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Bij de informatieve commissie van 14 december 2021 zijn twee toezeggingen gedaan naar 
aanleiding van de presentatie over het nieuwe bestemmingsplan Garsten-Noord. 
Het betreft:  
• T-405: de vraag van GroenLinks over de bouwhoogte van 12 m. voor het appartementencomplex 

in relatie tot de huidige mogelijkheden.  
• T-406: de vraag van GroenLinks over de geluidsbelasting op de gevel voor de woning 

Vreelandseweg 6a.  
 
T-405: bouwhoogte appartementencomplex 
Voor het gebied geldt nu nog het bestemmingsplan ‘Garsten-Noord, 1981’. Hierin heeft het perceel 
een maximale goothoogte van 6 meter.  Daarop mag een dak worden gebouwd met een dakhelling 
van minimaal 20 graden en maximaal 60 graden. Een maximale bouwhoogte is hierbij niet 
opgenomen.  
  
In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bouwhoogten expliciet vastgelegd. Voor het hoofdgebouw is 
een goothoogte van 8 meter en een nokhoogte van 12.6 meter opgenomen. Voor een kleiner 
gedeelte in het bouwvlak zijn lagere bouwhoogten opgenomen ( 7 en 11 meter).  
 

 
In het nieuwe bestemmingsplan is ook de standaard afwijkingsbevoegdheid van 10% opgenomen 
(artikel 26). 

Uitsnede bestemmingsplan Garsten-Noord 1981 Uitsnede bestemmingsplan Garsten-Noord (nieuw) 
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Deze afwijkingsbevoegdheid is van toepassing voor het gehele plangebied. Van deze afwijking wordt 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt op het moment dat blijkt dat bouwkundig technisch noodzakelijk is om 
de hoogte iets te verhogen of voor het plaatsen van technische apparatuur op het dak.  
De noodzaak hiervoor moet vooraf worden aangetoond. Daarnaast is een afwegingskader 
opgenomen in het bestemmingsplan waaraan getoetst dient te worden bij gebruikmaking van deze 
afwijkingsbevoegdheid.  
 
Beeldkwaliteitsplan  
Om te kunnen sturen op de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld 
welke onderdeel is van het bestemmingsplan en ook als toetsingskader dient voor de 
bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid. In het beeldkwaliteitsplan wordt ingegaan op de 
stedenbouwkundig invulling, de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte van het gebied. 
Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld op basis van de ontwikkelingsvisie. Hierin wordt ook 
onderbouwd waarom een hoogte van 12 meter acceptabel wordt geacht. 
   
T-406: Geluidsbelasting op gevel Vreelandseweg 6a. 
De bedrijfswoning (behorende bij de Betonfabriek Nigtevecht) gelegen op het adres Vreelandseweg 
6a is in het bestemmingsplan bestemd als bedrijfswoning waarbij de woning ook nog gelegen is op 
het geluidgezoneerde industrieterrein. Hiervoor wordt een streefwaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde 
gehanteerd. 
 
Toelichting 
Voor woningen op bedrijventerreinen gelden geen wettelijke grenswaarden voor gecumuleerde 
geluidsniveaus als gevolg van meerdere bedrijven. Voor de afweging van een goede ruimtelijke 
ordening is daarom aangesloten bij de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering en de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’. Hierop is de bovengenoemd streefwaarde op 
gebaseerd. 
 
Voor bedrijfswoningen gelegen op een bedrijventerrein wordt een streefwaarde van 60 dB(A)-
etmaalwaarde gehanteerd. Voor de woning op het gezoneerde industrieterrein en de niet-
geluidgevoelige bestemmingen waar wel een acceptabel woon- en leefklimaat gewenst is wordt in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening een streefwaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde 
gehanteerd. Als de gecumuleerde geluidsbelasting boven deze waarde komt zal aanvullende 
motivatie over het realiseren van een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk zijn. 
 
Hierbij gaat het over de gemiddelde geluidsniveaus over een langere periode (dagdeel). Daarnaast 
gelden nog maximale geluidsniveaus: 
“In het Activiteitenbesluit wordt voor de maximale geluidsniveaus onderscheid gemaakt tussen 
woningen gelegen op - of niet op een bedrijventerrein. Voor woningen op een bedrijventerrein 
worden grenswaarden van 75, 70 en 65 dB(A) gehanteerd voor respectievelijk de dag-, avond- en 
nachtperiode.” 
In dit bestemmingsplan is per woning gekeken wat op basis van een goed woon- en leefklimaat een 
te hanteren streefwaarde kan zijn. Dit is samengevat in de onderstaande tabel (pagina 10).  
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Op basis van het onderzoek is gebleken dat aan alle streefwaarden wordt voldaan, behalve de 
piekniveau’s in de nachtperiode als gevolg van Nagel Demontage. Hierover zegt het akoestisch 
onderzoek het volgende: 
“Gedurende de nachtperiode betreft het vertrekkende of arriverende vrachtwagens. Voor Nagel 
Demontage gaat het om maximaal 2 voertuigbewegingen gedurende de nachtperiode. (…) hier is 
sprake van een situatie waarbij vergelijkbare of zelfs hogere maximale geluidsniveaus zullen 
optreden als gevolg van verkeer rijdend op de openbare weg. De maximale geluidsniveaus als 
gevolg van Nagel Demontage leiden daarom niet tot een onacceptabel woon- en leefklimaat.” 
 
Voor de verdere details wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek horende bij het 
bestemmingsplan (bijlage 21). 


