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RAADSVOORSTEL 
 
 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluherziening bestemmingsplannnen geluidszone De 
Schelde/Buitenhaven' 
 
Samenvatting: 
In verband met het ontwikkelen van het Scheldekwartier en de Kenniswerf/Binnenhavens is door de Provincie 
Zeeland, in samenwerking met de Gemeente Vlissingen, een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het 
industrielawaai van het terrein De Schelde/Buitenhaven. Dit heeft geleid tot een aanmerkelijke verkleining van de 
geluidszone ten opzichte van de geldende zone. Verkleining van de geluidszone is een voorwaarde om 
geluidsgevoelige bestemmingen in genoemde gebieden te realiseren.  
 
De juridische verankering van een geluidszone industrielawaai moet, ingevolge het bepaalde in de Wet 
geluidhinder, zijn beslag krijgen in een herziening van de bestemmingsplannen voor de gebieden, waar de nieuwe 
zone zich over uitstrekt. Daartoe is de 'Parapluherziening geluidszone industrieterrein De Schelde/Buitenhaven' 
opgesteld.  
 
 
Inleiding: 
Tengevolge van het vrijkomen van het, aan de binnenstad grenzende, terrein van de vm. Koninklijke Schelde 
Groep en de beoogde ontwikkelingen op dat terrein en in het gebied Kenniswerf/Binnenhavens, is een akoestisch 
onderzoek naar het industrielawaai van het industrieterrein  De Schelde/Buitenhaven uitgevoerd door de Provincie 
Zeeland in samenwerking met de Gemeente Vlissingen. Dit heeft geleid tot een aanmerkelijke verkleining van de 
geluidszone ten opzichte van de geldende zone. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat met name voor het stedelijk 
(woon)gebied, grenzend aan het industrieterrein, positieve gevolgen ontstaan voor de ontwikkeling van zgn. 
geluidgevoelige bestemmingen (woningen, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen). Voor de betrokken 
bedrijven op het gezoneerde industrieterrein De Schelde/Buitenhaven heeft de nieuwe geluidszone geen negatieve 
gevolgen en wordt zekerheid geboden ten aanzien van hun toelaatbaar geachte geluidsproductie. Het akoestisch 
onderzoek is tot stand gekomen in nauw overleg met Zeeland Seaports en de meest betrokken bedrijven. Daarbij 
is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen c.q. uitbreidingen van de betrokken bedrijven. Om de 
geluidsruimte "eerlijk" te verdelen, wordt een beleidsregel en een akoestisch inrichtingsplan opgesteld. 
 
De juridische verankering van een geluidszone industrielawaai moet, ingevolge het bepaalde in de Wet 
geluidhinder, zijn beslag krijgen in een herziening van de bestemmingsplannen voor de gebieden, waar de nieuwe 
zone zich over uitstrekt. Daartoe is de 'Parapluherziening geluidszone industrieterrein De Schelde/Buitenhaven' 
opgesteld. Deze herziening heeft betrekking op de bestemmingsplannen Binnenstad, Middengebied, De Schelde, 
Baskensburg I, Oost-Souburg en Bedrijventerrein Edisonpark. 
 
Deze herziening is onderwerp van overleg en inspraak geweest. In de antwoordnota (bijlage 1 bij de toelichting) is 
aangegeven wie gereageerd heeft en op welke wijze met de reacties is omgegaan. 
 
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp van de herziening gedurende zes weken 
van 16 april 2009 t/m 27 mei 2009 voor een ieder ter inzage gelegen. Tevens is deze, volgens de wettelijk 
voorgeschreven wijze, digitaal beschikbaar gesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn vijf zienswijzen 



 
 

ingediend bij de gemeenteraad. In de "Nota besluitvorming zienswijzen ontwerp-parapluherziening 
bestemmingsplannen geluidszone De Schelde/Buitenhaven" is, onder de daarbij aangegeven motivering, 
voorgesteld de zienswijzen ongegrond te verklaren. 
 
Ingevolge de nieuwe wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening moet bij ieder bestemmingsplan worden 
besloten of al dan niet een exploitatieplan, uit een oogpunt van kostenverhaal, wordt vastgesteld. Bij deze 
herzieninig kan daarvan worden afgezien, omdat in deze planherziening geen bouwplannen worden voorzien, die 
het Besluit ruimtelijke ordening opsomt, waarvoor kostenverhaal moet plaatsvinden. 
 
 
 
Beoogd resultaat: 
Juridische verankering van de, ingevolge de Wet geluidhinder berekende, geluidszone industrielawaai in de 
desbetreffende bestemmingplannen. 
 
Argumenten: 
Om enerzijds de ontwikkeling van geluidsgevoelige bestemmingen in Scheldekwartier en in het gebied 
Kenniswerf/Binnenhavens mogelijk te maken en anderzijds rechtszekerheid te bieden aan de betrokken bedrijven 
ten aanzien van hun geluidsproductie, is het een wettelijke eis om de geluidszone in de desbetreffende 
bestemmingsplan vast te leggen. 
 
Kanttekeningen: 
Langs de oostelijke rand van het gebied Kenniswerf/Binnenhaven zijn geen geluidsgevoelige functies mogelijk (ook 
niet gepland). Verder verkleinen van de geluidszone zou een te grote beperking van de bedrijfsactiviteiten rond de 
Buitenhaven betekenen. Dit zou ook in strijd zijn met het met Zeeland Seaports gesloten convenant met betrekking 
tot de overdracht van de binnenhavens, waarbij een voor Zeeland Seaports adequate exploitatie van de 
Buitenhaven mogelijk moet blijven. 
 
Kosten, baten en dekking: 
Het opstellen van de herziening heeft in eigen beheer plaatsgevonden. Behoudens personeelskosten, zijn er geen 
kosten verbonden aan dit plan. 
 
Uitvoering: 
Na vaststelling en inwerkingtreding van de parapluherziening, moet bij de ontwikkeling van plannen in het gebied 
van de zone rekening gehouden worden met de nieuwe geluidszone. Dit betekent aanmerkelijk meer 
mogelijkheden in vergelijking met de geldende zone. 
 
Evaluatie: 
Door de Provincie Zeeland wordt, met behulp van het zonebeheerssysteem, de geluidsproductie van de bedrijven 
gemonitoord. Iedere vijf jaar vindt een evaluatie plaatrs, die kan leiden tot aanpassingen in het akoestisch 
inrichtingsplan. 
 
Communicatie/burgerparticipatie:  
Extern:   Vlissingen.nl  Officiële publicatie De Faam 
 
Bijlage(n):  
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NotaNotaNotaNotaNotaHet College van B&W stelt de Raad voor te besluiten: 
 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 3.8 en 6.12 van de wet ruimtelijke ordening; 
 
1.  tot het ongegrond verklaren van de zienswijzen overeenkomstig het gestelde in de  
 
 
Vlissingen, 18 augustus 2009 
 
 
de loco secretaris, 

 
 
Rob Schietekatte 
Bestuurs-/directiesecretaris 

- 3 -
 



 

RAADSBESLUIT 
 
Registratienummer: 306871 
 
 
De raad van de gemeente Vlissingen besluit: 
 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 3.8 en 6.12 van de wet ruimtelijke ordening; 
 
1.  tot het ongegrond verklaren van de zienswijzen overeenkomstig het gestelde in de "Nota besluitvorming 
zienswijzen ontwerp-parapluherziening bestemmingsplannen geluidszone De Schelde/Buitenhaven"; 
2. tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Parapluherziening bestemmingsplannen geluidszone 
industrieterrein De Schelde/Buitenhaven met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte plankaart, 
toelichting en regels; 
3. tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan; 
 
 
 
Vlissingen,  
De raad voornoemd, 
 
de griffier, 

 
 
Mr. F. Vermeulen 
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