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Advies
Te beslissen dat:

1. U voor deze omgevingsaanvraag bereid bent, conform het ontwerp bij dit advies, een hogere waarde voor 
het geluid vast te stellen;

2. U zich, in aanmerking genomen het ingediende onderzoek over de externe veiligheid, op het standpunt stelt 
dat wat betreft de externe veiligheid sprake is van een aanvaardbaar groepsrisico;

3. U definitief instemt met de toepassing van een afwijkingsprocedure (artikel 2.12 lid 1 a2 Wabo) voor de 
verbouw en het gebruik tbv de woongroep voor ouderen, zoals aangevraagd.

T.M.H. van Zundert
5 maart 2021 
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Toelichting;

2. Externe veiligheid: het groepsrisico is aanvaardbaar
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1 Naast het groepsrisico kent de wet het begrip plaatsgebonden risico, wat betrekking heeft op het risico voor één 
enkel persoon. De afstand van de units tot de risicobronnen is dermate groot, dat dit plaatsgebonden risico niet 
nader is onderzocht (er wordt ruim aan de normen voor het plaatsgebonden risico voldaan).

In de notitie concludeert LPG Sight dat het plan geen knelpunt vormt ten aanzien van het aspect 
externe veiligheid. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:

Omdat de units nabij enkele risicobronnen (Ipg-tankstations, route gevaarlijke stoffen en ondergrondse 
aardgastransportleiding) liggen, is extern onderzoek gedaan naar de risico's. Daarbij is het 
groepsrisico nader onderzocht, ofwel het risico voor groepen personen.Met name de verminderde 
zelfredzaamheid van bewoners was hierbij een aandachtspunt. De uitkomsten van het onderzoek zijn 
beschreven in de notitie “Beoordeling externe veiligheid” van bureau LBP Sight d.d. 9 november 2020.

Deze adviesnota heeft als doel dat u, in aanmerking genomen de uitwerking onder de punten 1 b tot 
en met ld, definitief het standpunt inneemt dat toepassing van de benodigde afwijkingsprocedure 
aanvaardbaar is.

Op 1 juli 2019 besloot u daarover als volgt: 
“1a. Te beslissen dat u bij de indiening van een complete omgevingsaanvraag in principe bereid bent 
aan de realisering van 16 woonunits voor dementerende ouderen medewerking te verlenen met een 
afwijkingsprocedure en dat u ook bereid bent een ontheffingsprocedure te voeren voor een hogere 
waarde wat betreft geluid, mits:
lb. de initiatiefnemer aantoont dat een binnenwaarde van minimaal 33 dB wordt bereikt en;
lc. de omgevingsaanvraag ook voldoet aan de overige wettelijke eisen en het advies door de 
brandweer over de externe veiligheid;
ld. De initiatiefnemer laat een toets voor externe veiligheid uitvoeren door een ter zake deskundig 
bureau om de hoogte van het groepsrisico vast te stellen dat voor advies aan de brandweer wordt 
voorgelegd. ”

Kaders
‘Bestemmingsplan Kom Oost
*Wet geluidhinder
*Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.12 lid 1 a2 Wabo jo. artikel 4 lid 9 en artikel 5 lid
1 onder c bijlage II Bor))
* Externe veiligheid 'Brandveiligheid
*WM0
‘Collegebesluit 1 juli 2019, zaaknummer 082541

Argumentatie
1. Geluid: een ontheffing voor een hogere waarde is nodig 
Er is desgevraagd een akoestisch onderzoek ingediend waaruit blijkt dat aan de voorwaarde voor 
de binnenwaarde van 33dB kan worden voldaan. Voor wat betreft geluid is medewerking aan een 
ontheffing voor een hogere waarde vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar. Het ontwerpbesluit 
treft u als bijlage aan. Geadviseerd wordt om hiermee in te stemmen.

Aanleiding
Op 14 februari 2019 heeft de eigenaar van de begane grond van de plint aan Plein 2000 een 
vooroverlegplan ingediend voor de verbouw en gebruik van het pand ten behoeve van de huisvesting 
van dementerende ouderen. Het betreft de nummers 31,33 en 35 (zijde rotonde, tegenover 
brandweerkazerne).
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Nota bene, de initiatiefnemer heeft verklaard dat er overeenstemming is met de VvE.

T.M.H. van Zondert
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Omgeving
Beleid

De brandweer Gooi en Vechtstreek heeft het rapport beoordeeld en hierbij geen opmerkingen 
geplaatst.

Gemeente Huizen 
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3. Advies afdeling: medewerking verlenen.
Wij stellen u voor om:
1®. op basis van het bovenstaande onderzoek en de beoordeling door de brandweer Gooi en 
Vechtstreek, het groepsrisico als aanvaardbaar te beschouwen;
2®. in te stemmen met een hogere grenswaarde voor het geluid op de gevel, conform bijgevoegd 
ontwerp;
3®. in te stemmen met toepassing van een kleine afwijkingsprocedure (artikel 2,12 lid 1 a2 Wabo).

• Het groepsrisico als gevolg van de Ipg-tankstations en de aardgastransportleiding is in de nieuwe 
situatie lager dan in de oude situatie, waardoor een nadere verantwoording van dit groepsrisico 
niet aan de orde is.

• Het groepsrisico als gevolg van het wegtransport van gevaarlijke stoffen neemt als gevolg van het 
plan zeer beperkt (met minder dan 10%) toe. Dit groepsrisico ligt in de nieuwe situatie nog altijd 
ruim onder de zogeheten oriëntatiewaarde.

• De bestrijdbaarheid bij calamiteiten (bluswatervoorzieningen. bereikbaarheid) levert geen 
knelpunten op.

• Ten aanzien van de zelfredzaamheid gelden enkele aandachtspunten (assistentie voor bewoners, 
informeren van begeleiders), maar de mogelijkheden (o.a. vluchtwegen) zijn voldoende aanwezig.

Communicatie
Aanvrager: schriftelijk, door toezending vergunning met overwegingen en bijlagen; 
Anderen: publicatie in de krant.

Uitvoering en evaluatie
Beslist u conform het advies, dan wordt de aanvraag verder afgehandeld (inclusief borgstelling van 
het maximum van 33 dB via voorwaarden/aanduiding in de stukken), de vergunning wordt verleend, 
waarna de mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om bezwaar te maken.

Bijlagen
la. Formulier aanvraag;
lb. Bestaande en nieuwe situatie;
lc. Voorgevel bestaand en nieuw;
2. Akoestisch onderzoek;
3. Ontwerp besluit hogere waarde;
4. Beoordeling externe veiligheid notitie LPB Sight 9 november 2020;
5. Bevestiging akkoord VvE

Financiën
Nvt

Alternatieven
Nvt
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