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Geachte raadsleden, 

Politiek Forum: Het college gaat nogmaals in gesprek met de eigenaren over het groen omzomen van 
het bedrijventerrein.

Tijdens het Politiek Forum van 10 september 2018, is toegezegd om nogmaals te kijken of het 
mogelijk is om het bedrijventerrein Lage Zijde geheel groen omzomen. Wij informeren u graag over 
de mogelijkheden en noodzaak hiervan. 

Westzijde
In het inrichtingsplan is opgenomen dat  aan de westzijde van de Bedrijvenweg een groene 
omzoming van bomen en struikgewas komt (zie 'nieuwe houtwal' in de afbeelding hieronder). Deze 
nieuwe houtwal zorgt ervoor dat in de toekomst bedrijventerrein Lage Zijde vanaf de westzijde 
nauwelijks meer zichtbaar is. 



Noordzijde
De noordzijde van Lage Zijde heeft een zeer beperkte lengte en is niet zichtbaar vanaf een openbaar 
toegankelijk pad. Een groene omzoming is daarom hier niet noodzakelijk.

Zuidoostzijde
Ten zuidoosten van Lage Zijde liggen een drietal boerenerven met schuren, opstallen en groene 
erfbeplanting. Deze elementen zorgen ervoor dat ook het zuidoostelijk deel van Lage Zijde nauwelijks 
zichtbaar is. Daarnaast loopt ook aan de westzijde geen enkel openbaar pad. Een groene omzoming 
vinden we daarom ook hier niet noodzakelijk. Deze gelden investeren in de natuurontwikkeling op 
het Vliko-terrein zelf, heeft meer nut, omdat men deze nieuwe natuur wel gaat ervaren. 
Een derde minder relevante reden om geen groene omzoming aan de zuidoostzijde aan te leggen is 
dat de leefruimte voor bomen aan deze kant van het bedrijventerrein zeer beperkt is en door de 
beperkte groeiruimte kans op schade bestaat aan bestaande bedrijfshallen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de redenen die een  rol 
spelen bij het omzomen van alleen de westzijde van het bedrijventerrein. Op grond van het 
bovenstaande beschouwen wij de  toezegging van 10 september 2018 hiermee als afgedaan.


