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1.  INLEIDING 
 
Ter voldoening aan de Wet geluidhinder is het industrieterrein ‘De Schelde/Buitenhaven’ bij Koninklijk 
Besluit van 14 september 1990, nr. 90.0193388, aangewezen als gezoneerd industrieterrein en is een 
geluidszone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege de op het terrein gevestigde 
bedrijven niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Binnen de zone gelden beperkingen voor nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen. Deze zone beslaat onder meer een deel van het stedelijk gebied van 
Vlissingen. De geluidszone is opgenomen in de bestemmingsplannen, die na 1990 zijn vastgesteld. 
 
Sinds de vaststelling van de zone is door aanscherping van milieuvergunningen en de sluiting of 
verplaatsing van een aantal bedrijven een belangrijke verbetering van de akoestische situatie bereikt. 
Zo is er een grote bedrijfslocatie beschikbaar gekomen en worden al enkele jaren initiatieven ontplooid 
om het gebied waar van oudsher de Koninklijke Schelde Groep BV was gevestigd te ontwikkelen tot 
woongebied. 
 
Na de vaststelling van een masterplan in 2006 is een bestemmingsplan in voorbereiding, waarbij deze 
gewenste ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Om geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen, 
scholen en maatschappelijke instellingen) te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk de zone van 
industrieterrein ‘De Schelde/Buitenhaven’ aan te passen. 
 
Omdat thans nog slechts sprake is van het daadwerkelijk verdwijnen van bedrijven wordt volstaan met 
het aanpassen (kleiner maken) van de geluidszone rondom het gezoneerde industrieterrein. Daarmee 
blijven de bestaande rechten van de thans nog gevestigde bedrijven op het resterende deel van het 
gezoneerde industrieterrein op geluidsruimte gehandhaafd. De aanpassing van het industrieterrein zelf 
zal, zoals gezegd, geschieden door middel van separate bestemmingsplannen.  
 
De realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen buiten de zone wordt hiermee zonder meer mogelijk. 
Binnen de zone zal nader akoestisch onderzoek uitgevoerd dienen te worden om de daadwerkelijke 
geluidsbelasting te bepalen en een besluit te (kunnen) nemen ten aanzien van het verlenen van hogere 
grenswaarden. Hierbij wordt een hogere geluidsbelasting op de buitengevel toegestaan, maar dienen 
tevens maatregelen te worden getroffen teneinde de wettelijke geluidsbelasting van het binnenklimaat 
te waarborgen. Op basis van onderzoek naar de actuele akoestische situatie is een nieuwe zonegrens 
bepaald. Ten opzichte van de huidige zone is sprake van een aanzienlijke verkleining, met name aan de 
west- en noordzijde. Het aantal personen, dat hinder heeft van het geluid in het stedelijk gebied, met 
name in de Binnenstad, het Middengebied, de (woon)wijken Westerzicht, West-Souburg en Weyevliet 
en de kern Oost-Souburg, zal hierdoor aanzienlijk afnemen.  
 
De Wet geluidhinder bepaalt dat herziening van gezoneerde industrieterreinen bij bestemmingsplan 
moet worden geformaliseerd. Om te bereiken dat de nieuwe zone overal gelijktijdig van kracht wordt 
is gekozen voor een parapluherziening van alle betrokken bestemmingsplannen. Met de voorliggende 
parapluherziening wordt de nieuwe geluidszone dan ook vastgelegd in alle ter plaatse van deze 
nieuwe geluidszone vigerende bestemmingsplannen, met uitzondering van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’. Voor zover in laatstgenoemd plangebied de zone wijzigt, wordt deze in de momenteel 
(maart 2009) in procedure zijnde algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 
meegenomen. 
 
In hoofdstuk 5 van deze toelichting is een lijst opgenomen van de betrokken bestemmingsplannen, 
die door middel van deze parapluherziening herzien worden. Overigens is in één vigerend 
bestemmingsplan (Baskensburg I) de huidige zone industrielawaai niet opgenomen, omdat deze 
dateert van vòòr 1990.  

  
 

 



 
2.  PLANGEBIED 
 
Deze herziening heeft met name betrekking op de bestemmingsplannen, waarin de zone 
industrielawaai uit 1990 juridisch is vastgelegd en waar onder invloed van de veranderingen in het 
gebied ‘De Schelde/Buitenhaven’ sprake is van een gewijzigde akoestische situatie en dus herziening 
van de zone aan de orde is.  
 
Binnen de geldende zone zijn voorts bestemmingsplannen van kracht van vóór de vaststelling van de 
zone. In deze plannen is de zone vanzelfsprekend niet verankerd. Voor de gebieden die na wijziging 
buiten de zone vallen heeft dit geen gevolgen. In plannen, die na deze wijziging binnen de zone 
gelegen blijven wordt alsnog een regeling opgenomen. Deze plannen worden aangevuld met de 
nieuwe zone en de daarbij behorende voorschriften. 
 
Op deze wijze wordt ook specifiek de juridische voorwaarde gecreëerd om woningbouw te realiseren 
op het terrein waar de Koninklijke Schelde Groep BV voorheen was gevestigd. 
 
 
3.  SCHELDEKWARTIER EN EDISONGEBIED 
 
Het aanpassen van de geluidszone van het industrieterrein De Schelde/Buitenhaven moet de 
herontwikkeling van het Scheldekwartier en het Edisongebied mogelijk maken. Het plan 
Scheldekwartier omvat een transformatie van het voormalige terrein van de scheepswerf Koninklijke 
Schelde Groep B.V. in een stadsdeel met onder meer woningbouw en maatschappelijke en recreatieve 
functies. Hiervoor is in 2006 een masterplan vastgesteld, waarvoor inmiddels al enige aanpassingen 
zijn bepaald, die overigens de beoogde hoofdfuncties – wonen en stedelijke voorzieningen – niet 
raken. 
 
Binnen het Edisongebied vindt een herstructurering plaats, waarbij de huidige bedrijven grotendeels 
verdwijnen of uitgeplaatst worden. De bestaande scholen kunnen uitbreiden, binnen het gebied komt 
ruimte voor woningen, kennisintensieve bedrijvigheid en recreatie. Voor het Edisongebied is in 2006 
een structuurplan opgesteld. Voor het gebied Kenniswerf (rondom de Hogeschool Zeeland) is 
inmiddels een stedenbouwkundig plan opgesteld. 
 
Masterplan Scheldekwartier 
Het vrijkomen van het terrein van de Koninklijke Schelde Groep B.V. biedt enorme kansen voor de 
stad. Daarvoor is het Masterplan Scheldekwartier opgesteld, een plan voor een gebied met karakter 
en geschiedenis. Dit masterplan laat zien hoe hier over een periode van 15 à 20 jaar een volwaardig 
nieuw stadsdeel ontstaat, met een uniek waterfront en een kosmopolitische uitstraling. Er is tegelijk 
ruimte voor wonen, winkelen, kleinschalige werkgelegenheid, cultuur en een divers aanbod van sport- 
en recreatiemogelijkheden. Het stadsdeel geeft Vlissingen voor de toekomst niet alleen een nieuwe 
ruimtelijke aanblik, maar biedt ook kansen voor een sociaal-economisch sterkere stad. Het masterplan 
is in nauwe samenspraak en actieve inbreng van de inwoners, onder meer door de organisatie van 
stadsdebatten, tot stand gekomen. Het masterplan heeft geen juridische status, het is een visie op 
een ontwikkeling voor de middellange termijn. Het masterplan vormt (één van) de onderleggers voor 
een bestemmingsplan om de ontwikkelingsplannen mogelijk te maken. Hieraan voorafgaand dient 
onder meer de geluidssituatie ter plaatse in kaart gebracht en gereguleerd te worden, waartoe 
onderhavig bestemmingsplan wordt opgesteld. 
 

  
 

 



Structuurplan Edisongebied 
Naast de ontwikkeling van het Scheldekwartier zoals hiervoor omschreven, liggen er kansen in de 
gebieden rond de binnenhavens en daar op aansluitend de bedrijvigheid rond de Edisonweg. Ook in 
dit zgn. Edisongebied hebben zich in de loop van de tijd allerlei ontwikkelingen voorgedaan, 
waaronder het opheffen van de autoverkeerverbinding met Breskens, de vervuiling en de gestage 
veroudering van de aanwezige bedrijfspanden. Dit vraagt ook voor deze locatie om een gedegen visie 
op de toekomst van het gebied, de functie van de binnenhavens, de ontwikkeling van de ter plaatse 
reeds gevestigde onderwijsinstellingen, de entree van de stad etc. Gezocht is naar een concrete 
invulling voor het begrip Kenniswerf, dat centraal komt te staan in de toekomstige ontwikkeling van 
het gebied. Inzet is het duurzaam versterken van het Zeeuwse onderwijs en bedrijfsleven. In het 
gebied moet zich een stadsdeel gaan ontwikkelen waarin kennisintensieve bedrijvigheid, onderwijs, 
onderzoek, kantoren, recreatie en wonen zich concentreren. Het opgestelde structuurplan, met een 
planhorizon van 10 à 15 jaar en een doorkijk tot 20 jaar, vormt in beginsel het antwoord op de vragen 
en ambities die er liggen.  
 
In het structuurplan is ook uitgebreid aandacht besteed aan de akoestische situatie ter plaatse als 
gevolg van de ligging van het Edisongebied binnen het gezoneerde industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven.  
 
Geconcludeerd is dat het vaststellen van een nieuwe geluidszone noodzakelijk is om de doelstellingen 
uit de structuurvisie te realiseren, zodat onderhavig bestemmingsplan ook in dat opzicht zal bijdragen 
aan de voorgestane ontwikkelingen.  
 
 
4.  AKOESTISCH ONDERZOEK 
 
Om alle plannen te kunnen realiseren moeten het Scheldekwartier en het Edisongebied aan het 
gezoneerde industrieterrein worden onttrokken. Zoals eerder aangegeven is dit onder meer mogelijk 
door de verplaatsing van een deel van de activiteiten van de Koninklijke Schelde Groep B.V. 
Uitgangspunt voor de hiervoor vast te stellen nieuwe geluidszone is dat rekening wordt gehouden met 
de wensen van de aanwezige bedrijven ten aanzien van toekomstige uitbreidingen, de ontwikkeling 
van de Buitenhaven tot een op de toekomst gericht havengebied en de wensen van de gemeente, 
zoals beschreven in de hiervoor genoemde ontwikkelingsplannen. Voor het vastleggen van de 
onderhavige nieuwe geluidszone is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door de Provincie Zeeland, 
Directie Ruimte, Milieu en Water. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 
‘Akoestisch Onderzoek Industrielawaai, Aanpassing geluidszone industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven te Vlissingen’ van 2 januari 2008, welk rapport als afzonderlijke bijlage bij dit 
bestemmingsplan is gevoegd. Voor een uitgebreide toelichting op de berekening van de nieuwe 
geluidscontouren en het daarop gebaseerde voorstel voor de wijziging van de zonegrens wordt 
verwezen naar dit akoestisch onderzoek. In dit bestemmingsplan wordt volstaan met een beknopte 
samenvatting. 
 
Het onderzoek is gebaseerd op het geactualiseerde zonebeheersmodel op basis van de vergunde 
situatie, de toekomstplannen en –wensen van de gevestigde bedrijven en Zeeland Seaports en de 
wettelijke kaders. Hierbij dient te worden opgemerkt dat vanuit praktisch oogpunt niet alle bedrijven 
zijn benaderd, doch dat op basis van relevantie een selectie is gemaakt.  
 
Zonebeheersmodel 
Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. In deze wijziging wordt de 
zonebeheerder ingevolge artikel 164 de mogelijkheid geboden een beheersplan/beleidsregel op te 

  
 

 



stellen. In dat plan kan hij aangeven hoe hij voornemens is de beschikbare geluidsruimte te verdelen. 
Het voordeel voor bedrijven van een dergelijk plan is vooral dat zij meer duidelijkheid krijgen over de 
beschikbare geluidsruimte. Met artikel 164 wordt aangesloten op een ontwikkeling die in de praktijk al 
zichtbaar is. 
 
De verdeling van de geluidsruimte vindt plaats op basis van een akoestisch inrichtingsplan. In dit plan 
is de beschikbare geluidsruimte verdeeld per gebied. Hiertoe wordt het gezoneerde industrieterrein 
opgedeeld in een aantal gebieden. Voor elk gebied is een aantal dB(A)‘s per vierkante meter 
beschikbaar. De gebieden zijn deels geheel ingevulde gebieden (bestaande bedrijven), deels 
gedeeltelijk ingevulde gebieden en deels nog braakliggende gebieden. In de geluidsruimte per gebied 
is naast de al in gebruik zijnde geluidsruimte ook de gereserveerde geluidsruimte inbegrepen.  
 
Het akoestisch inrichtingsplan Industrieterrein De Schelde/Buitenhaven wordt opgesteld op basis van 
de nieuwe geluidszone inclusief de extra geluidsruimte die beschikbaar komt als gevolg van de 
toepassing van de redelijke sommatie en op basis van de eindresultaten van het akoestisch 
onderzoek. Het plan houdt rekening met de opgegeven wensen van zowel Zeeland Seaports als van 
de bestaande bedrijven. Om te voorkomen dat de geluidszone voortijdig wordt ingevuld vindt 
vergunningverlening plaats op basis van de vastgestelde geluidsruimte per gebied.  
 
Het zonebeheersmodel met het akoestisch inrichtingsplan wordt juridisch vastgelegd door middel van 
een beleidsregel. 
 
Redelijke sommatie 
Eén van de onderdelen van de gewijzigde Wet geluidhinder is de invoering van redelijke sommatie. 
Redelijke sommatie is bedoeld om de werkelijke geluidsbelasting beter in overeenstemming te 
brengen met de vergunde geluidsbelasting die gehanteerd wordt voor de toets aan de geluidszone. 
Het komt in de praktijk niet voor dat alle bedrijven gelijktijdig volgens de vergunde situatie in bedrijf 
zijn. Om die reden blijkt de geluidsbelasting op de grens van de zone in werkelijkheid lager te zijn dan 
de optelling van alle vergunde geluidsbelastingen. Voor het bepalen van de aftrek is in het op 1 
januari 2007 gewijzigde Meet- en rekenvoorschrift geluidhinder 2006 (hoofdstuk 5 Wet geluidhinder) 
een tabel opgenomen. Indien deze tabel wordt gehanteerd voor het industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven, komt de aftrek op basis van de redelijke sommatie uit op 2 dB(A). De provincie 
Zeeland heeft, in overleg met de gemeente Vlissingen, bepaald het effect van de redelijke sommatie 
ten gunste van de bedrijven toe te passen. Hiermee is in het akoestisch onderzoek rekening 
gehouden. 
 

Redelijke sommatie 
In artikel 2.3 van het Reken- en Meetvoorschrift 2006 (RMV) is de 
mogelijkheid van toepassing van redelijke sommatie geregeld. Dit houdt 
in dat het bevoegd gezag een aftrek mag toepassen als blijkt dat op een 
gezoneerd industrieterrein de vergunde geluidsruimte van meerdere 
bedrijven niet elke dag benut wordt. Bij de bepaling van de 
geluidsbelasting vanwege een industrieterrein kan rekening worden 
gehouden met het feit dat de werkelijke geluidsbelasting lager ligt dan 
de vergunde geluidsbelasting. 

In combinatie met een zoneverlegging, kan 
gesteld worden dat de inrichting van zowel het 
Scheldekwartier als het Edisongebied stand kan 
houden, hoewel ten behoeve van een gering deel  
van de (thans) maximaal voorgestane bebouwing 
een besluit hogere waarden dient te worden 
genomen. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 
5.  GELDENDE BESTEMMINGSPLANNEN 

 
In onderstaand schema zijn de bestemmingsplannen aangegeven, die, door middel van de 
onderhavige parapluherziening, herzien worden tengevolge van de wijziging van de geluidszone. In de 
laatste kolom is aangegeven welke herziening het betreft van het in de eerste kolom genoemde 
bestemmingsplan. 
 

 
Geldend bestemmingsplan Datum goedkeuring Nieuwe/oude zone Herziening 
a. Binnenstad 25 maart 2003 Ja / ja 1e herziening 
b. De Schelde 23 juli 1991 Ja / nee 1e herziening 
c. Middengebied 16 januari 2007 Nee / ja 1e herziening 
d. Groot Lammerenburg 1 april 2003 Nee / ja 1e herziening 
e. Oost Souburg 15 juli 2008 Ja / ja 1e herziening 
f. Baskensburg I 3 juni 1986 Ja / nee 2 e herziening 
g. Bedrijventerrein Edisonpark 7 augustus 2003 Ja / nee 1e herziening 

 
Deze bestemmingsplannen zijn aangegeven op de bij deze parapluherziening behorende kaart. 
 
 
6.  BESCHRIJVING VAN HET PLAN 
 
Deze parapluherziening voorziet in een aanpassing van de plankaarten en voorschriften behorend bij 
de bestemmingsplannen, die gelden voor het gebied waarover het gedeelte van de geluidszone ligt 
dat buiten het plangebied valt van de in voorbereiding zijnde actualisatie van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’. Met deze parapluherziening wordt dit gedeelte van de aangepaste (verkleinde) 
geluidszone toegevoegd aan genoemde plankaarten en wordt, waar nodig, de bestaande geluidszone 
verwijderd.  
 
Aan de planvoorschriften bij de betrokken bestemmingsplannen wordt, indien nodig, een artikel 
toegevoegd inhoudende dat binnen de op de plankaart aangegeven geluidszone geen bebouwing voor 
geluidsgevoelige functies, zoals woningen, mogen worden opgericht, tenzij de geluidsbelasting minder 
is dan 50 dB of een hogere waarde is of wordt vastgesteld. Indien nodig worden ook enkele 
begripsbepalingen toegevoegd. Daar waar de zone vervalt, zullen de van toepassing zijnde 
voorschriften vervallen. Voor het overige blijven de planvoorschriften bij de betrokken 
bestemmingsplannen ongewijzigd. 
 
 
7.  OVERIGE TOETSINGEN 
 
Het onderhavige bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het verkleinen van de geluidszone 
rondom het bestaande gezoneerde industrieterrein ‘De Schelde/Buitenhaven’.  
 
Om die reden is deze parapluherziening niet relevant voor de regulier bij bestemmingsplannen te 
onderzoeken aspecten bodem, archeologie, explosieven, kabels en leidingen, duurzaamheid, 
cultuurhistorie, water, weg- en spoorwegverkeer, natuur, luchtkwaliteit en externe veiligheid. 
 
 

  
 

 



8.  UITVOERBAARHEID 
 
1.  Inspraak 
Op grond van de inspraakverordening wordt inspraak verleend ten aanzien van een (herziening van 
een) bestemmingsplan. Daartoe heeft het bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 
inzage gelegen en is digitaal raadpleegbaar gesteld op de gemeentelijke website 
www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen. Gedurende de inspraaktermijn heeft een ieder zijn 
opvatting kenbaar kunnen maken. In de antwoordnota (bijlage 1) staat aangegeven of, en zo ja op 
welke wijze, de inspraakreacties aanleiding hebben gevormd tot aanpassing van het concept. 
 
2.  Financieel 
Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor, dat inzicht wordt gegeven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. Daaronder wordt in ieder geval ook begrepen de financieel-economische 
uitvoerbaarheid.  
 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft het, in verband met het vertrek van bestaande bedrijven, 
waaronder Koninklijke Schelde Groep BV, opnieuw vastleggen van een bestaande zone 
industrielawaai. Er zijn met dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen voorzien, zodat het plan 
financieel-economisch haalbaar is.  
 
Het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro is niet noodzakelijk, omdat 
geen aangewezen bouwplan in deze parapluherziening wordt voorgenomen en er dus geen sprake is 
van kostenverhaal. De raad zal voorgesteld worden dit te besluiten bij de vaststelling van deze 
parapluherziening. 
 
 
9.  OVERLEG 
 
Ingevolge het wettelijk voorgeschreven overleg in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is, 
de parapluherziening bij brief van 12 december 2008 ter kennis gebracht aan de Inspectie VROM, de 
Provincie Zeeland en aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden. In de antwoordnota (bijlage 1) staat 
aangegeven of, en zo ja op welke wijze, de overlegreacties aanleiding hebben gevormd tot 
aanpassing van het concept. 
 
 
10. WETTELIJKE PROCEDURE 
 
Na de inspraak en het overleg is de parapluherziening aangepast tot een definitief ontwerp, zoals 
aangegeven in de antwoordnota inspraak- en overlegreacties. Op grond van het bepaalde in art. 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is de 
parapluherziening gepubliceerd op 15 april 2009 in het huis-aan-huisblad De Faam, de Nederlandse 
Staatscourant en op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen. Een ieder 
heeft kennis kunnen nemen van het ontwerp-bestemmingsplan en, gedurende de periode van zes 
weken van de tervisielegging, zienswijzen kunnen indienen bij de gemeenteraad.  
 
De kennisgeving is, eveneens op grond van art. 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening, per e-mail 
toegezonden aan de Inspectie VROM, de Provincie Zeeland en aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden. 
 
Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is door vijf bedrijven gebruik gemaakt. In de 
‘Nota besluitvorming zienswijzen ontwerp-parapluherziening bestemmingsplannen geluidszone De 
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Schelde/Buitenhaven (bijlage 2) is aangegeven hoe over de zienswijzen door de gemeenteraad is 
beslist. Deze nota behoort bij het besluit tot vaststelling van deze parapluherziening. 
 
De gemeenteraad heeft op 24 september 2009 de parapluherziening vastgesteld. Het raadsbesluit tot 
vaststelling is als afzonderlijke bijlage bij deze herziening gevoegd. Binnen twee weken na vaststelling 
moet het besluit worden gepubliceerd. Dit zal op 7 oktober 2009 plaatsvinden in het huis-aan-huisblad 
De Faam, de Nederlandse Staatscourant en op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/ 
bestemmingsplannen. De beroepstermijn loopt van 8 oktober 2009 t/m 18 november 2009. Op 19 
november treedt, tenzij voorlopige voorziening wordt gevraagd, de parapluherziening in werking. 
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BIJLAGE 1 
 
 
ANTWOORDNOTA OVERLEG- EN INSPRAAKREACTIES CONCEPT-ONTWERP 
PARAPLUHERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN GELUIDSZONE 
INDUSTRIETERREIN DE SCHELDE/BUITENHAVEN 
 
 
REACTIES OVERLEG COMMENTAAR GEMEENTE CONCLUSIE 
1. Provincie Zeeland; brief d.d. 

16 januari 2009;  

Geen opmerkingen 

- Plan handhaven 

2. Inspectie VROM; 

 

Bij brief d.d. 12 december 2008 is tot 1 februari 2009 gelegenheid geboden tot 

overleg; daarvan is geen gebruik gemaakt, zodat aangenomen wordt, dat met 

de parapluherziening kan worden ingestemd. 

Plan handhaven 

3. Zeeland Seaports; 

 

Bij brief d.d. 12 december 2008 is tot 1 februari 2009 gelegenheid geboden tot 

overleg; daarvan is geen gebruik gemaakt, zodat aangenomen wordt, dat met 

de parapluherziening kan worden ingestemd. 

Plan handhaven 

INSPRAAKREACTIES COMMENTAAR GEMEENTE CONCLUSIE 
1. Koninklijke Schelde Groep; 

brief d.d. 26 januari 2009: 

a. onduidelijkheid ligging en 

status van de op de kaart 

opgenomen grenzen van 

(toekomstige) bestemmings-

plannen; rekening houden met 

afbouwkade, afmeren twee 

schepen naast elkaar en werk-

zaamheden kopgevel dok-

loods; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. op ondergrond ontbreekt de 

bestaande afbouwkade; 

a. vooropgesteld staat, dat de door KSG genoemde grenzen geen enkele 

juridische status hebben in deze parapluherziening; uitsluitend de grens van de 

nieuwe zone op de plankaart heeft juridische status; alle andere opgenomen 

grenzen kunnen bij te ontwikkelen of te actualiseren bestemmingsplannen 

aangepast worden; niettemin zijn wij met KSG van mening, dat duidelijk moet 

zijn binnen welke grenzen zij haar bedrijfsactiviteiten mag en kan ontplooien; in 

dat kader zijn met name van belang de met KSG gesloten overeenkomst inzake 

de overdracht van gronden aan de gemeente, de (toekomstige) eigendoms-

grenzen, de begrenzing van hun inrichting in de aanvraag Wet milieubeheer en 

de begrenzing van terreinen, die zij mag gebruiken; vervolgens worden daar de 

logische (toekomstige) bestemmingsplangrenzen op gebaseerd, die dus, zoals 

gezegd, voor deze parapluherziening niet van juridisch belang zijn; wel dragen 

deze op de kaart ingetekende grenzen bij aan de leesbaarheid van de plankaart 

en verschaffen deze inzicht in de nu beoogde situatie; 

over deze punten is overleg gevoerd met de provincie (zowel in haar rol als 

zonebeheerder als vergunningverlener) en inspreker; dit heeft ertoe geleid dat: 

1. de grens van het gezoneerde industrieterrein aangepast wordt aan de 

inrichtingsgrens, zoals deze door KSG bij de aanvraag om milieuvergunning bij 

de provincie wordt ingediend;  

2. dat de bij KSG in gebruik zijnde grond en gebouwen ter plaatse van het 

hoofdkantoor en de Piet Heinkade 59 (voorheen bergingsbedrijf Van den Akker) 

tot de inrichting behoort en als zodanig deel uitmaakt van het gezoneerde 

terrein; 

3. dat de grens van de zone rond de onder 2 genoemde terreinen moet liggen 

en op de plankaart wordt aangepast 

 

b. de bestaande afbouwkade is ingetekend op de plankaart. 

a. kaart aanpassen 

t.a.v. grenzen (toe- 

komstige) bestem- 

mingsplannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ondergrond plan- 

kaart aanpassen 

2. B.V. Sorteerbedrijf voor 

grint en zand “Vlissingen”; 

a. door de provincie is aangegeven dat de akoestische situatie, zoals deze 

verleend is in de revisievergunning van SBV, thans in het rekenmodel, dat ten 

a. plan handhaven 

 

  
 

 



brief d.d. 26 januari 2009: 

a.  akoestische situatie beho-

rend bij de provinciale revisie-

vergunning overnemen; 

b. rekening houden met enige 

ruimte voor toekomstige uit-

breiding; 

 

 

 

 

c. doorgerekende variant ‘0’ 

uit akoestisch rapport halen; 

 

 

d. in zonebeheersplan inzich-

telijk maken welke geluids-

reserve wordt toegekend; 

e. vergunde akoestische situ-

atie d.d. 27-08-2008 in 

zonebeheersplan vastleggen. 

grondslag ligt aan de ingetekende zonegrens, is opgenomen; 

 

 

 

b. in de revisievergunning is rekening gehouden met uitbreiding van het bedrijf; 

deze uitbreiding, die ongeveer een verdubbeling van de capaciteit betekent, is 

in overleg met het bedrijf bepaald en moet nog gerealiseerd worden; met 

uitbreidingen, die niet te voorzien zijn kan in dit geval geen rekening gehouden 

worden, omdat dit ten koste zou gaan van verdere ontwikkelingen, zowel ten 

aanzien van geluidsrumte voor andere bedrijven als van het onnodig beperken 

van ruimtelijke ontwikkelingen buiten het gezoneerde industrieterrein. 

c. in het akoestisch rapport zijn diverse varianten doorgerekend; de varianten 

zijn nodig om een afgewogen keuze te kunnen maken; gekozen is voor variant 

2; de overige varianten zijn verder niet van belang, maar moeten voor de 

volledigheid in het rapport gehandhaafd worden. 

d/e. in het zonebeheersplan zal een akoestisch inrichtingsplan worden 

opgenomen, waarbij de geluidsruimte eerlijk tussen de bedrijven wordt 

verdeeld en waarbij met de vergunde geluidsruimte van bestaande bedrijven 

rekening wordt gehouden; dit heeft geen gevolgen voor deze 

parapluherziening. 

 

 

 

 

 

 

b. plan handhaven 

 

 

 

 

 

 

c. plan handhaven  

 

 

 

d/e. plan handhaven 

3. Mercuria Terminals Flushing 

B.V.; e-mail d.d. 28 januari 

2009: 

Verzoek aanpassing 55 dB(A)-

contour tot vloeiende en beter 

bij de praktijk passende lijn.  

Aan dit verzoek is voldaan. 55 dB (A)-contour 

op de plankaart aan-

passen. 

 

  
 

 



BIJLAGE 2 
 
NOTA BESLUITVORMING ZIENSWIJZEN ONTWERP “PARAPLUHERZIENING 
BESTEM-MINGSPLANNEN GELUIDSZONE DE SCHELDE/BUITENHAVEN” 
 
Op grond van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp van deze planherziening gedurende 

zes weken (van 16 april 2009 t/m 27 mei 2009) voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 

vijf zienswijzen ingekomen. Alle zienswijzen zijn tijdig ingekomen en moeten ontvankelijk worden verklaard. 

Onderstaand zijn deze zienswijzen beknopt weergegeven met het oordeel van de gemeente en het besluit. De 

zienswijzen worden integraal als bijlage bij deze nota gevoegd.  
 
ZIENSWIJZEN OORDEEL GEMEENTE BESLUIT 
1. VTO bv., Postbus 32, 4380 AA 

Vlissingen; 

a. een krachtens art. 40 Wgh 

vastgestelde zone kan uitslui-

tend worden gewijzigd of opge-

heven bij vaststelling of wijziging 

van een bestemmingsplan, met 

dien verstande, dat opheffing al-

leen kan plaatsvinden wanneer 

de bestemming van het betrok-

ken terrein zodanig is gewijzigd, 

dat het geen industrieterrein 

meer is; dat is hier niet het ge-

val, aangezien VTO blijft bestaan 

en dezelfde activiteiten plaats-

vinden; het gevolg is dat een 

opgeheven zone voort bestaat, 

zolang zich op het terrein één of 

meer inrichtingen bevinden; dit 

is door de gemeente niet be-

oogd, reden waarom verzocht 

wordt de (huidige) situatie van 

het terrein te handhaven; 

b. volgens de huidige milieuver-

gunning mag de geluidsbijdrage 

van VTO op de zonegrens en op 

de in de zone gelegen woningen 

als niet relevant worden be-

schouwd; er zijn geen voor-

schriften voor piekgeluiden op-

genomen; de grote afstand van 

de inrichting tot de gevels van 

de woningen zorgt voor een 

adequate demping; verzocht 

wordt de akoestische situatie be-

horend bij de verleende vergun-

ning als vergunde (huidige) situ-

a. De parapluherziening stelt een nieuwe geluidszone vast, waarbij rekening 

is gehouden met de aanwezigheid van VTO. Daardoor kan de oude zone 

worden opgeheven. Hoewel het in de toekomst de bedoeling is dit bedrijf te 

verplaatsen, is er bij het opstellen van de nieuwe zone vanuit gegaan, dat het 

bedrijf nog geruime tijd fysiek aanwezig zal zijn. Inmiddels is overleg met het 

bedrijf gaande over een nieuwe locatie. De huidige locatie van VTO is op de 

kaart aangeduid als “gezoneerd industrieterrein”, waaruit blijkt dat met dit 

bedrijf rekening is gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Met VTO is overeengekomen, dat het tot 1 januari 2011 op de huidige 

locatie gevestigd mag blijven en dat daarna de activiteiten beëindigd moeten 

zijn. Het bedrijf kan de huidige activiteiten akoestisch gezien op dezelfde 

wijze voortzetten als thans het geval is en in de huidige vergunning is 

opgenomen. Indien zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen in de 

directe omgeving van het bedrijf, waarbij geluidsgevoelige functies nabij het 

bedrijf worden geprojecteerd, dan dient hiervoor een bestemmingsplan 

vastgesteld te worden en wordt met de aanwezigheid van het bedrijf (tot 

2011) rekening gehouden. Dit geldt eveneens voor van het bedrijfafkomstige 

piekgeluiden. 

 

 

 

 

a. ongegrond ver-

klaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ongegrond ver-

klaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



atie te handhaven; 

c. de toekomstplannen en wen-

sen van VTO dienen gerespec-

teerd te worden; VTO wenst op 

het terrein werkzaam te blijven; 

bij de voorgestelde geluidszone 

wordt te weinig rekening gehou-

den met het voortbestaan op de 

huidige locatie; de geluidszone is 

te klein; 

d. bij de vermelde waarden in 

het ontwerp-bestemmingsplan is 

geen rekening gehouden met de 

in de toekomst benodigde 

geluidruimte, indien VTO aanwe-

zig blijft op haar huidige locatie; 

de vermelde waarden van de ge-

luidsbelasting zijn gebaseerd op 

een bedrijfssituatie van VTO, die 

voor de toekomst te beperkt is 

en zijn daarom onjuist. 

 

c. Aan VTO is meegedeeld, dat zij niet op de huidige locatie gevestigd kan 

blijven. Echter tot 1 januari 2011 is het mogelijk de bedrijfsactiviteiten te 

kunnen blijven uitoefenen. Hiervoor is voldoende geluidsruimte en is de 

geluidszone voldoende groot. Met het opstellen van de nieuwe zone en het 

daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek is hiermee rekening 

gehouden. 

 

 

 

d. Van langdurige voortzetting of uitbreiding van het bedrijf op de huidige 

locatie kan geen sprake zijn. De gronden zijn in eigendom verworven door de 

gemeente en de erfpachtovereenkomst is beëindigd op 1 juli 2009. Het bedrijf 

past niet binnen de voorgestane ontwikkelingen in dit gebied, zoals 

beschreven in het Structuurplan Edisongebied van 2006.  

 

 

c. ongegrond ver-

klaren 

 

 

 

 

 

 

 

d. ongegrond ver-

klaren 

2. De Hoop Handel bv., Postbus 

19, 4530 AA Terneuzen; 

a. een krachtens art. 40 Wgh 

vastgestelde zone kan uitslui-

tend worden gewijzigd of opge-

heven bij vaststelling of wijziging 

van een bestemmingsplan, met 

dien verstande, dat opheffing al-

leen kan plaatsvinden wanneer 

de bestemming van het betrok-

ken terrein zodanig is gewijzigd, 

dat het geen industrieterrein 

meer is; dat is hier niet het ge-

val, aangezien DHH blijft 

bestaan en dezelfde activiteiten 

plaatsvinden; het gevolg is dat 

een opgeheven zone voort 

bestaat, zolang zich op het 

terrein één of meer inrichtingen 

bevinden; dit is door de 

gemeente niet beoogd, reden 

waarom verzocht wordt de 

(huidige) situatie van het terrein 

te handhaven; 

b. de toekomstplannen en wen-

sen van DHH dienen gerespec-

teerd te worden; DHH wenst op 

het terrein werkzaam te blijven; 

Voor zover het dit bedrijf betreft, moet worden vastgesteld, dat dit geen 

bedrijf is, behorend tot een krachtens artikel 41 van de Wet geluidhinder 

(Wgh) aangewezen categorie (geluidproducerende bedrijven, voorheen zgn. 

categorie A-inrichtingen). Met dit bedrijf hoeft geen rekening te worden 

gehouden bij het vaststellen van de nieuwe zone. De gemeente heeft de 

gronden, waarop dit bedrijf is gevestigd in bezit en voor dit bedrijf geldt, dat 

de erfpachtovereenkomst is beëindigd en dat zij in nader overleg met de 

gemeente zal moeten vertrekken. In het nog op te stellen bestemmingsplan 

voor de Binnenhavens zullen de gronden uitgesloten worden voor genoemde 

geluidproducerende bedrijven, waarop de Wet geluidhinder van toepassing is. 

Tot aan het tijdstip, dat de bedrijven van de locaties verdwenen moeten zijn, 

zijn er geen belemmeringen om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 

Ongegrond verkla-

ren 

  
 

 



bij de voorgestelde geluidszone 

wordt te weinig rekening gehou-

den met het voortbestaan op de 

huidige locatie; de geluidszone is 

te beperkt en als gevolg hiervan 

valt DHH hier buiten; 

c. bij de vermelde waarden in 

het ontwerp-bestemmingsplan is 

geen rekening gehouden met de 

in de toekomst benodigde ge-

luidruimte, indien DHH aanwezig 

blijft op haar huidige locatie; de 

vermelde waarden van de ge-

luidsbelasting zijn gebaseerd op 

een bedrijfssituatie van DHH, die 

voor de toekomst te beperkt is 

en zijn daarom onjuist. 

3. MegaMix Zeeland bv., Postbus 

68, 4380 AB Vlissingen; 

a. een krachtens art. 40 Wgh 

vastgestelde zone kan uitslui-

tend worden gewijzigd of opge-

heven bij vaststelling of wijziging 

van een bestemmingsplan, met 

dien verstande, dat opheffing al-

leen kan plaatsvinden wanneer 

de bestemming van het betrok-

ken terrein zodanig is gewijzigd, 

dat het geen industrieterrein 

meer is; dat is hier niet het ge-

val, aangezien MegaMix blijft 

bestaan en dezelfde activiteiten 

plaatsvinden; het gevolg is dat 

een opgeheven zone voort 

bestaat, zolang zich op het 

terrein één of meer inrichtingen 

bevinden; dit is door de ge-

meente niet beoogd, reden 

waarom verzocht wordt de 

(huidige) situatie van het terrein 

te handhaven; 

b. de toekomstplannen en wen-

sen van MegaMix dienen geres-

pecteerd te worden; MegaMix 

wenst op het terrein werkzaam 

te blijven; bij de voorgestelde 

geluidszone wordt te weinig re-

kening gehouden met het voort-

bestaan op de huidige locatie; 

Voor zover het dit bedrijf betreft, moet worden vastgesteld, dat dit geen 

bedrijf is, behorend tot een krachtens artikel 41 van de Wet geluidhinder 

(Wgh) aangewezen categorie (geluidproducerende bedrijven, voorheen zgn. 

categorie A-inrichtingen). Met dit bedrijf hoeft geen rekening te worden 

gehouden bij het vaststellen van de nieuwe zone. De gemeente heeft de 

gronden, waarop dit bedrijf is gevestigd in bezit en voor dit bedrijf geldt, dat 

de erfpachtovereenkomst is beëindigd en dat zij in nader overleg met de 

gemeente zal moeten vertrekken. In het nog op te stellen bestemmingsplan 

voor de Binnenhavens zullen de gronden uitgesloten worden voor genoemde 

geluidproducerende bedrijven, waarop de Wet geluidhinder van toepassing is. 

Tot aan het tijdstip, dat de bedrijven van de locaties verdwenen moeten zijn, 

zijn er geen belemmeringen om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 

Ongegrond 

verklaren 

  
 

 



de geluidszone is te klein en als 

gevolg hiervan valt MegaMix hier 

buiten; 

c. bij de vermelde waarden in 

het ontwerp-bestemmingsplan is 

geen rekening gehouden met de 

in de toekomst benodigde ge-

luidruimte, indien MegaMix aan-

wezig blijft op haar huidige loca-

tie; de vermelde waarden van de 

geluidsbelasting zijn gebaseerd 

op een bedrijfssituatie van 

MegaMix, die voor de toekomst 

te beperkt is en zijn daarom 

onjuist. 

4. Anker Desein Holding bv., 

Postbus 32, 4380 AA Vlissingen; 

a. een krachtens art. 40 Wgh 

vastgestelde zone kan uitslui-

tend worden gewijzigd of opge-

heven bij vaststelling of wijziging 

van een bestemmingsplan, met 

dien verstande, dat opheffing al-

leen kan plaatsvinden wanneer 

de bestemming van het betrok-

ken terrein zodanig is gewijzigd, 

dat het geen industrieterrein 

meer is; dat is hier niet het ge-

val, aangezien Anker Desein 

blijft bestaan en dezelfde 

activiteiten plaatsvinden; het 

gevolg is dat een opgeheven 

zone voort bestaat, zolang zich 

op het terrein één of meer 

inrichtingen bevinden; dit is door 

de gemeente niet beoogd, reden 

waarom verzocht wordt de 

(huidige) situatie van het terrein 

te handhaven; 

b. de toekomstplannen en wen-

sen van Anker Desein dienen ge-

respecteerd te worden; Anker 

Desein wenst op het terrein 

werkzaam te blijven; bij de voor-

gestelde geluidszone wordt te 

weinig rekening gehouden met 

het voortbestaan op de huidige 

locatie; de geluidszone is te klein 

en als gevolg hiervan valt Anker 

Voor zover het dit bedrijf betreft, moet worden vastgesteld, dat dit geen 

bedrijf is, behorend tot een krachtens artikel 41 van de Wet geluidhinder 

(Wgh) aangewezen categorie (geluidproducerende bedrijven, voorheen zgn. 

categorie A-inrichtingen). Met dit bedrijf hoeft geen rekening te worden 

gehouden bij het vaststellen van de nieuwe zone. De gemeente heeft de 

gronden, waarop dit bedrijf is gevestigd in bezit en voor dit bedrijf geldt, dat 

de erfpachtovereenkomst is beëindigd en dat zij in nader overleg met de 

gemeente zal moeten vertrekken. In het nog op te stellen bestemmingsplan 

voor de Binnenhavens zullen de gronden uitgesloten worden voor genoemde 

geluidproducerende bedrijven, waarop de Wet geluidhinder van toepassing is. 

Tot aan het tijdstip, dat de bedrijven van de locaties verdwenen moeten zijn, 

zijn er geen belemmeringen om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 

Ongegrond 

verklaren 

  
 

 



Desein hier buiten; 

c. bij de vermelde waarden in 

het ontwerp-bestemmingsplan is 

geen rekening gehouden met de 

in de toekomst benodigde ge-

luidruimte, indien Anker Desein 

aanwezig blijft op haar huidige 

locatie; de vermelde waarden 

van de geluidsbelasting zijn 

gebaseerd op een bedrijfs-

situatie van Anker Desein, die 

voor de toekomst te beperkt is 

en zijn daarom onjuist. 

5. B.V. Sorteerbedrijf voor Grint 

en Zand “Vlissingen”, Postbus 

134, 4380 AC Vlissingen; 

Omdat SBV niet de mogelijkheid 

heeft te controleren of de huidi-

ge vergunde situatie in het 

akoestisch rapport en rekenmo-

del is verwerkt (verwezen wordt 

naar een advies van Schoonder-

beek en Partners Advies BV) en 

omdat er enige ruimte voor 

groei dient te zijn als voorwaar-

de voor economische activiteit 

en omdat het zonebeheersplan 

nog niet in een beleidsregel, 

overeenkomstig de vergunde 

bedrijfsactiviteiten, is vastge-

legd, worden alle punten uit de 

inspraakreactie als zienswijze 

ingediend: 

 

 

 

 

 

 

 

a. verzocht wordt de akoestische 

situatie, behorend bij de ver-

leende milieuvergunning d.d. 

27.08.2008, over te nemen; 

b. aangezien de huidig vergunde 

situatie enkele jaren geleden als 

toekomstscenario was aangeno-

men, wordt verzocht met enige 

ruimte voor toekomstige uit-

Het doel van het vastleggen van een nieuwe geluidszone is om de 

revitalisering van de oude industrieterreinen Scheldekwartier, Binnenhavens 

en Edisongebied mogelijk te maken en de gebieden te ontwikkelen en 

geschikt te maken voor o.a. de vestiging van geluidsgevoelige functies. 

Hiervoor is een MER opgesteld, dat op 24 april 2008 door de gemeenteraad is 

aanvaard en is het structuurplan Edisongebied op 23 februari 2006 

vastgesteld door de raad.  

Voordat de nieuwe zone is bepaald, is o.a. met SBV overleg gevoerd en heeft 

het bedrijf zijn toekomstplannen bekend gemaakt. Daarin is een forse 

uitbreiding van de huidige activiteiten voorzien. Hiermee is rekening 

gehouden in het akoestisch onderzoek, dat ten grondslag heeft gelegen aan 

de nieuwe geluidszone. Vervolgens heeft het bedrijf een nieuwe 

milieuvergunning aangevraagd, waarin de uitbreiding is verwerkt. Deze 

vergunning is door Gedeputeerde Staten inmiddels verleend d.d. 27 augustus 

2008, kenmerk 08025252wm08000. Uit informatie van de provincie is 

gebleken dat de akoestische situatie, zoals aangevraagd en verleend is in de 

vergunning, in het rekenmodel is verwerkt en past binnen de nieuwe zone. 

Dit houdt in, dat SBV zijn huidige en toekomstige activiteiten, zoals 

beschreven in de milieuvergunning, kan voortzetten. De nieuwe zone vormt 

hiervoor geen belemmering. 

De akoestische ruimte voor het industrieterrein zal worden vastgelegd in een 

beleidsregel en een daarbij behorend akoestisch inrichtingsplan. Hierdoor 

wordt de akoestische ruimte op een “eerlijke” manier verdeeld over het 

gehele industrieterrein. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de aanwezigheid van de huidige bedrijven, met toekomstige (realistische) 

uitbreidingen van bedrijven en ook het uitgeven van nog braakliggende 

gronden.  

a. Uit controle van de zonebeheerder, de Provincie Zeeland, is gebleken, dat 

de vergunde akoestische situatie is opgenomen in het rekenmodel, op basis 

waarvan de nieuwe zone is vastgelegd. 

 

b. Nu rekening is gehouden met de toekomstige uitbreiding van SBV, die nog 

in de komende jaren gerealiseerd moet worden, zou het onredelijk zijn 

hiervoor geluidsruimte te reserveren ten koste van andere bedrijven. Voor 

een verdere uitbreiding van het bedrijf heeft SBV geen concrete aanvragen 

ingediend. Ook zou dit de ontwikkeling van met name het gebied Kenniswerf 

Ongegrond verkla-

ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ongegrond ver-

klaren 

 

 

b. ongegrond ver-

klaren 

 

 

 

  
 

 



breiding van de bedrijfsactivitei-

ten rekening te houden; 

c. de doorgerekende variant ‘0’ 

met een verlaagde geluidsruimte 

in de nachtperiode is niet meer 

aan de orde en dient uit het 

akoestisch rapport te worden 

verwijderd, omdat deze variant, 

ook na inzet van de Beste 

Beschikbare Technieken Maatre-

gelen, niet haalbaar; 

ernstig kunnen belemmeren met betrekking tot de toekomstige vestiging van 

geluidsgevoelige functies. 

c. Bij het vastleggen van de zone is niet gekozen voor variant ‘0’. Deze variant 

is, met de andere varianten, opgenomen om ze tegen elkaar af te wegen. Het 

aanpassen van het rapport door de variant ‘0’ er uit te halen heeft geen zin 

en leidt niet tot een andere geluidszone. 

 

 

c. ongegrond ver-

klaren 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E G E L S 
 
 
 
 

  
 

 



ARTIKEL 1 ZONE INDUSTRIELAWAAI 
 
I. De onderstaande bestemmingsplannen worden op de daarbij aangegeven wijze 
herzien: 
 
A. Bestemmingsplan Binnenstad, 1e herziening 
 

I. Plankaart 9589 d.d. 29 augustus 2002 
− de geluidszone industrielawaai en de 55 dB(A) geluidscontour industrielawaai vervallen; 
− de plankaart wordt aangevuld met een kaartblad waarop de gewijzigde zonegrens is 

aangegeven, te weten de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen 
industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 

 
II. Voorschriften 

a. Aan Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende 
− 50 dB(A)-zonegrens industrielawaai 
Grens van de geluidszone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting vanwege 
dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
− geluidsgevoelige functies 
Woningen, onderwijsgebouwen (met uitzondering van gymnastieklokalen), ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 
 
b.   De omschrijving ten aanzien van de plankaart wordt als volgt gewijzigd: 
− de plankaart 
De gewaarmerkte kaarten met bijbehorende verklaring, bestaande uit een kaartblad waarop 
de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen (9589) en de kaart 
‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 
april 2009. 
 
c.   Artikel 11 (Zone industrielawaai) wordt als volgt gewijzigd: 

1. doeleinden 
De binnen de op de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven’ d.d. 12 november 2008 aangegeven geluidszone industrielawaai 
gelegen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in 
verband met de nabijheid van een industrieterrein als bedoeld in artikel 53 van de Wet 
geluidhinder. 
2. bouwen 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk III van deze voorschriften, mogen op de in 
lid 1 bedoelde gronden geen nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet 
geluidhinder gevoelige functies worden gebouwd indien de geluidsbelasting op één of meer 
gevels 50 dB of meer bedraagt. 
b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
onder a. Van deze bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt, nadat burgemeester 
en wethouders een hogere geluidgrenswaarde hebben vastgesteld op grond van de Wet 
geluidhinder. 

  
 

 



 
B. Bestemmingsplan De Schelde, 1e herziening 

 
 I. Plankaart 005-07 d.d. 28 februari 1991 

− de plankaart wordt aangevuld met een kaartblad waarop de gewijzigde zonegrens is 
aangegeven, te weten de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen 
industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 

 
II. Voorschriften

a. Aan Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 
− 50 dB(A)-zonegrens industrielawaai 
Grens van de geluidszone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting vanwege 
dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
− Geluidsgevoelige functies 
Woningen, onderwijsgebouwen (met uitzondering van gymnastieklokalen), ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 

 
b. Daarnaast wordt lid 2 als volgt gewijzigd: 
− De plankaart 
De kaarten met bijbehorende verklaring, bestaande uit een kaartblad waarop de 
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen (005-07) en de kaart 
‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 
april 2009. 

   
c. Aan hoofdstuk II (Bestemmingsbepalingen) wordt Artikel 6A (Zone industrielawaai) 
toegevoegd: 
1. doeleinden 

De binnen de op de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 aangegeven geluidszone industrielawaai gelegen 
gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband 
met de nabijheid van een industrieterrein als bedoeld in artikel 53 van de Wet 
geluidhinder. 

2. bouwen 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mogen op de in 

lid 1 bedoelde gronden geen nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet 
geluidhinder gevoelige functies worden gebouwd indien de geluidsbelasting op één of 
meer gevels 50 dB of meer bedraagt. 

b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
onder a. Van deze bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt, nadat 
burgemeester en wethouders een hogere geluidgrenswaarde hebben vastgesteld op 
grond van de Wet geluidhinder. 

 

  
 

 



 
C. Bestemmingsplan Middengebied, 1e herziening 
 

I. Plankaart 9688 d.d. 31 augustus 2006, kaartbladen (VL-II-041) 2, 4 en 5 
− de zone industrielawaai ex artikel 53 Wet geluidhinder vervalt. 

 
II. Voorschriften 

       Artikel 18.3 (Zone industrielawaai ex artikel 53 Wet Geluidhinder) vervalt. 
 
 
 
 

D. Bestemmingsplan Groot Lammerenburg, 1e herziening 
I. Plankaart 9688 d.d. november 2002, kaartbladen 3 en 5 
− de zone industrielawaai vervalt. 
 

II.  Voorschriften 
   Artikel 24 (Zone industrielawaai) van de voorschriften vervalt. 

 
 
 
 
E. Bestemmingsplan Oost-Souburg, 1e herziening 
 

I. Plankaart 12176 d.d. 19 november 2007, kaartbladen 2, 3 en 4 
- het gebied geluidszone industrielawaai vervalt. 
- de plankaarten worden aangevuld met een kaartblad waarop de gewijzigde zonegrens is 

aangegeven, te weten de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen 
industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 

 
II. Voorschriften 

Aan Artikel 1 (Begripsbepalingen) worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende: 
− 30a. Geluidsgevoelige functies 
Woningen, onderwijsgebouwen (met uitzondering van gymnastieklokalen), ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 
− 55a. Plankaart 
De kaarten met bijbehorende verklaring, bestaande uit een kaartblad waarop de 
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen (12176) en de kaart 
‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 
april 2009. 
− 68. 50 dB(A)-zonegrens industrielawaai 
Grens van de geluidszone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting vanwege 
dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
 
 

  
 

 



 
F. Bestemmingsplan Baskensburg I, 2e herziening 
 

I. Plankaart 012 d.d. 29 november 1985 
− Wet geluidhinder kaart 2, industrielawaai van de kaartbijlagen vervalt; 
− de plankaart wordt aangevuld met een kaartblad waarop de gewijzigde zonegrens is 

aangegeven, te weten de kaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 

 
II. Voorschriften 

a. Aan Artikel 2 (Begripsomschrijvingen) worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 
− 50 dB(A)-zonegrens industrielawaai 
Grens van de geluidszone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting vanwege 
dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
− Geluidsgevoelige functies 
Woningen, onderwijsgebouwen (met uitzondering van gymnastieklokalen), ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 

 
b. Artikel 2 (Begripsomschrijvingen), lid 2 wordt daarnaast als volgt gewijzigd: 
− De kaart 
De gewaarmerkte kaarten met bijbehorende verklaring, bestaande uit het kaartblad waarop 
de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen (012) en de kaart 
‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 
april 2009. 

 
c. Aan hoofdstuk I wordt Artikel 6A (Zone industrielawaai) toegevoegd: 

1. doeleinden 
De binnen de op de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2008 aangegeven geluidszone industrielawaai gelegen 
gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband 
met de nabijheid van een industrieterrein als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder. 
2. bouwen 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mogen op de in lid 1 
bedoelde gronden geen nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet geluidhinder 
gevoelige functies worden gebouwd indien de geluidsbelasting op één of meer gevels 50 dB 
of meer bedraagt. 
b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde onder 
a.  
c. Van deze bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt, nadat burgemeester en 
wethouders een hogere geluidgrenswaarde hebben vastgesteld op grond van de Wet 
geluidhinder. 

 

  
 

 



 
G. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Edisonpark, 1e herziening 
 

I. Plankaart VL-II-21 d.d. 26 juni 2003 
− de plankaart wordt aangevuld met een kaartblad waarop de gewijzigde zonegrens is 

aangegeven, te weten de kaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 

 
II. Voorschriften 

a. Aan Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 
- 50 dB(A)-zonegrens industrielawaai 
Grens van de geluidszone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting vanwege 
dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
- geluidsgevoelige functies 
Woningen, onderwijsgebouwen (met uitzondering van gymnastieklokalen), ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 

 
b. Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) wordt als volgt gewijzigd: 

- de plankaart 
De gewaarmerkte kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit het kaartblad waarop de 
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen (VL-II-21) en de kaart 
‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 
april 2009. 

 
c. Aan hoofdstuk I wordt Artikel 10A (Zone industrielawaai) toegevoegd: 

1. doeleinden 
De binnen de op de plankaart ‘Parapluherziening geluidszone Vlissingen industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven’ d.d. 15 april 2009 aangegeven geluidszone industrielawaai gelegen 
gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband 
met de nabijheid van een industrieterrein als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder. 

2. bouwen 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II van deze voorschriften, mogen op de in lid 
1 bedoelde gronden geen nieuwe woningen en andere in de zin van de Wet geluidhinder 
gevoelige functies worden gebouwd indien de geluidsbelasting op één of meer gevels 50 
dB of meer bedraagt. 
b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
onder a. Van deze bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt, nadat burgemeester 
en wethouders een hogere geluidgrenswaarde hebben vastgesteld op grond van de Wet 
geluidhinder. 

  
 
II. Voor het overige blijven de voorschriften van de in deze parapluherziening opgenomen 
bestemmingsplannen onverkort van toepassing. 
 
 
ARTIKEL 2 TITEL 
 
Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de titel ‘Parapluherziening bestemmingsplannen 
geluidszone industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ 
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