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1. Inleiding 

Het ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek heeft vanaf 18 februari 2021 zes weken ter inzage gelegen. Publicatie 

van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden op 17 februari in de Staatscourant en De Regiokrant. De reactietermijn eindigde op 31 maart 2021. 

 

Deze Nota van beantwoording zienswijze geeft weer welke zienswijze is ingediend, hoe deze door het gemeentebestuur zijn beoordeeld en 

beantwoord en of dit tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft geleid. 

 

Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet gepubliceerd. In verband met de Europese Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de zienswijze daarom geanonimiseerd. De ontvangen zienswijze zijn genummerd, zodat de nota geen 

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) of andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke 

zienswijze heeft ingediend, is een los overzicht van indieners van zienswijze opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld. 

2. Zienswijze 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan is een zienswijze ingediend (zie onderstaand overzicht) 

 

 datum ontvangst naam/organisatie adres 

1 17 maart 2021   

 

De zienswijze is binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend en daarmee ontvankelijk.  

 

Hierna wordt onder A een samenvatting van de zienswijze gegeven (de complete zienswijze zijn opgenomen in bijlage 1). Onder B staat de 

gemeentelijke reactie hierop en –indien van toepassing- onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 
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Zienswijze 1 

Nr. A (samenvatting zienswijze) B (reactie gemeente) C (wijziging) 

1.  Indiener geeft aan dat het onduidelijk is wat 

de gecumuleerde invloed is van de nog te 

bestemmen zuidelijke gronden die in het 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 

Zuidbroek’ een bestemming ‘geluidszone – 

gezoneerd industrieterrein opgeheven’ 

hebben. 

In principe is het zo dat voor een niet-gezoneerde 

bedrijventerrein niet naar cumulatie geluid hoeft te 

worden gekeken. Op zo’n terrein zitten weinig 

continu-bedrijven en weinig productiebedrijven. De 

Wet geluidhinder is alleen van toepassing op 

terreinen waar zich grote lawaaimakers bevinden of 

waar deze planologisch zijn toegestaan. Dit is hier 

niet het geval. Toch heeft de gemeente onderzoek 

laten uitvoeren naar de geluidbelasting en 

verkeersaantrekkende werking van alle bedrijven en 

toekomstige bedrijven op nog niet uitgegeven kavels. 

Hierin is ook de uitbreiding van het voorliggende 

bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein 

Gouden Driehoek’ meegenomen. Dit heeft geleid tot 

de Nota industrielawaai Bedrijventerreinen 

Zuidbroek, die een maximum stelt aan de 

gesommeerde geluidbelasting van alle huidige en 

toekomstige bedrijven. Voor de woning van indiener 

zijn hierin grenswaarden opgenomen van 51 en 55 

dB(A) etmaalwaarde op respectievelijk de noord- en 

de oost- / westgevel. Ook zijn er voor deze gevels 

streefwaarden opgenomen van respectievelijk 50 en 

53 dB(A) etmaalwaarde. De Nota voorziet in 

belangrijke mate in aanvullende bescherming van 

deze woning. Met de uitbreiding van het 

bedrijventerrein wordt gehouden aan de 

geluidsnormen zoals in de geluidsnota zijn 

opgenomen. 

 

In de toelichting is hoofdstuk 4.3 

Geluid aangepast. Hierin is 

duidelijker omschreven dat en op 

welke manier de Nota geluid 

voorziet in aanvullende 

bescherming van woningen rondom 

het bedrijventerrein. 
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2. Indiener vreest dat het plan voor 

geluidsoverlast zal zorgen. Volgens indiener 

staat het vast dat de overlast die reeds wordt 

ervaren inmiddels al de maximale 

geluidsnormen overschrijdt. 

Bij de zienswijze is niets toegevoegd waaruit blijkt 

dat de overlast die reeds wordt ervaren de maximale 

geluidsnormen overschrijdt. Met de uitbreiding wordt 

gehouden aan de geluidsnormen zoals in de 

geluidnota zijn opgenomen. 

 

Deze zienswijze heeft niet geleid 

tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

3.  Indiener geeft aan het vrije uitzicht te 

verliezen. 

Het perceel bevindt zich op 200 meter afstand van 

het plangebied. Daarnaast wordt het vrije uitzicht 

aan de achterzijde van het perceel reeds beperkt 

door een groenstrook waarin dichte bosschages en 

hoge bomen staan. Deze strook heeft in het 

bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuidbroek de 

bestemming ‘groen’. Hierdoor is er weinig tot geen 

uitzicht op het plangebied. 

Deze zienswijze heeft niet geleid 

tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

 

3. Reacties overlegpartners 

Het ontwerp bestemmingsplan is ook voorgelegd aan de (relevante) wettelijke overlegpartners. Van twee overlegpartners zijn reacties ontvangen. 

 

De reactie van de veiligheidsregio is buiten de wettelijke termijn van zes weken ingediend. We hebben dit advies wel opgenomen in deze zienswijze 

nota en de bijlage van het bestemmingsplan. 

 

 datum ontvangst organisatie adres 

1 1 april 2021 Veiligheidsregio Groningen Sontweg 10, 9723 AT Groningen 

2 9 maart 2021 Provincie Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen 

 

Hierna wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven (de complete reacties zijn opgenomen in bijlage 2). Onder B staat het gemeentelijk 

antwoord hierop en –indien van toepassing- onder C de doorvertaling ervan in het bestemmingsplan. 
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Reactie Veiligheidsregio Groningen 

Nr.  A (samenvatting reactie) B (reactie gemeente) C (wijziging) 

1.  Er wordt geadviseerd om de bevolking bij een ramp niet 

alleen via het bestaande WAS maar ook op een andere wijze 

te alarmeren (radio, NL-Alert, televisie, geluidswagen, enz.). 

N.v.t. Het advies wordt overgenomen en 

opgenomen in de bijlage van het 

bestemmingsplan. 

 

 

 

Reactie Provincie Groningen 

Nr.  A (samenvatting reactie) B (reactie gemeente) C (wijziging) 

1.  Het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden 

Driehoek geeft geen aanleiding voor het indienen van een 

zienswijze.  

N.v.t. Deze reactie heeft niet geleidt tot een 

wijziging van het bestemmingsplan. 
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Bijlage 1: Zienswijze 

 

Zienswijze 1 
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Bijlage 2: Reacties overlegpartners 

 

Reactie Veiligheidsregio Groningen 

 

 

 

  



   

 

Nota van beantwoording zienswijze 
Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Gouden Driehoek  9 

Reactie provincie Groningen 

 

 

 

 


