Sindsdien rijden er met zekere regelmaat grote
vrachtwagens af en aan om de voor opslag bestemde containers te vervoeren.

Dit leidt tot overlast bij omwonenden. Deze overlast bestaat onder meer uit het zeer vroeg worden
gewekt door vrachtverkeer en uit de negatieve gevolgen van dit vrachtverkeer voor de bestrating.

Recentelijk is gestart met de reconstructie van de Wouwseweg. Hierdoor kunnen de bovengenoemde
vrachtwagens niet meer via de Wouwseweg het terrein op, maar moet dit via de Mesdagstraat en de
Mauvestraat. Dit zijn smalle straten, gelegen in een woonwijk, die niet zijn bedoeld voor vrachtverkeer,

Een recent bezoek ter plaatse van ondergetekende leert dan ook dat de bestrating in met name de

Mauvestraat, die bestaat uit bakstenen van een kleiner formaat, inmiddels een dubbele doorlopende

verzakking vertoont.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Wat is de visie van het college op de situering van deze opslag, in het bijzonder gelet op het

feit dat dit perceelwordt omringd door gronden met een woonbestemming?
Z¡n er afspraken gemaakt met de exploitant over de aanrijroutes en aanrijtijden van de

vrachtwagens? Zoja, waaruit bestaan deze afspraken? Zo nee, ziet het college mogelijkheden

om met de exploitant en de omwonenden te komen tot een convenant?
ls het college bekend met de overlast bij omwonenden vanwege de soms zeer vroege
aanrijtijden van de vrachtwagens, en welke mogelijkheden ziet het college om hier iets aan te
doen?
ls het college bekend met de bovengenoemde schade aan de bestrating, en welke
mogelijkheden ziet het college (vanuit de rol van wegbeheerder) om hier iets aan te doen?

Het ligt in de rede dat na het afronden van de reconstructie van de Wouwseweg het

fietsverkeer aldaar weer zal toenemen. Dit fietsverkeer bestaat onder meer uit jeugd vanuit

Wouw die dagelijks op weg is van en naar school. ln hoeverre is het college alert op de
mogelijke gevaren die ontstaan door het toenemende vrachtverkeer op deze locatie voor onze

kwetsbare weggebruikers?
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Namens de fractie van CDA, Sebastiaan Hamans



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het betreffende perceel heeft op basis van het geldende bestemmingsplan Westrand de
bestemming'Bedrijf-3'. Binnen deze bestemming mogen bedrijven worden gevestigd voor
zover deze voorkomen in de categorie 1,2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het
gaat daarbij om de wat lichtere milieucategorieën. Hoewel het qua ligging en omgeving geen
ideale bedrijfslocatie is, gaat het hier om een bedrijfsperceel waarop van oudsher een bedrijf
was gevestigd. Er hebben zich tot op heden nog geen reële herontwikkelingsmogelijkheden
aangediend op grond waarvan het mogelijk is de bedrijfsbestemming van het perceel af te
halen.

2. Naar aanleiding van de raadsvragen hebben we contact opgenomen met'Dit is Plek'. Zij laten
weten dat ze altijd de opdrachtgevers informeren over de geldende maximum snelheid en over
de laad en lostijden. Deze zijn vanaf 07:00 uur tot 17:00. Echter kan het voorkomen datze
vroeg in de ochtend ergens in het land moeten zijn, waardoor ze voor 07:00 uur dienen te
laden en lossen bij het bedrijf. Dit is eerder een uitzonder dan regelmaat. Het komt maximaal 5
keer per jaar voor.

3. Binnen het project Wouwseweg is aan het begin van het werk een enkele klacht
binnengekomen over de vroege aanrijtijden van het vrachtverkeer. Deze klacht is doorgestuurd
naar'Dit is Plek' met het verzoek om niet in de vroege uren met vrachtverkeer over de
Mauvestraat te rijden.

4. Deze schade is bij ons bekend en zal worden hersteld als de uitgang van het bedrijf 'Dit is Plek'
niet meer via de Mauvestraat hoeft plaats te vinden.

5. De nieuwe inrichting geeft bestuurders het gevoel dat ze 'te gast'zijn, fietsers zijn de
hoofdgebruiker. Dit heeft een snelheid remmend effect, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
De inrichting heeft geen effect op het aantal vrachtwagens.
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