
SCHRIFTELIJKE	VRAGEN	AAN	HET	COLLEGE	|art.	40	vragen	

Op	grond	van	artikel	40	van	het	Reglement	van	Orde	voor	vergaderingen	van	de	raad	hebben	
raadsleden	de	mogelijkheid	schriftelijk	aan	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	vragen	
te	stellen.	

	

Datum:	29-01-19	

	

Aan	de	voorzitter	van	de	raad.	

	

Steller	vragen:	Bea	Mieris	PvdA	fractie,	Linda	Oerlemans	Ons	Tilburg,	Freek	Reffeltrath	VVD,	Frans	
van	Aarle	Lokaal	Tilburg,	Frans	Vriens	50plus,	Peter	van	den	Hoven	LST,	Koen	van	der	Krieken	D66,	
Marcel	van	den	Hoven	CDA,	Ron	Cremers	Groenlinks,	Kees	van	Ham	SP,	Bob	Jansen	Groep	Jansen	

	

Onderwerp:	milieucategorie	bedrijf	3.2	direct	naast	te	bouwen	woonwijk	aan	de	Galjoenstraat		

	

	

Het	college	wordt	verzocht	de	volgende	vragen	schriftelijk		te	beantwoorden:	

1. Klopt	het	dat	direct	naast	(op	2.5	meter)	een	milieucategorie	bedrijf	3.2,	een	
constructiewerkplaats	waar	gewerkt	wordt	met	het	zeer	explosieve	gas	acetyleen,	een	
woonwijk	gebouwd	gaat	worden?	

2. Is	dit	volgens	het	college	een	aanvaardbaar	risico	en	zo	ja	waarom?	

	



	
Toelichting:	

Op	de	website	van	Piushaven	is	info	te	lezen	over	de	bouw	van	een	nieuwe	wijk	aan	de	
Galjoenstraat.	Als	gemeenteraad	zijn	we	door	het	college	op	de	hoogte	gebracht	van	dit	plan.		

Direct	naast	dit	plangebied	ligt	echter	een	3.2	milieucategorie	bedrijf;	een	constructiewerkplaats,	
adres	Galjoenstraat	39a.	In	deze	werkplaats	wordt	gewerkt	met	het	gas	acetyleen,	een	zeer	explosief	
gas.	Volgens	de	eigenaar	van	dit	bedrijf	is	de	ligging	van	woningen	op	2.5	meter	van	zijn	bedrijf	niet	
verantwoord.	De	fracties	die	deze	artikel	40	vragen	stellen	maken	zich	zorgen	om	de	veiligheid	van	
de	bewoners	die	(volgens	de	plannen	die	nu	voorliggen)	in	de	nabije	toekomst	in	dit	gebied	komen	
wonen.		

Volgens	de	richtafstanden	lijst	(die	in	het	bestemmingsplan	Piushavengebied	2009	staat	opgenomen)	
zouden	de	volgende	afstanden	in	acht	genomen	moeten	worden:	

Galjoenstraat	39a	–	Constructiewerkplaatsen	–	gesloten	gebouw	–	3.2	–	geluid	100	–	geur	30	–	
gevaar	30	–	stof		30	

Volgens	de	eigenaar	van	de	constructiewerkplaats	zijn	deze	afstanden	niet	realistisch,	mocht	het	
misgaan	met	de	acetyleen	gasflessen.		

Volgens	de	 info	uit	het	bestemmingsplan	Piushavengebied	2009	zou	dit	3.2	milieu	categorie	bedrijf	
gelet	 op	 het	 huidige	 recht	 uit	 milieuvergunning	 /	 op	 basis	 van	 het	 activiteiten	 besluit	 ter	 plaatse	
kunnen	 blijven	 functioneren	 zonder	 dat	 dit	 tot	 een	 onevenredige	 aantasting	 van	 het	 woon	 en	
leefklimaat	van	de	te	bouwen	woningen	leidt	en	omgekeerd	dat	de	bedrijven	niet	beperkt	worden	in	
hun	vergunde	milieuruimte	door	de	bouw	van	de	woningen.		

 

Website	Piushaven:		

 

Nieuwe wijk in Galjoenstraat Piushaven 
De gemeente en Van der Weegen Bouwontwikkeling tekenen een overeenkomst  voor de bouw van 

52 woningen in de Galjoenstraat in het gebied Piushaven. Op de locatie waar vroeger onder andere 

het bedrijf Janus Metaal gevestigd was, worden 30 koopwoningen (huizen) gebouwd en 22 sociale 

huurappartementen.   

Van der Weegen heeft de afgelopen jaren diverse ontwerpen gemaakt voor herontwikkeling van de 

locatie. Beide partijen zijn tevreden met het huidige plan, dat voldoet aan de kwaliteit van het 

Piushavengebied. Wethouder Berend de Vries: “Het is mooi om te zien dat de Piushaven volop in 

beweging is. Het is een prachtige plek om te wonen, te recreëren en te verblijven. Met de ontwikkeling 

in de Galjoenstraat voegen we opnieuw een stukje smoel toe aan het gebied.” 

Intieme woonstraten 

Het plan bestaat uit twee intieme woonstraten met stadswoningen en appartementen en een eigen 



binnenterrein. Aan de kant van de Galjoenstraat komen de appartementen in vier 

woonlagen,  daarachter de huizen. Op het binnenterrein vindt het parkeren plaats, gedeeltelijk onder 

de groene terrastuinen van de huizen.  Leuk detail in het plan is de voetgangersdoorgang vanaf de 

Galjoenstraat naar de Hoogvensestraat. Deze is voor iedereen toegankelijk.  

Begin 2019 vindt de ruimtelijke procedure plaats waarna de bouw in 2020 start. Marc Buster, directeur 

van Van der Weegen: “Wij gaan graag weer aan de slag in de Piushaven. Met de bouw van dit plan 

wordt een bijzonder en uniek woonwijkje toegevoegd aan het gebied”. 

  

In	de	toelichting	van	het	Bestemmingsplan	Piushavengebied	2009	is	het	volgende	te	vinden:	 

Hoofdstuk	8	milieuparagraaf	

8.2 Milieuhinder bedrijven 
Alle bedrijven in het plangebied zijn geïnventariseerd. Deze inventarisatie verschaft inzicht tot welke 

milieucategorie het bedrijf behoort, hun activiteiten en de opslag van gevaarlijke stoffen. De inventarisatie is 

gebruikt om de bestaande bedrijven in het bestemmingsplan positief te bestemmen en eventuele knelpunten 

tussen bedrijvigheid en andere bestemmingen te signaleren. De inventarisatie van bedrijven die qua 

milieucategorie niet passen binnen de bestemming is opgenomen in de bijlage: Bedrijven met afwijkende 

milieucategorie. 

In de bijlage treft u tevens een lijst aan met opslagen en voorzieningen. Dit is geen zelfstandige lijst maar moet 

gezien worden als een aanvulling op de bedrijvenlijst voor bepaalde opslagen en voorzieningen. Activiteiten uit 

deze lijst kunnen lijden tot een verzwaring van de milieucategorie van een bedrijf. 

Het bestemmingsplangebied is deels beheersmatig van karakter, deels zijn hier ontwikkelingen mogelijk. 

Hieronder staan de gebieden beschreven en de wijzigingen die in het bestemmingsplan mogelijk zijn gemaakt, 

randvoorwaarden die zijn gesteld waarbij is gekeken naar de huidige en toekomstige bedrijvigheid binnen dit 

gebied. Uitgangspunt is het voorkomen van omstandigheden die als hinderlijk worden ervaren. Zodat een goed 

leefklimaat gegarandeerd kan worden zonder daarbij omliggende bedrijven te beperking in hun bedrijfsvoering. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een rustige woonwijk en een gemengd gebied. 

Wonen en werken in de Piushaven. 

Piushaven is een gebied dat gelegen is nabij het stadscentrum, waar van oudsher middelzware industrie 

aanwezig was, met direct daaraan grenzende woonwijken. Nu wordt het gebied getransformeerd naar een 

levendige omgeving waar wonen en werken hand in hand gaan. Deels is de transformatie al in gang is gezet, 

deels wordt dit mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. Om wonen en werken naast elkaar te laten bestaan 

wordt voor het gebied aan de westelijke zijde van de Ringbaan gebruik gemaakt van de bedrijvenlijst die behoort 

bij gemengd gebied. Een gemengd gebied kenmerkt zich door een sterke mate van functiemenging. Hier horen 

woningen, winkels, kleine bedrijven en horeca tot de mogelijkheden. Uitzondering hierop vormen de woonwijken 

Jeruzalem en het zuidelijk deel van Armhoef, dit zijn rustige woonwijken (uitgezonderd de delen die direct aan de 

ringbaan grenzen). In deze wijken worden dan ook uitsluitend wijkgebonden voorzieningen toegestaan, met 

uitzondering van het deelplan Kanaalzicht waar horeca en of een maatschappelijke / culturele voorziening aan het 



water ontwikkeld kan worden. 

Wet Milieubeheerinrichtingen in de Piushaven 

In de Piushaven is een aantal terreinen met Wet Milieubeheer-inrichtingen aanwezig zoals o.a. 

• fabriekskwartier Noord (Havendijk, Hoevenseweg, Fatimastraat en Jan van Rijzewijkstraat) 

• voorheen Wolstad (Havendijk 38-40) 

• aan de noordelijke zijde van de Galjoenstraat. 

In deze gebieden wordt door een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid gecreëerd dit te transformeren naar een 

gebied met centrumstedelijk wonen. Een aantal bedrijven binnen deze bestemming passen gezien hun 

milieucategorie niet binnen een gemengd gebied. Er wordt vanuit gegaan dat deze bedrijven voldoen aan de 

milieurandvoorwaarden die gelden voor hun activiteiten, waardoor ze wel kunnen blijven functioneren op de plek 

waar ze nu zitten. Deze bedrijven kunnen middels de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen voor deze 

gebieden getransformeerd worden naar centrumstedelijk gebied. Tot die tijd geldt voor de vestiging van nieuwe 

bedrijven binnen deze gebieden dat er maximaal categorie 3.1 wordt toegestaan om een transformatie naar een 

gemengd gebied te vergemakkelijken. De bedrijvigheid aan de zuidelijke zijde langs Ringbaan zuid en het terrein 

aan de St Bernadettestraat behouden ook op termijn de bedrijvenbestemming. Hier zal bedrijvigheid met een 

maximum van categorie 3.1 mogelijk worden gemaakt. De afstand tot aan het gemengd gebied is hiervoor 

voldoende. 

Voor het deelgebied Galjoenstraat Noord heeft in het kader van de procedure voor het deelplan De 

Havenmeester aanvullend onderzoek naar de aanwezige bedrijvigheid plaatsgevonden. Geconcludeerd is in 

dat kader dat de 2 aanwezige bedrijven uit de milieucategorie 3.2 gelet op hun huidige rechten uit 

milieuvergunning / op basis van het Activiteiten besluit ter plaatse kunnen blijven functioneren zonder 

dat dit tot een onevenredige aantasting van het woon en leefklimaat van de te bouwen woningen leidt en 

omgekeerd dat de bedrijven niet beperkt worden in hun vergunde milieuruimte door de bouw van de 

woningen. 
 
Bedrijf	Galjoenstraat	39a	staat	in	de	lijst	met	bedrijven	met	een	afwijkende	milieucategorie:	

Galjoenstraat	39a	–	Constructiewerkplaatsen	–	gesloten	gebouw	–	3.2	–	geluid	100	–	geur	30	–	
gevaar	30	–	stof		30 
 
8.3 Externe veiligheid 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van mogelijke ongelukken met 

gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transportverbindingen (wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen). 

Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's 

vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. 

Op grond van artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is het vereist invulling te geven aan de 

Verantwoordingsplicht bij het opstellen van een bestemmingsplan als het plangebied is gelegen binnen het 

invloedsgebied van een risicobron. Voor het groepsrisico ten gevolge van transportbronnen is de Circulaire 

Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen gepubliceerd. Ook deze circulaire kent het principe van de 

verantwoordingsplicht. 

Het plan ligt buiten het invloedsgebied van risicobronnen, daarom is er geen verantwoording voor dit 



plangebied opgesteld. Voor de toekomst worden bedrijven met een plaatsgebonden risicocontour buiten de 

perceelsgrens niet toegelaten in dit gebied. 

 
8.4 Geluid 
Geluid is een van de factoren die de leefbaarheid in een gebied sterk kunnen bepalen. Om de leefbaarheid te 

garanderen zijn in de Wet geluidhinder geluidnormen opgenomen. Dit zijn normen voor wegverkeerslawaai, 

railverkeerslawaai en industrielawaai. Het plangebied Piushaven is niet gelegen binnen de zone van een spoorlijn 

of industrieterrein. De zone rondom het industrieterrein AaBe complex wordt met dit bestemmingsplan 

opgeheven. In het plangebied zijn wel diverse zoneplichtige wegen gelegen. 

Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen geldt een maximaal toelaatbare geluidbelasting voor 

nieuwe situaties van 48 dB. Onder nieuwe situaties wordt verstaan de aanleg van een nieuwe weg en/of de 

realisatie van nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de zone van een bestaande weg. 

Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan kan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Tilburg een 'hogere waarde' vast stellen. Dit houdt in dat Burgemeester en Wethouders onder 

voorwaarden een hogere geluidbelasting toestaan. Voor een binnenstedelijk gebied is de maximale 

ontheffingswaarde 63 dB, met uitzondering van verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische 

centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven. Voor deze gezondheidszorggebouwen is de maximale 

ontheffingswaarde in stedelijk gebied 53 dB. 

Voor de 30 km/uur wegen kan een toets aan de normen van de Wet geluidhinder buiten beschouwing blijven. Uit 

jurisprudentie blijkt dat dit niet betekent dat geen rekening gehouden hoeft te worden met de optredende 

geluidbelasting. In het kader van de goede ruimtelijke ordening moet de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt 

worden en dient een afweging gemaakt te worden met betrekking tot de mogelijkheden om de geluidbelasting 

zover mogelijk te reduceren en zorg te dragen voor een goed akoestisch woonklimaat. 

In het akoestisch onderzoek, dat als bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd zijn naast de zoneplichtige wegen 

in en in de directe omgeving van het plangebied ook de 30 km/uur wegen beschouwd. Het betreft het onderzoek 

van de Afdeling milieu van de gemeente Tilburg met rapportnummer boopsin/09-012 van januari 2010. 

In het akoestisch onderzoek zijn per ontwikkellocatie geluidcontouren berekend. Buiten de ontwikkellocaties is het 

bestemmingsplan conserverend van aard. 

De volgende ontwikkellocaties zijn in het akoestisch onderzoek beschouwd. 

Fabriekskwartier Noord, Wolstad, Jeruzalem, Spinaker, Lourdesplein, Spinaker, Cementbouw en Galjoenstraat 

Noord. De ontwikkellocaties Kanaalzicht is niet binnen de zone van een weg gelegen.Voor de ontwikkellocaties 

binnen de zone van een weg zijn de geluidcontouren per weg bepaald en is gebruik gemaakt van de aftrek van 5 

dB volgens artikel 110g Wgh. Voor de ontwikkellocaties binnen de invloedssfeer van een 30 km/uur weg zijn de 

geluidcontouren gecumuleerd weergegeven. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor alle ontwikkellocaties de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op 

de grens van het plangebied wordt overschreden. Er kan overal wel aan de maximale grenswaarde van 63 

dB worden voldaan. 

In alle gevallen dient bij een geluidbelasting hoger dan 53 dB te worden voldaan indelingseisen. Concreet is dit 

het situeren van de buitenruimten en minimaal één verblijfsruimte aan de geluidluwe zijde. 

De gevelgeluidwering van de woningen dient te voldoen aan het Bouwbesluit. De geluidwering van de uitwendige 

scheidingsconstructies dient minimaal gelijk te zijn aan het verschil tussen het invallend geluid en een 



binnenniveau van 33 dB. 

Hierdoor is naar onze mening het geluidsaspect voldoende afgewogen 

Het overige deel van het plangebied is conserverend van aard. Omdat daar geen ontwikkelingen voorzien zijn 

hoeft er geen onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder plaats te vinden. 

Voor de gebieden Havenmeester en Gemeentewerf en de nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg zijn reeds 

eerder onderzoeken uitgevoerd. Voor de gemeentewerf en de Gebiedsontsluitingsweg zijn hogere waarden 

vastgesteld. 

Conclusie 

Vanuit het aspect geluid is er geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkelingen in het 

Piushavengebied. Wel zal een procedure hogere grenswaarde moeten worden gevolgd voor de 

ontwikkellocaties Fabriekskwartier Noord, Lourdesplein en Wolstad. 
	

Bijlage	bij	toelichting:		

Bijlage	2	Bodemparagraaf	en	externe	veiligheid.	

Bedrijven	met	opslag	en	gebruik	van	gevaarlijke	stoffen	In	de	Piushaven	ligt	Veolia	transport	
Nederland	BV,	het	voormalige	BBA	terrein.	Dit	bedrijf	staat	op	de	kaart	nog	aangemerkt	als	een	
risicovol	bedrijf	(aangegeven	door	een	rood	driehoekje).	Deze	vermelding	is	op	deze	kaart	terecht	
gekomen	vanwege	de	opslagtanks	met	LPG.	Inmiddels	is	de	milieuvergunning	voor	dit	deel	
ingetrokken	en	de	opslag	van	LPG-tanks	verwijderd.	Hiermee	zijn	er	geen	risico's	aanwezig	afkomstig	
van	bedrijven	binnen	het	gebied.	Voor	ontwikkelingen	in	de	toekomst	zullen	bedrijven	met	een	
plaatsgebonden	risicocontour	buiten	hun	perceelsgrens	niet	worden	toegelaten.	

De	constructiewerkplaats	adres	Galjoenstraat	39a,	waar	met	acetyleen	wordt	gewerkt,	wordt	niet	
vermeld.		

	

	

Ondertekening	naam	en	partij,	Bea	Mieris	PvdA,	Linda	Oerlemans	Ons	Tilburg,	Freek	Reffeltrath	VVD,	
Frans	van	Aarle	Lokaal	Tilburg,	Frans	Vriens	50plus,	Peter	van	den	Hoven	LST,	Koen	van	der	Krieken	
D66,	Marcel	van	den	Hoven	CDA,	Ron	Cremers	Groenlinks,	Kees	van	Ham	SP,	Bob	Jansen	Groep	
Jansen	

	

	


