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Arnhem, 29 juni 2012

Geacht college,
Op de raadsvergadering van maandag 25 juni is het amendement "Haalbaar en Betaalbaar"
aangenomen op het raadsvoorstel "Woonschepen op ongewenste locaties" van 2 mei 2012.
Met het amendement is een aangepaste tekst aangenomen voor Punt 3 van het
raadsvoorstel. Het 6e aandachtspunt refereert aan het creëren van ligplaatsen voor
woonboten in de Rosandepolder en Defensiehaven. Beide locaties kunnen invloed hebben
op de economische bedrijfsvoering van KEMA. Wij zien drie aspecten waarmee rekening
gehouden moet worden.

1

Manoeuvreerruimte schepen en waterinlaat voor koeling

In het oostelijk deel van de Rosandepolder zijn er wekelijks vaarbeweging ten behoeve van
het testen van grote transformatoren. Een bufferzone moet aanwezig zijn tussen de
vaarbewegingen en woonboten voor deining, schroef en boegwater.

2

Geluidcontour

Met behulp van het bestaande akoestische rekenmodel dat gehanteerd is voor de aanvraag
van de omgevingsvergunning, is door adviesbureau Peutz de geluidbelasting berekend ter
plaatse van de Rosandepolder en de Defensiehaven. Aangehouden kan worden dat binnen
de 50 dB(A)-contour woonboten niet inpasbaar zijn. Buiten de 45 dB(A)-contour zijn
woonboten inpasbaar. Tussen de 45 en 50 dB(A) (gele gebied) is een gebied waarin de
gemeente een afweging dient te maken.
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50 meter zone

Volgens het nieuwe bestemmingsplan heeft KEMA-TIC een milieucategorie 3.2. In het
algemeen geldt dat een afstand van 100 meter aangehouden dient te worden tot woningen
(en ook woonboten), in een gemengd gebied geldt een richtafstand van 50 meter. De
gemeente beschouwt de Rosandepolder en omgeving als gemengd gebied, dus binnen
50 meter van de grens van het terrein behoren geen nieuwe woningen/woonschepen
mogelijk gemaakt te worden.

Bijlage 1 toont geluidscontour berekend door Peutz. In de bijlage 2 zijn de bovengenoemde 3
aspecten samengevoegd waaruit kan worden opgemaakt dat geen ligplaatsen voor
woonboten mogelijk zijn aan de oostelijke zijde van de Rosandepolder en aan de westelijke
zijde van de Defensiehaven.
Wij zijn gaarne bereid toelichting te geven op het moment dat u de plannen uitwerkt.

Hoogachtend,
KEMA Nederland B.V<

S/A/M. Verhoeven
usiness Line Director Testing, Inspections & Certification
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Bijlage 1 Berekende geluidscontour
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Bijlage 2 Contour met 3 aspecten
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