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Onderzoek milieuruimte 

Inleiding 

Naast de activiteiten zoals beschreven in het onderzoek milieuruimte van juni 2009 

zullen extra activiteiten plaats gaan vinden binnen het Schutterspark. Deze extra 

activiteiten zijn een camperplaats voor 25 campers en een evenemententerrein 

waaronder de voormalige pompgebouwen vallen. Deze hebben een culturele 

invulling met beperkte horeca. Incidenteel kunnen overnachtingen plaatsvinden 

(bijv. scouting). 

 

Gevolgen voor Externe Veiligheid 

De camperplaats en de incidentele overnachtingen zijn kwetsbare objecten (i.v.m. 

overnachtingen op het terrein). De pompgebouwen en het evenemententerrein zijn 

beperkt kwetsbare objecten.  

 

M.u.v. het Atrium Medisch Centrum zijn geen risicovolle bedrijven in de directe 

omgeving gelegen van deze nieuwe activiteiten. Binnen het Atrium Medisch 

Centrum wordt vloeibare zuurstof opgeslagen. De 10-6-risicocontour bedraagt 20 

meter. De nieuwe activiteiten zijn op voldoende afstand gelegen. 

 

Met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen hebben 

deze geen invloed op de nieuwe activiteiten en is geen sprake van wijzigingen in de 

conclusies van het onderzoek milieuruimte van juni 2009.  

 

Gevolgen voor milieuzoneringen 

Het Atrium Medisch Centrum heeft een richtafstand van 30 meter voor geluid. Aan 

deze afstand tot de nieuwe activiteiten wordt voldaan.  

 

Geurhinder door twee inrichtingen(Wienerberger Bricks B.V., Kranenpool 4 en 

Afvalzorg Waubacherweg 11) kan een rol spelen bij de planontwikkeling. Dit wordt 

nader onderzocht in een andere memo,  die specifiek ingaat op de 

geurproblematiek van deze bedrijven.  
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Verder zijn in de omgeving geen bedrijven gelegen, waarvoor de nieuwe activiteiten 

een belemmeringen vormen voor de vergunde bedrijfsactiviteiten.  

 

De nieuwe activiteiten zorgen mogelijk voor geluidshinder naar de omgeving. Dit 

wordt in een separaat onderzoek uitgezocht. De activiteiten zorgen niet voor overige 

hinder naar de omgeving, zoals gevaar, stof en geur. 


