
Logo fractie

Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 verordening Raadswerk.
Geregistreerd op 21 september 2020 afdoening in 30 dagen na ontvangst door college.

Namens de fractie: GroenLinks-PvdA (Fenneke van der Vegte)

Onderwerp: Bestemmingsplan PON Campus

Aanleiding

Dit bestemmingsplan bied ruimte om in te spelen op actuele marktontwikkelingen. Zo kan de PON 
campus meegaan met de ontwikkelingen die nodig zijn. Het bestemmingsplan gaat niet over de 
milieuvergunning. De bestaande milieuvergunning blijft in stand. Er komt dus niet meer milieuruimte.  
Dit BP is zo gemaakt dat het vele jaren kan voldoen voor PON Campus. Naar ons idee moet hierbij 
ook rekening gehouden worden met veranderingen in milieu en klimaat.

Vraag 1 
Waarom is er niet gekozen voor een bestemmingsplan verbrede reikwijdte? Komende jaren zijn er 
namelijk niet alleen marktontwikkelingen maar ook ontwikkelingen in het klimaat en milieu. 

Vraag 2a
Hoe is er in het voorliggende bestemmingsplan rekening gehouden met veranderingen in het 
klimaat? 

Vraag 2b
Waar in het plan vinden we de regels waarbij zaken als hittestress voorkomen/ verminderd worden?

Vraag 2c
Is rekening gehouden met de afvoer van piekbuien (> 60 mm in een uur) ? Zo nee, waarom niet? En 
wat is het risico van schadelijke stoffen (olie, benzine ed.) die uitstromen naar het grondwater?

Vraag 3 
In de eindconclusie van het akoestisch onderzoek staat (pag. 88 van de pdf): “ In de dagperiode 
wordt in situatie 1 en 2de grenswaarde voor het maximale geluidniveau LAmax= 65 dB(A) uit de 
beschikking van 2012 overschreden met 2 dB(A). Er wordt echter ruimschoots voldaan aan de 
maximaal te vergunnen grenswaarde van LAmax=70+5dB(A) in de dagperiode. ”
Uit deze formulering blijkt dat deze vergunning nog niet afgegeven is. Hoe zit dit? 

Vraag 4
Uit het onderzoek blijkt dat de verhoging van het geluidsniveau door toenemend verkeer niet 
relevant is qua regelgeving. Dit is het echter wel voor de buurt. Welke maatregelen zijn overwogen 
om de buurt tegemoet te komen qua geluidbelasting? En welke daarvan zijn opgenomen in het plan?
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