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Betreft: Van Merrienboer Constructie B.V. / milieuregels afvoer spuitcabine 
 
Geachte dames en heren, 
 

Namens Cito Machinebouw, gevestigd op het adres Brugweg 3 richten wij ons tot u. 
 
Het college heeft al vragen van het raadslid Theuns beantwoord omtrent de wens van Cito 
Machinebouw om een ontsluiting aan de achterzijde van zijn perceel te realiseren. 
 

Het antwoord van het college van B&W op vragen ter zake van de mogelijkheid van een 
ontsluitingsmogelijkheid aan de achterzijde van Cito Machinebouw stoelt in belangrijke mate op een 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin een afstand van 60 
meter tussen het bedrijf Cito Machinebouw en woningbouw nodig werd geacht. Dit lijkt een sluitende 
reden om af te zien van medewerking aan het realiseren van de door Cito Machinebouw beoogde 
ontsluitingsstrook. Toch is het dat niet. Aan het college is namelijk een specifiek op dit vraagstuk 
gerichte beoordeling door het akoestisch adviesbureau Peutz toegezonden. Dit stuk is bij het college 
bekend maar niet of in elk geval niet afdoende betrokken bij de beantwoording van de vragen van 
de heer Theuns. Dat is betreurenswaardig want Peutz concludeert dat voor piekgeluiden het gebruik 

van de ontsluitingsstrook niet zal leiden tot een overschrijding op de dichtstbijzijnde woning aan 
De Darink van de grenswaard van 70 dB(A) voor het piekgeluid. Het piekgeluid zal daar nog 5 dB(A) 
onder blijven. Wat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau betreft concludeert Peutz zelfs dat de 
deelgeluidbijdrage van het transport over de ontsluitingsroute gezien de korte duur van het transport 
per dag zo laag is dat dit niet leidt tot een verhoging van het totale langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau. 

 
Het college heeft dus tot op heden geen goede ruimtelijke argumenten naar voren gebracht om van 

medewerking aan het verzoek af te zien. Alsnog zou het college hier op een zorgvuldige wijze op in 
moeten gaan en het ingenomen standpunt moeten heroverwegen aan de hand van juiste aannames 
omtrent de gevolgen van een ontsluitingsstrook aan de achterzijde van Cito Machinebouw. 
 
Namens Cito Machinebouw wordt uw aandacht gevraagd voor het bovenstaande en hopen wij dat u 

zult aandringen op een correcte afdoening van het verzoek van Cito Machinebouw, onderbouwd met 
een dragende motivering die recht doet aan alle betrokken belangen, waaronder het belang van 
Cito Machinebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mr. J.M. (Johan) Smits 
Adviseur bestuursrecht 
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