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Wijziging geluidzone 
Industrieterrein Breda-Noord

En wat hebben WIJ er aan..!?

Gemeente Breda
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Aanleiding tot wijziging zone

• Wens van gemeente tot ontwikkeling spoorzone in plan 

‘ViaBreda’

• nWro van kracht per 1 juli 2008; overgangstermijn parapluplan

• IvB 2.4 –inrichting aan zuidzijde van industrieterrein verdwijnt 

Ligging industrieterrein in Breda
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Via Breda vs Industrieterrein

Ondergrond plangebied
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Ligging spoorzone / Via Breda

Bestaande begrenzing IT
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Nieuwe begrenzing IT

Via Breda vs IT na wijziging zone
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Procesbeschrijving (1/2)

• Afstemming afdelingen juridische plannen, economische 

zaken, milieu, projectmanagement

• Bepalen plangrenzen op basis van ruimtelijke, akoestische en 

logische overwegingen

• Uitwerken variant

1. plangrenzen gekozen variant modelleren

2. reserveren geluidruimte op lege kavels / 

zonebeheersplan

3. bepalen contour

4. consequenties in kaart brengen

Procesbeschrijving (2/2)

• Consequenties nieuwe contour

1. Vergunningen bestaande inrichtingen aanpassen

2. Bestaande hogere waarden woningen herzien

3. HGW in kader van ‘plotselinge’ geluidgevoeligheid

4. Wijziging onderliggende bestemmingsplannen

5. Overgangssituatie en vergunningverlening

6. Vervallen hogere waarden vanwege industrielawaai

7. Consequenties niet acceptabel? � opnieuw bepalen variant
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Ervaringen uit de praktijk

• Historische gegevens ophalen is een uitdaging (ruimtelijke 

plannen, milieudossiers, hogere waarde besluiten)

• Betrokken inrichtingen: en wat hebben WIJ er aan??

• Zorgen over toename in geluid in omgeving

Conclusies

• Kies een variant en ga ervoor!

• Blijf transparant en helder naar buiten toe

• Streef naar een werkbaar proces en denk op diverse 

abstractieniveaus om dat te realiseren. 

• Zonering in nWro
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En nu…?

• Ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor 

beroepsprocedure. Planning; gereed per 1 januari 2010

• Hogere waardes voor woningen beantwoording 

zienswijze

• Aanpassing bestaande vergunningen bedrijven

• Nieuwe vergunningverlening in overgangssituatie

•Houd zicht op geluid!


