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Stand van zaken Geluidsvisie 

Geachte leden van het bestuur, 

Zoals u weet werken wi j aan het bestemmingsplan voor de Werkas en de bijbehorende 
Geluidsvisie. 
Na het opstellen van de concept geluidsvisie hebben wi j onderzoek laten uitvoeren naar de 
verwachte effecten van de keuzes die worden gemaakt i n deze visie. Uit dit onderzoek bl i jkt dat 
voor bedrijven op het Emmtec terrein voor de komende 10 jaar voldoende geluidsruimte 
beschikbaar is om de ontwildcelingen die zij voor ogen hebben te kunnen realiseren. Ook b l i j f t 
de geluidsbelasting voor omwonenden binnen het afgesproken niveau. Dit is zeer gunstig voor 
het bedrijfsleven en de omwonenden. 

Het onderzoek is uitgevoerd op het Emmtec terrein vanwege de zware bedrijvigheid die op het 
terrein aanwezig is en de directe nabijheid van de woonwijken. De conclusie is dat de 
ontwikkeling van bedrijven en de komst van nieuwe bedrijven op Emmtec Zuid mogelijk b l i j f t . 
Het resterende gedeelte van de Werkas namelijk Bargermeer I t / m TV, Bedrijventerrein A37 
krijgt nog een vervolg onderzoek. 

De Werkas heeft een belangrijke economische functie voor Emmen. De toekomstige 
ontwikkelingen op de Werkas zijn van groot belang voor de regionale werkgelegenheid. 
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De Geluidsvisie geeft aan wat de ontwikkelmogelijldieden zijn voor bedrijven op de Werkas als 
het gaat om de toegestane geluidsruimte. Bij het opstellen van de concept geluidsvisie voor de 
Werkas hebben wi j intensief overleg gevoerd met betrokkenen uit de wijken, dorpen en 
bedrijven rondom en op de Werkas. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Emmen, 
de gemeentesecretaris 

A.J. p é w e 


