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Op 19 april 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over De 

Liede/Polanenpark. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Klopt het dat de veiligheid en een overschrijding van de geluidsnorm voor de genoemde 

woningen aan de Zwanenburgerdijk in het geding zijn? 

Antwoord: teneinde onze rechten zeker te stellen hebben wij onlangs een pro forma 

zienswijze ingediend bij het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De afgelopen 

twee weken hebben wij gebruikt om te bezien of recht wordt gedaan aan de belangen van 

onze inwoners en zo nee, op welke wijze wij de pro forma zienswijze dienen aan te vullen. 

Uit onze beoordeling blijkt het volgende. Ten eerste past de aangevraagde activiteit in het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan Polanenpark. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk en 

maakt bedrijfscategorieën tot en met categorie 5.2 mogelijk. Ten tweede is voor het 

milieuaspect geluid een tweetal onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten hiervan maken 

duidelijk dat weliswaar een beperkte overschrijding optreedt, doch ook dat deze 

overschrijding aanvaardbaar is en vergund kan worden. Immers, de maximaal berekende 

piekniveaus van 58 dB(A), die slechts eenmaal per avondperiode en eenmaal per 

nachtperiode voorkomen, blijven beneden de algemeen geaccepteerde waarde van 60 

dB(A). Tenslotte is voor het milieuaspect externe veiligheid een onderzoek uitgevoerd. Dit 

onderzoek toont aan dat aan de norm van het plaatsgebonden risico wordt voldaan en dat, 

voor wat betreft het groepsrisico, de oriënterende waarde niet overschreden wordt. Deze 

uitkomsten worden bevestigd door de Brandweer Kennemerland. 

wwwfsc.o1g 

MIX 

ALG-013/11-11-10 



Ons kenmerk 2013.0029371 
Volgvel 2 

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de veiligheid en de geluidsnorm voor de 

genoemde woningen niet in het geding zijn. Zodoende bestaat geen reden om de pro forma 

zienswijze aan te vullen. 

Vraag 2: 

Bent u van plan hieromtrent een zienswijze in te dienen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: zie vraag 1. 

Vraag 3: 
Wat is de rol van de RUD in dezen? 

Antwoord: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent de milieuvergunning. De 

provincie Noord-Holland en deelnemende gemeenten hebben hun bevoegdheden 

overgedragen aan de Omgevingsdienst. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, 

drs. C.H.J .. 
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