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Beantwoording van de vragen 

Vraag 1.  
Is het college op de hoogte van de verstoorde relaties tussen het bedrijf en de omwonenden?  
 
Antwoord:  
Ja, het college is op de hoogte van de klachten van de omwonenden.  
 
Vraag 2.  
Is het college op de hoogte van het feit dat deze klachten zo’n 10 jaar terug gaan?  
 
Antwoord:  
Ja, wij zijn op de hoogte dat er klachten zijn.  
 
Vraag 3.  
Op welke wijze heeft het college gehoor gegeven aan de klachten van omwonenden?  
 
Antwoord:  
Naar aanleiding van de klachten zijn er door de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk gesprekken met 
omwonenden gevoerd. Daarnaast hebben we als gemeente ook diverse keren gesproken met de eigenaar van het 
bedrijfspand en de huurder van het bedrijfspand. De omwonenden zijn geïnformeerd over de acties die 
ondernomen zijn en de afspraken die gemaakt zijn met de huurder en de eigenaar om de ervaren overlast terug te 
dringen.  
Daarnaast heeft de gemeentelijke Handhaving en de Omgevingsdienst diverse controles uitgevoerd (maar hebben 
toen geen overtredingen geconstateerd) en de huurder erop gewezen met de geldende regelgeving rekening te 
houden.  
 
Vraag 4.  
Is het college het met ons eens dat een dergelijke locatie in de eerste plaats beter geschikt zou zijn voor 
woningbouw?  
 
Antwoord:  
Ja, echter het type bedrijvigheid is hier toegestaan. Dit hebben wij u eerder bericht in de Raadsinformatiebrief 
van 16 juli 2019 (19R.00271).  Het type bedrijvigheid dat in de geldende beheersverordening Kern Kamerik en 
kern Kanis is toegestaan, is bedrijvigheid dat gezien de eventuele invloed op de omgeving met betrekking tot 



geluid, geur, stof en externe veiligheid in een woonwijk toelaatbaar is. Daarnaast moeten bedrijven rekening 
houden met de milieuwetgeving. Dit bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en moeten voldoen aan de daarin 
opgenomen milieuregels.  
 
Vanwege de ligging in een woongebied is het planologische gezien wenselijk dat de bedrijfslocatie wordt 
herontwikkeld naar een functie die aansluit bij de omgeving. Hoewel een ligging in een woongebied 
milieutechnisch gezien mogelijk is, lenen locaties waarin meerdere bedrijven bij elkaar zijn gevestigd, zich meer 
voor een ligging buiten woonwijken, of aan de rand van een woonkern. Bijkomend effect is het vrijkomen van 
inbreidingslocaties ten behoeve van woningbouw.  
 
Voor het herontwikkelen naar een woningbouwlocatie is een wijziging naar woonbestemming nodig en moet  
onderzocht worden of er belemmeringen zijn vanuit de verschillende ruimtelijke en milieu aspecten. Zo moet 
onderzocht worden of de bodem van de bedrijfslocatie geschikt is of kan worden gemaakt voor een woonfunctie. 
Ook is een verkaveling wenselijk die met betrekking tot onder meer woningbouwtypen, ontsluiting en parkeren 
passend is in de woonomgeving.”  
 
De eigenaar is nog steeds voornemens om de locatie tot woningbouw te ontwikkelen. Aangezien het om 
particulier grondbezit gaat, is het aan de eigenaar om verdere stappen te zetten. De gemeente heeft hierin een 
adviserende rol en denkt mee om tot een haalbaar woningbouwplan te komen.  
 
Vraag 5.  
Welke uitwijkmogelijkheden zouden er voor het bedrijf in kwestie zijn?  
 
Antwoord:  
De gemeente heeft zelf geen grond in handen dat als uitwijkmogelijkheid kan dienen. De huurder van het 
bedrijfspand dient zelf een nieuwe bedrijfslocatie te zoeken die past bij zijn bedrijvigheid. De gemeente is wel in 
gesprek met de huurder over de toekomst. De huurder is zich ervan bewust dat het wenselijk is dat de huidige 
locatie in de toekomst anders bestemd wordt.  
 
Vraag 6.  
Welke mogelijkheden ziet het college om in samenspraak met de eigenaar tot een nieuwe locatie te komen 
voor zijn bedrijfsvoering?  
 
Antwoord:  
Zie antwoord vraag 5.  
 
Vraag 7.  
Zouden de locaties van het raadsvoorstel 20R.00811 betreffende schuifruimte uitkomst kunnen bieden?  
 
Antwoord:  
Het vestigingsbeleid voor de schuifruimte locaties is nog niet vastgesteld. Ook is nog niet bekend welke type en 
(milieu)categorieën bedrijven zich hier zullen kunnen vestigen. Er is afgesproken dat de gemeente huurder op de 
hoogte houdt van de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen.  
 
Vraag 8.  
Inwoners doen de suggestie dat de Lindelaan een uitstekende locatie zou zijn voor de Kamerikse 
brandweervereniging. Dit omdat de Lindenlaan dicht op de N405/N212 gelegen is. Gezien er ook aan een 
plan wordt gewerkt om de Schulenburch te vernieuwen en de huidige brandweerkazerne daaraan gelegen 
is, hebben wij de volgende vraag: ‘ziet het college mogelijkheden om in samenspraak met betrokkenen aan 
de ontwikkelingen van zowel het terrein van de Schulenburch als het bedrijfsterrein op de Lindelaan 
tegelijk op te pakken?’  
 
Antwoord:  
In de ideale situatie pakken we deze twee locaties tegelijkertijd op. Echter het zijn twee losstaande ontwikkelingen 
waarbij we moeten voorkomen dat de een op de ander moet wachten. Daarnaast staat de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne in de meerjarenbegroting gepland voor 2026/2027. Een locatieonderzoek met een afweging 
van potentiële locaties wordt pas over enkele jaren opgestart.  
Alle vraagstukken in Kamerik bekijken we blijvend in samenhang met elkaar.  
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Schriftelijke vragen - Situatie Lindelaan Kamerik 

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft begrepen dat er al zo’n 10 jaar lang klachten zijn van 
omwonenden over het bedrijfsterrein op de Lindelaan in Kamerik. Enkele jaren geleden zijn reeds 
vragen gesteld door een andere fractie, maar de klachten zijn nog steeds actueel. Het betreft 
klachten omtrent veiligheid, milieu en verkeer. De relaties tussen de buurt en het bedrijf zijn 
verstoord. Daarbij komt dat het betreffende terrein is verouderd en de locatie, middenin een 
woonwijk, zich veel meer leent voor een andere bestemming zoals woningbouw. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college: 

1) Is het college op de hoogte van de verstoorde relaties tussen het bedrijf en de 
omwonenden? 

2) Is het college op de hoogte van het feit dat deze klachten zo’n 10 jaar terug gaan? 
3) Op welke wijze heeft het college gehoor gegeven aan de klachten van omwonenden? 
4) Is het college het met ons eens dat een dergelijke locatie in de eerste plaats beter geschikt 

zou zijn voor woningbouw? 
5) Welke uitwijkmogelijkheden zouden er voor het bedrijf in kwestie zijn? 
6) Welke mogelijkheden ziet het college om in samenspraak met de eigenaar tot een nieuwe 

locatie te komen voor zijn bedrijfsvoering? 
7) Zouden de locaties van het raadsvoorstel 20R.00811 betreffende schuifruimte uitkomst 

kunnen bieden? 

Inwoners doen de suggestie dat de Lindelaan een uitstekende locatie zou zijn voor de Kamerikse 
brandweervereniging. Dit omdat de Lindelaan dicht op de N405/N212 gelegen is. Gezien er ook aan 
een plan wordt gewerkt om de Schulenburch te vernieuwen en de huidige brandweerkazerne 
daaraan gelegen is, hebben wij de volgende vraag: 

8) Ziet het college mogelijkheden om in samenspraak met betrokkenen aan de ontwikkelingen 
van zowel het terrein van de Schulenburch als het bedrijfsterrein op de Lindelaan tegelijk op 
te pakken? 

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie, 

Simon Brouwer en Harm van der Wilt 
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