
Bijeenkomst buurtbewoners 
Campus A58

• Agenda
• Overzicht plannen en Omgevingsvergunning 2e aanvraag

• Belangrijkste bezwaren

• Bezwaar maken: Hoe wat wie wanneer?

• Rechtsbijstand

• Vraag en antwoord









Grootste wijzigingen

• Geen verkeersuitgang in Zwaanhoefstraat en t.h.v. 
de Lisztlaan

• Wal bij Zwaanhoefstraat, deel Bredaseweg.
• Geluid?

• Geen zicht op de dagelijkse operatie. Gebouwen blijven
natuurlijk wel zichtbaar.

• Groter:
• Grootste DC in Zuidwest Nederland

• Zwaanhoefstraat ca. 40m van gevel woning tot 15m hoge
wand DC.



Aanzichten



Campus A58: te groot

• Mega distribitiecentrum van 112.500m²
• 2x zo groot als de Primark!!!

• Bijna 500m lang en 200m breed

• tegen een woonwijk.

• slechte ontsluiting / ontsluiting via een woonwijk

Primark
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Campus A58 gewenst?

• Bij centrale overheid steeds meer afkeer tegen de 
verdozing van Nederland

• College van Rijksadvisieurs: dit soort bedrijvigheid
leidt amper tot meer werkgelegenheid, 
werknemers worden vaak uit het buitenland
gehaald; toename arbeidsmigranten.



Campus A58, vol continu

• 24/7 open. Veel activiteiten in de nacht: “voor 
23:59 besteld, de volgende dag in huis”.
• Verkeersinfarct, 3x shift wissel

• Geluidsoverlast, 5:30 aankomst shift 1, 22:30 vertrek 
laatste shift. Vrachtwagens 24/7

• Fijnstof en andere milieuaspecten.



Campus A58, ontsluiting

• 750 vrachtauto’s per etmaal extra

• 2900 auto’s per etmaal extra

• Grootste gedeelte via Bredaseweg west door de 
woonwijk!

• Problemen verkeersaanbod zelfs na reconstructie 
Leemstraat in 2019!

• Dag en Nacht (mogelijk tussen 23:00 en 07:00 het 
drukst)



Extra motorvoertuigen per etmaal



Vlekkestraat - Leemstraat

Vrachtverkeer komt op tegengestelde rijrichting
• Wachten op elkaar; onoverzichtelijke situatie.



Campus A58
Bezwaar verkeersonderzoek
• Door klant betaald: Slager keurt zijn eigen vlees.

• Meeste verkeer inclusief vrachtwagens door de 
woonwijk!

• Geluid, Verkeersveiligheid, Trillingen, Fijnstof, 
Nachtrust, Filevorming

• Merkwaardig: meer m² DC, minder verkeer.



Campus A58
Bezwaar bouwhoogte
• Bouwhoogte zijde zwaanhoefstraat 12m -> 15m

• Bestemmingsplan 12m (Philips)
• Optie in pan om naar 16m te gaan.

• Gemeente heeft dit geaccepteerd. Echter, 
bestemmingsplan Majoppeveld is een zienswijze 
bewoners Zwaanhoefstraat ingediend
• Antwoord gemeente hierop in 2017:
• “…om die reden .. de hoogte van bedrijfsbebouwing blijft max 

12m”

• Gevolgen voor omliggende woningen. Lichtinval, uitzicht 
in het algemeen..
• Afstand gevel tot wand DC ~40m.



Campus A58
Bezwaar Geluidsstudie
• Door klant betaald: Slager keurt zijn eigen vlees.

• Maximale gemiddelde geluidsdruk op de gevels van 
woningen tegen of op de grenswaarde.

• Geluid dat het extra verkeer buiten het terrein 
maakt wordt niet meegenomen!



Campus A58
Bodemverontreiniging
• Nog steeds verontreiniging > I-waarde industrie

• Moet gemonitord worden 5 – 10 jaar.

• Peilbuizen verdwijnen

• Je kunt er niet meer bij…



Grondwaterverontreiniging juni 2018



Campus A58: Overig

• Stikstof tijdens de bouw?

• PFAS: Grond mag waarschijnlijk niet van het terrein. Wat gebeurd er
met de boorgrond van de funderingspalen? Die gaan door de 
bodemverontreiniging

• Verkeersluw blijven aanpalende woonwijk in bestemmingsplan….

• Bakkerij Holland; al jaren bezig om de vrachtwagens uit de 
Bredaseweg te krijgen.

• “Wij bouwen niet voor leegstand” voor zover bekend is er nog geen
enkele huurder.

• Gemeente:
• Vergunning nog niet ontvangen
• Niet verplicht om te publiceren; we moeten in de staatscourant kijken
• Bredase weg kan niet dicht voor vrachtwagens en niet een 30km zone 

worden zoals in de rest van de wijk.

Bestemmingsplan Majoppeveld: Zienswijze bewoners 
Zwaanhoefstraat
Antwoord gemeente in 2017:
“…om die reden .. de hoogte van bedrijfsbebouwing blijft max 
12m”



Wat nu?



Bezwaar maken

Twee opties:

• Bezwaar maken vóór 17 januari

• Pro forma bezwaar maken vóór 17 januari en
bezwaar maken voor verstrijken nieuwe deadline.

5/5/2019 
aanvraag

5/12/2019 
vergunning

17/1/2020
deadline bezwaar

Pro forma
bezwaar

? deadline 
bezwaar

tijd

tijd

PAS, PFAS



Bezwaar; wat kan ik doen?

• Individueel bezwaar maken!

• Indien te weinig tijd voor 17 januari: Pro forma bezwaar maken

• Hoe meer hoe liever. Een bezwaarschrift met 100 handtekeningen is 
1 bezwaarschrift

• Bezwaar is persoonlijk. Wat voor de een een probleem is voor de 
ander geen probleem

• Wij proberen de bezwaren die we vinden duidelijk in een lijst te 
zetten. Je moet zelf de zaken uitkiezen die voor jou van toepassing 
zijn, belangrijk zijn. Je kunt zeker ook eigen redenen in je brief 
zetten.

Werk samen, overleg, vraag hulp 
voor de brief,
help elkaar!!



Rechtsbijstand

• Heb je een rechtsbijstand verzekering? Laat het ons 
weten.

• We proberen de krachten te bundelen: 
Rechtsbijstand verzekeringen werken achter de 
schermen dan samen aan onze case.

• Mogelijk worden er dan juridische experts 
toegewezen.



Vragen en antwoorden



Backup slides



Shiftwissel (2x30min, 3x per dag)

3
4

0

490



LZV’s (Lange en zware vrachtwagens)
800 per dag

Aanname: verkeer in alle richtingen ongeveer gelijk, Bredase weg krijgt verkeer naar het westen (B.o.Z) en zuiden (Antwerpen)

















LZV’s:
Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties

• Aan het gebruik van een LZV zijn veel beperkingen 
opgelegd. Zo mag een LZV, buiten de autosnelweg, 
alleen op een vooraf vastgestelde route rijden en mag 
er niet gereden worden bij mist en extreme 
weersomstandigheden. LZV's mogen ook 
geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 
40 km/h rijden en woonerven en 'zone 30'-gebieden zijn 
ook taboe. De LZV is vooral bedoeld om van en 
naar industriegebieden te rijden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woonerf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industriegebied




• Afstand woning tot gebouw
• Stikstof tijdens de bouw?
• Verkeersluw blijven aanpalende woonwijk in 

bestemmingsplan.
• Bakkerij Holland
• Wij bouwen niet voor leegstand
• Vergunning nog niet ontvangen
• Arbeidsmigranten, college van rijksadviseurs
• Dozendaal, lokdozen
• Gemeente: niet verplicht om te publiceren; moeten in

de staatscourant kijken.





Voorlopige voorziening

Na definitief bezwaar:

• Vergunning loopt gewoon door totdat de Gemeente bezwaren gegrond 
verklaard en plan aanpast / verwerpt (verwerpen hoogst onwaarschijnlijk)

• Investeringen en verdere implementatie en aanvraag fase 2 loopt door

• Voorlopige voorziening: Er moet haast zijn. Rechter doet op korte termijn 
uitspraak.

25/4 
aanvraag

25/5 
vergunning

4/7 deadline 
bezwaar

Pro forma
bezwaar

tijd

tijd

? deadline 
bezwaar

Voorlopige
voorziening

tijd


