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Vaststellen nieuwe geluidzone industrieterrein Westoever
(i.v.m. wegbestemmen Crossterrein Quelderduyn)

Samenvatting:
Bij collegebesluit van 5 Juli jl. heeft uw college ingestemd met een nieuwe geluidszone (50dB(A)-contour rond het
gezoneerde industrieterrein Westoever, alsmede met het vaststellen van Maximale toegestane geluidsniveaus
(MTG's) voor bestaande bebouwing in Boatex waarvoor dit in het verleden nog niet is gedaan.
Het besluit alsmede de bijbehorende ontwerp raadsvoorstellen hebben gedurende 6 weken tervisie gelegen.
Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt daarom ook het bijgevoegde
raadsvoorstel en besluit aan de raad aan te bieden ter vaststelling.

Concept besluit:
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
1. De raad voor te stellen het besluit tot het vaststellen van de nieuwe geluidzone industrieterrein Westoever
vast te laten stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel en besluit;
2. De raad voor te stellen de Maximale Toegestane Geluidsniveau's (MTG's) vast te stellen voor de bestaande
bebouwing aan de westzijde van Boatex waarvoor dit in het verleden nog niet is gedaan middels bijgevoegd
raadsvoorstel en besluit.

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:
ter advisering

Commissie SO&B
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1. Toelichting op het besluit
Bij collegebesluit van 5 Juli jl. heeft uw college ingestemd met een nieuwe geluidszone (50dB(A)-contour rond
het gezoneerde industrieterrein Westoever, alsmede met het vaststellen van Maximale toegestane
geluidsniveaus (MTG's) voor bestaande bebouwing in Boatex waarvoor dit in het verleden nog niet is gedaan.
Het besluit alsmede de bijbehorende ontwerpraadsvoorstellen hebben gedurende 6 weken tervisie gelegen.
Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt daarom ook het bijgevoegde
raadsvoorstel en besluit aan de raad aan te bieden ter vaststelling.
2. Gevolgen
Financieel
geen
Juridisch
Door het verleggen van de geluidzone ontstaat een ander toetsingskader, zowel voor de bedrijven op het
industrieterrein Westoever als voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Het ontwerp van het voorstel heeft
gedurende 6 weken ter visie gelegen gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
Personeel en ondernemingsraad
geen
EU
geen

ICT
geen
Communicatief
Extern:
- n.v.t.
Persbericht:
Nee
Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- concept raadsvoorstel en -besluit
Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- n.v.t.
3. Verdere procedure
Voor het wijzigen van een bestaande geluidzone wordt via artikel 54 Wet geluidhinder verwezen naar artikel 41
van de Wet. Daarin is vastgelegd dat een vastgestelde zone alleen kan worden gewijzigd of opgeheven bij
vaststelling, wijziging of herziening van een bestemmingsplan. Door het woord "wijziging" wordt het mogelijk
een bestaande geluidzone te verkleinen ofte vergroten, via toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit artikel
11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Daarvoor moeten Burgemeester en Wethouders (B&W) van
de betreffende gemeente in het bestemmingsplan zelf de bevoegdheid tot het wijzigen van de geluidzone
vastleggen. De bevoegdheid tot het wijzigen van de geluidzone moet dus worden vastgelegd in het
bestemmingsplan. Een zonebeheersplan kan hiervoor het beleidskader vormen. Daarbij ontleent een besluit tot
wijziging van de geluidzone haar motivatie aan de voorwaarden en gronden die in het zonebeheersplan zijn
genoemd.
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4. Wijze van totstandkoming
De aanleiding tot het aanpassen van de geluidzone en het aanvragen van de MTG's is de actualisatie van het
zonebeheer voor alle gezoneerde industrieterreinen binnen de gemeente Den Helder.
Het vaststellen van een nieuwe geluidzone is nu actueel omdat het bestemmingsplan "de Schooten West" moet
worden vastgesteld. De huidige geluidzone ligt binnen een gedeelte van dit bestemmingsplan.
Het voorstel is tot stand gekomen in overleg met de afdeling VVH, en RO beleid.
Het ontwerp van het voorstel heeft vanaf 4 augustus gedurende 6 weken ter visie geleggen, gedurende deze
periode hebben wij geen zienswijzen op het ontwerp ontvangen.

5.
a.
b.
c.

Bijlagen
Raadsvoorstel;
Raadsbesluit met figuur 1 en 2;
collegebesluit d.d 5 juli 2007 met bijbehorende stukken.
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