TOELICHTINGBESTEMMINGSPLAN "GELUIDZONE OOSTERVAART"
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Inleiding

Het ontworpenbestemmingsplanOostervaart-Oost,een nieuw bedrijventerreinals uitbreiding,ten
oostenvan het bestaandeindustrieterrein(en bestemmingsplan)Oostervaart- en zijnde een herziening van het bestemmingsplan.StadsrandgebiedNoord en Oost"- laat de vestiging van
geluidhinderlijkebedrijventoe.
Bij het ontwerpen(of herzien)van een bestemmingsplanten behoevevan een industrieterrein,waar
zulke bedrijvenzich kunnen vestigen, is de gemeenteraadverplichtom gelijktijdig met de vaststelling
van het plan een zone rond het terrein vast te stellen (artikel41 Wet geluidhinder).
Thans geldt de bestaandegeluidzone.vastgesteldbij KoninklijkBesluitVan 6 juli 1992; het plangebied
gaat één gezoneerd industrieterreinvormen met het huidigeterrein.Bin,:,enhet nieuwe gebied worden
geluidhinderlijkebedrijventoegestaan.
.
Dit houdt in dat de geluidzoneten gevolgevan het huidigeindustrieterrein(en bestemmingsplan)
OostervaartgewijzigdI uitgebreidmoet worden, hetgeengeschiedtmiddelsdeze herziening.
De herzienezonering van Oostervaartheeft ook betrekkingop grondenwaarvoor vijf andere
bestemmingsplannengelden. Deze onderstaandgenoemdeplannenworden daarom tevens [partieel]
herzien.
Het zijn de bestemmingsplannen:

- Milieuvriendelijk Agrarisch Centrum Lelystad Noord (ggk. 17 juli 1989)

- StadsrandgebiedNoord en Oost (ggk. 27 december 1979)
- Landelijkgebied Lelystad,gedeelteOostelijk Flevoland(ggk. 27 december1979)
- Spoorbaan-Noord(ggk. 30 november1983)
- Oostervaart(ggk. 14 februari 1979).
Deze plannen krijgen dus de bestemmingGeluidzonetoegevoegd.Bij de eerstkomende
administratieveaanpak van die bestemmingsplannenzal integratieplaatsvinden.
Binnen de nieuwe geluidzonekomen drie agrarischebedrijfswoningente liggen, te weten aan de
Bronsweg14 en 16, alsmedeaan de Mercuriusweg8. Inzakede liggingvan deze woningen is een
akoestischonderzoekverricht. De voorkeursgrenswaardevoor de woningenvan 50 dB[A]
etmaalwaardewordt overschreden.
In verband met deze overschrijdingis een procedurehogerewaardegevoerdwaarbinnen
GedeputeerdeStaten van Flevolandverzochtzijn een hogerewaardetot max,imaal55 dB[A] te
verlenen.
Het besluit van GedeputeerdeStaten van Flevolandtot vaststellingvan "pe ten hoogst toelaatbare
waarde voor de geluidsbelastingvanwege het bedrijventerrein Oostervaart.."is als bijlage
opgenomen.
Het akoestisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplannen Oostervaart-Oost en
Geluidszone Oostervaart is als bijlage opgenomen.

2.

Inspraak

De inspraakprocedure.als bedoeld in de "InspraakverordeningLelystad",is gestart door
bekendmakingin de Flevopostvan 8 juli 1998, en door bekendmakingop het publicatiebordvan de
gemeenteaan het stadhuis,van het voornemenvan de gemeenteraadhet bestemmingsplan
GeluidzoneOostervaartvast te stellen.
Ten behoevevan die procedureheeft het voorontwerpvan het bestemmingsplanvanaf
13juli 1998 tot 11 augustus 1998ter inzage gelegen. Binnendeze termijn bestond voor ingezetenen
en in de gemeenteeen belang hebbendenatuurlijkeen rechtspersonende mogelijkheidhun mening
over dit beleidsvoomemenschriftelijkeof mondelingkenbaarte maken.
Schriftelijkeof mondelingeblijken van mening zijn niet ontvangen.
Lelystad,25 augustus 1998
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Uitkomsten uit overlea ex artikel 10 van het Besluit ODde ruimteliike ordenina 1985

Bij brief van 7 juli 1998 is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het overleg ex artikel 10
van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 verzonden naar de navolgende instanties, met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken.

1. RegionaleInspectieMilieuhygiënevoor Noord-Hollanden Flevoland
2. InspectieRuimtelijkeOrdeningWest
3. ProvincieFlevoland
4. Kamervan Koophandelen Fabriekenvoor Flevoland
5. Instituutvoor Dierhouderijen Diergezondheid(ID-DLO)
Instanties2 (buiten de gesteldetermijn en mede namens 1 alsmede de niet-aangeschreveninstantie
InspecteurVolkshuisvesting)en 4 hebbenaangegevengeen opmerkingente hebben.
De overige instantieshebben niet gereageerd.

.

Door instantie nummer 3, Provincie Flevoland, is ruim na de gestelde periode nog een reactie
ontvangen.

.
.
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Het hoofd ROV heeft aangegevendat de binnengrensvan de geluidzoneontbreektop de
plankaart; bij de bepalingvan de totale geluidbeJasting
dient eveneenseen aantal met vrijstelling
gerealiseerdebedrijvente worden meegenomente worden, waardoor de binnengrensbuiten deze
bedrijvenmoet worden gelegd.
Voorts wordt gewezenop een inkepingter plaatsevan de agrarischeweg aan de Bronsweg;
hiermeeworden beperkingenopgelegdaan de bedrijvendie rond de Bronswegen de Steenweg
zijn gevestigd,waardoor het industrieterreinniet op de meest efficiêntewijze tot ontwikkelingkan
worden gebracht.In overwegingwordt gegevende zone ter plaatse van de inkepingte verruimen.
Hiermeekomt de woning in de zone te liggenwaardoorde voorkeursgrenswaardezou kunnen
wordenoverschreden;het belangvan het geluidniveauter plaatse van deze ene agrarische
woningweegt naar de meningvan de provincieniet op tegen de belangendie gemoeidzijn met
een efflciênteontwikkelingvan het industrieterrein.
.
Tot slot wordt opgemerktdat de zoneringbetrekkingheeft op gronden waarvoordiverse
bestemmingsplannengelden en dat de voorschriftenvan het onderhavigebestemmingsplan
aanvullenddienen te werken ten aanzienvan de van kracht blijvendevoorschriftenvan die
bestemmingsplannen.

Ten aanzienvan de eerste twee puntenwordt aangegevendat respectievèlijkde correctieis
aangebrachten de overwegingis toegepast
.
Ten aanzienvan het derde punt wordt opgemerktdat dit correct is. en dat de toelichtingop dit
bestemmingsplanreeds aangeeft dat integratievan deze voorschriftenplaatsvindtbij de
eerstvolgendeadministratieveaanpakvan die geldendebestemmingsplannen.

.

