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Onderwerp: Multidisciplinair advies Bestemmingsplan Velp 2016 Woongebieden Noord in Velp 

Geachte college, 

Op 9 maart jl. ontving ik uw mail waarin u ons de gelegenheid geeft om advies te geven over Voorontwerp 
bestemmingsplan Velp 2016 Woongebieden Noord in Velp. 

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid. 

Advies 
Het plan betref een actualisatie van het geldende bestemmingsplan Het plan maakt geen nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk. Verder zijn de mogelijkheden uit de geldende bestemmingsplannen overgenomen. Niet 
geëffectueerde bouwrechten uit voorliggende plannen zijn gerespecteerd. 

Fysieke veiligheid 
Aangezien het plan niet direct leidt tot een toename aan personen en/of kwetsbare groepen van enig omvang zie 
ik geen reden om nader advies uit te brengen over de eventuele optimalisatie van de mogelijkheden voor de 
rampenbestrijding en de zelfredzaamheid. 

Gezondheid 
Een groot aantal woningen kent een hoge geluidbelasting, namelijk meer dan 55dB/etmaal met geluidscorrectie 
volgens artikel 110 Wgh. Ook onder de wettelijke grenswaarden zijn er negatieve gezondheidseffecten. De 
gevolgen variëren van hinder en slaapverstoring tot lange termijn gezondheidsproblemen via stress zoals hoge 
bloeddruk en hartinfarct. 
Voor gezondheid vraag ik om bij de planafweging rekening te houden met de cumulatieve geluidbelasting op 
geluidgevoelige bestemmingen zonder geluidscorrectie volgens artikel 110 Wgh. Dit kan door in een planregel 
cumulatie van geluid te regelen. 

Afsluitend 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon. Desgewenst kan 
het advies mondeling toegelicht worden. 

Met 2ndelijke groet,-- 

De zorg voor 16 gemeenten in de regio Gelderland-Midden: Brandweer, GGD, RAV en GHOR. 
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