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In deze memo wordt uitgelegd waarom er is voorgesteld om in artikel 6 (Wonen - 
Gestapeld) op te nemen dat er binnen de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
verblijfsruimten uitgesloten 2' in bouwblokken F en G geen vloeren met 
verblijfsruimten vanaf 4,5 meter boven maaiveld mogen worden gesitueerd.

Bouwblokken F en G:
In artikel 6.2.1, sub b van de planregels van het bestemmingsplan is bepaald dat 
binnen de bestemming ^onen-Gestapeld' de goothoogten van woonblokken F en G 
maximaal 6 meter en de bouwhoogten maximaal 10 meter mogen bedragen. In deze 
woonblokken zijn op grond van artikel 6.2.1, sub d van de regels van het 
bestemmingsplan maximaal 14 wooneenheden toegestaan. In paragraaf 2.2 van de 
toelichting bij het bestemmingsplan is terug te lezen dat in woonblokken F en G 
appartementen in twee bouwlagen worden voorzien.
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Figuur 1 Integraal ontwerp (Baars ontwerp- en adviesbureau voor bouwfysica en bouwkunde, versie 2 juni 
2022)
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Kokowall: 5 meter hoog ūmdat de geluidbelastingen zijn gesitueerd op
een rekenhoogte van 1,5 boven elke
verdiepingsvloer is bij woonblokken F en G
getoest op een hoogte van 4,5 meter
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Figuur 2 Ingediende ontwerp bouwblok G voor aanvraag omgevingsvergunning

In het rapport 'Onderzoek bedrijven en milieuzonering' wordt geconcludeerd dat 
gebouwen F en G binnen de richtafstand van 10 meter voor geluid van het bedrijf 
Lemmens Motorsport liggen. Naar aanleiding hiervan is er aanvullend een 'Akoestisch 
onderzoek industrielawaai' verricht. In dit rapport wordt geconcludeerd dat ter plaatse 
van de gewenste wooneenheden sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat 
het bedrijf Lemmens Motorsport niet in zijn/haar belangen wordt geschaad, wanneer 
er, tussen de gewenste gebouwen F en G en het bedrijf, een kokowall met een hoogte 
van 5 meter wordt gerealiseerd.

De ODZOB heeft de rapporten beoordeeld en akkoord bevonden. De ODZOB heeft ook 
ingestemd met de voorwaarde voor het realiseren van een kokowall van 5 meter.

Het realiseren van de kokowall is in het bestemmingsplan juridisch en planologisch 
geborgd met de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorwaardelijke 
verplichting 1'. In artikel 6.4.2. van de planregels is hierover opgenomen dat het 
gebruik van woonblokken F en G slechts is toegestaan als de aanleg van een kokowall 
met een minimale bouwhoogte van 5 meter is gerealiseerd.

In woonblokken F en G worden appartementen in twee bouwlagen voorzien.
Omdat het bestemmingsplan voor woonblokken F en G een kap mogelijk maakt, is 
naar aanleiding van de zienswijze van Lemmens Motorsport voorgesteld om de 
verbeelding en planregels aan te passen. Om extra te borgen dat er geen overlast 
door industrielawaai ontstaat is voorgesteld om in artikel 6 (Wonen - Gestapeld) op te 
nemen dat er binnen de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - verblijfsruimten 
uitgesloten 2' in de hoofdgebouwen geen vloeren met verblijfsruimten vanaf 4,5 meter 
boven maaiveld mogen worden gesitueerd.
Met deze regel wordt voorkomen dat er verblijfsruimten in de kap van woonblokken F 
en G mogelijk zijn en dat daarmee, door de kokowall van 5 meter, ter plaatse van de 
voorziene 14 wooneenheden sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat het 
bedrijf Lemmens Motorsport niet in zijn/haar belangen wordt geschaad.
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