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Beantwoording van de vragen: 

 

1. Als wij het goed begrijpen wordt de ontwikkelaar geadviseerd om in de tuin aan de geluidszijde 

geluidswerende maatregelen te treffen. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele 

klachten van overlast indien dit advies niet wordt opgevolgd (met het uitgangspunt dat 

toestemming er een positief besluit op Hogere waarde wordt gegeven? 

 

Met het plan wat nu voorligt wordt aan de geluidseisen volgens ons eigen beleid voldaan, ook 

zonder toepassing van het akoestisch gesloten (tuin) scherm. Er wordt een hogere grenswaarde 

procedure gevoerd, waarbij de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden. 

 

Wanneer er klachten ontstaan, kunnen wij derhalve verwijzen naar ons beleid en dat het 

hierbinnen passend is. Overigens ten overvloede zijn er op het ontwerp hogere grenswaarde 

besluit geen zienswijzen ingekomen. 

 

2. Welke van de uitgevoerde onderzoeken zijn verplicht vanuit derden (bijv. het Rijk) en welke 

onderzoeken leggen wij als gemeente op om uit te voeren?  

 

De onderzoeksverplichting voor een bestemmingsplan is bij wet geregeld. In het Besluit 

ruimtelijke ordening (https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2021-07-01 ) is aangegeven dat 

een bestemmingsplan alsmede een ontwerp vergezeld gaan van een toelichting, waarin zijn 

neergelegd: 

- Een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen; 

- Een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor 

de waterhuishouding 

- De uitkomsten van het vooroverleg met besturen van betrokken gemeenten, waterschappen 

en met de provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2021-07-01
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zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.  

- De uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 Awb verrichte onderzoek (Bij de 

voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de 

relevante feiten en de af te wegen belangen.) 

- Een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisatie bij de 

voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. 

- De inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.  

- Wanneer geen merrapport wordt opgesteld (wat hier het geval is), wordt in de toelichting ten 

minste opgenomen: 

-  een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.  

- voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige 

waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; 

- een beschrijving van de wijze waarop vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn 

betrokken.  

 
 
 

Bijlagen: 

 

 

 

 


