
Gemeente Den Helder   Akoestisch Onderzoek 
RWO/Planontwikkeling  Actualisatie zonebesluit "Rijkswerf e.o." 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akoestisch Onderzoek  
 
 

Actualisatie zonebesluit 
"Rijkswerf, Nieuwe Haven, Nieuwe Diep en Visafslag" 

 
Gemeente Den Helder 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeente Den Helder   Akoestisch Onderzoek 
RWO/Planontwikkeling  Actualisatie zonebesluit "Rijkswerf e.o." 2009 

Inhoud 
 
1. Inleiding en Samenvatting .............................................................................................................. 1 
2. Wettelijk kader ................................................................................................................................ 2 

2.1. Zonegrens .............................................................................................................................. 2 
2.2. Wm milieucategorie................................................................................................................ 2 

3. Uitgangspunten............................................................................................................................... 3 
3.1. Activiteiten Nieuwediepkade .................................................................................................. 3 
3.2. Akoestische modellering ........................................................................................................ 3 

4. Rekenresultaten.............................................................................................................................. 4 
4.1. Zonetoets ............................................................................................................................... 4 
4.2. MTG’s / vergunning................................................................................................................ 4 

5. Conclusie ........................................................................................................................................ 5 
 
 
 
 
Bijlage 1*: Plot - Ind. Terrein Rijkswerf e.o. situatie 2009 met vigende zonegrens; 
Bijlage 2*: Plot - Vigerende zonegrens met actuele 50 dB(A) contour;  
Bijlage 3*: Plot – detail Paleiskade en Nieuwediepkade situatie 2009   
Bijlage 4: Tabel rekenresultaten zonetoets Havendienst Nieuwediepkade 
Bijlage 5: Tabel Zonebeheerdata bedrijven Rijkswerf e.o. 
Bijlage 6: Invoerdata rekenmodel zonebeheer Rijkswerf e.o. 
 
 

*) als bijlage gevoegd bij B&W-advies van 6 mei 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Den Helder 
Afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen 
team Planontwikkeling 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 
 
contactpersoon: ing. M.H.A. (Marco) Oosterbaan 
e moosterbaan@denhelder.nl 
t 0223 678816 
 
Onderzoek  Zone Industrielawaai Rijkswerf e.o. 
Datum rapport: 26 augustus 2009 
 
Status: DEFINITIEF   
 
 
 
Bestandslokatie: 
I:\Data\RWO\PO\PRODUCTEN\1 GEBIEDSINDELING\700 HAVEN\760 GELUID LUCHT\HAVEN RIJKSWERF NWE DIEP\701 
0 Zonebesluit Haven 2009\bijlagen zonebesluit 



Gemeente Den Helder   Akoestisch Onderzoek 
RWO/Planontwikkeling  Actualisatie zonebesluit "Rijkswerf e.o." 2009 

  1 

1. Inleiding en Samenvatting 
 
Dit rapport beschrijft de beoordeling betreffende de actualisatie van het vigerende zonebesluit van het 
gezoneerde havenindustrieterrein Rijkswerf, Nieuwe Haven, Nieuwe Diep en Visafslag te Den Helder 
(hierna Rijkswerf e.o.).  
 
Actualisatie van het zonebesluit is actueel, omdat voor het gebied industrieterrein Rijkswerf e.o. een 
nieuw bestemmingsplan “Haven Den Helder, 1e herziening 2009 ” wordt vastgesteld. Een zonebesluit 
kan alleen worden gewijzigd bij vaststelling of herziening van het bestemmingsplan. Het vaststellen 
van het  geactualiseerde zonebesluit dient formeel vóór vaststelling van het bestemmingsplan door de 
Raad te worden gedaan. 
 
De geluidszone of zonegrens rondom industrieterrein Rijkswerf e.o. is sinds de vaststelling in 1990 
niet gewijzigd. In de loop der jaren hebben wel ruimtelijke ontwikkelingen wat betreft het 
industrieterreinoppervlak plaatsgevonden. Recent is de uitbreiding van de Nieuwediepkade 
gerealiseerd, voorheen bekend als de Onderzeedienstkade. Eerder in 2006 is uitbreiding van de 
Paleiskade voltooid. Destijds is het vigerende zonebesluit van 1990 niet geactualiseerd, omdat er op 
het gebied geen bestemmingsplan van toepassing was.  Beide kaden zijn ingericht ter facilitering van 
offshore en maken deel uit van het industrieterrein.  
 
Deze zgn. inwaartse uitbreidingen zijn veranderingen t.o.v. van het vigerende zonebesluit en dienen in 
een geactualiseerd zonebesluit te worden gelegaliseerd. De genoemde ruimtelijke ontwikkeling van 
industrieterrein Rijkswerf e.o. wordt met het vaststellen ook geharmoniseerd met het vast te stellen 
bestemmingsplan “Haven Den Helder - 1e herziening 2009”.  
 
De betreffende aangevraagde offshore-activiteiten voor de Nieuwediepkade zijn inpasbaar in het 
zonebeheersmodel. Dit betekent dat de kade-uitbreidingen zijn te bestemmen als industrieterrein. 
De buitengrens van het gehele industrieterrein, inclusief het gebied Willemsoord, zoals het in 1990 is 
vastgesteld en grotendeels is weergegeven in genoemd bestemmingsplan, blijft zonder wijzigingen 
gehandhaafd.   
 
Ook de vigerende 50 dB(A) zonegrens rondom het terrein blijft ongewijzigd. Dit is mogelijk, omdat de 
actuele geluidbelasting,  weergegeven met de 50 dB(A) geluidcontour vanwege alle bedrijven 
gezamenlijk, ruim binnen de zonegrens valt.  
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2. Wettelijk kader 

2.1. Zonegrens 
Het havenindustrieterrein “Rijkswerf, Nieuwe Haven, Nieuwe Diep en Visafslag” (hierna Rijkswerf e.o.) 
is aangemerkt op grond van de Wet geluidhinder als een gezoneerd industrieterrein, het gebied 
waarbinnen milieubelastende bedrijven gevestigd mogen zijn.  
 
De zone is de juridisch vastgelegde strook tussen de grens van het gezoneerde industrieterrein en de 
zonegrens. Deze zone is vastgesteld bij besluit 90.150594 door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland op 27 februari 1990.  
Het doel van de zone is om conflicten tussen wonen en werken te voorkomen. De geluidsproductie 
van alle bedrijven op het gezoneerde industrieterrein mag op de zonegrens niet meer bedragen dan 
50 dB(A) etmaalwaarde. 
De zonegrens is een beleidsmatige keuze en mag niet krapper zijn dan de destijds verleende 
vergunningen toelaten en wordt dus in ieder geval begrensd door de vergunde 50 dB(A) 
etmaalwaardecontour. Dit betekent 50 dB(A) in de dag-, 45 dB(A) in de avond- en 40 dB(A) in de 
nachtperiode vanwege het gehele industrieterrein. 
 
De geluidsbelasting (Letm-waarde) wordt bepaald door de hoogste van de equivalente geluidsniveaus 
in dB(A): 
• het equivalente geluidsniveau over de dagperiode (7.00 – 19.00 uur) 
• het equivalente geluidsniveau over de avondperiode (19.00 – 23.00 uur) met 5 dB(A) verhoogd 
• het equivalente geluidsniveau over de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur),  met 10 dB(A) verhoogd 
 
Voor de toetsing wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetspunten: 

o de zone; 
o geluidsgevoelige bestemmingen: 

- bestaande woningen en geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone; 
- bestaande woningen op het gezoneerde industrieterrein, zijnde bedrijfswoningen. 

 
De Wet geluidhinder maakt naast woningen onderscheid in de volgende geluidsgevoelige 
bestemmingen: 

o les- en theorielokalen van onderwijsgebouwen; 
o onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
o bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan 

 bedoeld onder 2; 
o terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categoriale en 

academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of worden 
gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg; 

o woonwagenstandplaatsen. 
 

2.2. Wm milieucategorie 
Op de gerealiseerde kaderuimten van de Paleiskade en de Nieuwediepkade is de volgens de Wet 
milieubeheer (Wm) milieucategorie-classificatie 5 van toepassing, zoals benoemd in bestemmingsplan 
“Haven Den Helder 1e herziening 2009”.  Bedrijfsactiviteiten conform categorie 5 zijn zoneplichtig. 
In het kader van de Wm kan voor deze bedrijven de provincie bevoegd gezag zijn (voor de “grote 
lawaaimakers”). Voor overige bedrijven is dat de gemeente. 
 
Bij aanvraag van een Wm-vergunning is een akoestisch onderzoek vereist, op basis waarvan een 
zonetoets wordt uitgevoerd, op inpasbaarheid van de nieuwe situatie. Het beheer van de geluidszone 
is in handen van de gemeente 
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3. Uitgangspunten 

3.1. Activiteiten Nieuwediepkade 
De beoogde offshore activiteiten aan de uitgebreide Onderzeedienst- en Multipurpose-kade (nu: 
Nieuwediepkade) zullen worden gefacilieerd door de Havendienst Den Helder.  
In het kader van de aanvraag Wm-vergunning door de Havendienst is door afdeling RWO in maart 
2008 het aangeleverde akoestisch onderzoek betreffende de aangevraagde activiteiten getoetst op 
inpasbaarheid in het zonebeheermodel. Dit model gaat uit van een maximale (fysieke) 
bezettingsgraad langs de Nieuwediepkade: 3 achter elkaar met langsliggers, totaal 6 suppliers. 
 
In het geval van een positieve beoordeling, zijn het kade-uitbreidingen te bestemmen als 
industrieterrein. 
 
Vergeleken zijn de volgende situaties: 
Huidige Situatie:  geluidsbelasting vanwege de huidige bekende bronnen op kaden 36, 37 en 38  
   (OZD-kade) in het vigerende zonemodel. 
Nieuwe Situatie:  geluidsbelasting vanwege OZD-kade en Multipurpose-kade in de nieuwe 

situatie, zoals aangeleverd door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. (GN 
Havendienst.zip) op 11 maart2008.  

 De Visserijkade is hierbij nog niet opgenomen in de offshore activiteiten. 
 
De activiteiten aan de Paleiskade zijn reeds in de Huidige Situatie opgenomen, en behoeven niet 
expliciet te worden getoetst. 

3.2. Akoestische modellering 
De geluidsoverdracht van bronnen naar toetspunten is berekend met het DGMR-softwarepakket 
Geonoise v5.43. Dit programma is gebaseerd op de overdrachtsmethode II.8 uit de Handleiding meten 
en rekenen Industrielawaai, 1999.  
 
In de berekening is met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden zoals afstandsreductie, 
afscherming, bodem- en luchtdemping, maar ook bedrijfstijden (bedrijfsduurcorrecties). In het 
akoestische rekenmodel zijn alle relevant reflecterende en afschermende objecten meegenomen, 
evenals alle geprognosticeerde geluidsbronnen van het bedrijventerrein. De reflecterende en 
absorberende bodemgebieden zijn ingevoerd, voor het overige oppervlak is gerekend met een 
bodemfactor 0.5 (halfabsorberend). 
 
De geluidsbelasting op de omgeving vanwege alle industrie wordt weegegeven aan de hand van de 
berekende actuele 50 dB(A) geluidscontour. De beoordelingshoogte is daarbij gesteld op 5 meter ten 
opzichte van het lokale maaiveld. 
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4. Rekenresultaten 

4.1. Zonetoets 
In de toekomstige situatie neemt de geluidsbelasting van één van de maatgevende zonepunten (Z50) 
ten gevolge van de OZD-kade/Multipurpose-kade met 2,7 dB toe tot 47,7 dB.  
De geluidsbelasting op de zone ten gevolge van alle bedrijven op het industrieterrein, inclusief OZD-
kade / Multipurpose kade, neemt toe met minimaal 0,3 tot 2,4 dB (voor rekenwaarden zie bijlage 4).  
 
De zonegrens van 50 dB(A) wordt niet overschreden. Een en ander betekent dat de havenactiviteiten 
op de uitgebreide OZD-kade en Multipurpose-kade in de vigerende en de toekomstige situatie binnen 
de zone past, en dat de kade-uitbreidingen als industrieterrein zijn te bestemmen. 

4.2. MTG’s / vergunning 
Op de MTG-punten van het zonemodel is getoetst op de maximale waarden, 55 resp. 60 dB. Alle 
punten aan de overzijde van de Koopvaardersbinnenhaven betreffen namelijk MTG-woningen. 
Onderstaand  een korte samenvatting van de rekenresultaten. Alle waarden zijn terug te vinden in 
bijlage 4. 
 
De geluidsbelasting van enkele MTG-punten ten gevolge van alle bedrijven op het industrieterrein, 
inclusief model GN Havendienst, neemt af met maximaal 1,3 dB MTG23, 34, 36). Toenames zijn 
berekend van 0,1 tot 6,7 dB (MTG30). 
 
Kritisch is de geluidbelasting op punt MTG01. Dit punt kent een grenswaarde van 55 dB. Hoewel 
Scheepswerf Visser als dichtstbijzijnde bron de maatgevende bijdrage levert, en de toename gering is 
met 0,1 dB, is de geluidruimte nihil.  Dit is een aandachtspunt voor mogelijk gewenste realisatie van 
offshore activiteiten aan de huidige Visserijkade. 
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5. Conclusie 
 
 
De door de Havendienst Den Helder aangevraagde offshore-activiteiten voor de Nieuwediepkade zijn 
inpasbaar in het zonebeheersmodel. Dit betekent dat de kade-uitbreidingen zijn te bestemmen als 
industrieterrein, . 
 
De buitengrens van het gehele industrieterrein, inclusief het gebied Willemsoord, zoals het in 1990 is 
vastgesteld en grotendeels is weergegeven in bestemmingsplan “Haven Den Helder - 1e herziening 
2009, blijft zonder wijzigingen gehandhaafd.   
 
De vigerende 50 dB(A) zonegrens rondom het havenindustrieterrein blijft ongewijzigd. Dit is mogelijk, 
omdat de actuele geluidbelasting,  weergegeven met de 50 dB(A) geluidcontour vanwege alle 
bedrijven gezamenlijk, ruim binnen de zonegrens valt.  
 
 



Gemeente Den Helder   Akoestisch Onderzoek 
RWO/Planontwikkeling  Actualisatie zonebesluit "Rijkswerf e.o." 2009 

  6 

Bijlagen Overzicht 
 
Bijlage 1*: Plot - Ind. Terrein Rijkswerf e.o. situatie 2009 met vigende zonegrens; 
Bijlage 2*: Plot - Vigerende zonegrens met actuele 50 dB(A) contour;  
Bijlage 3*: Plot – detail Paleiskade en Nieuwediepkade situatie 2009   
Bijlage 4: Tabel rekenresultaten zonetoets Havendienst Nieuwediepkade 
Bijlage 5: Tabel Zonebeheerdata bedrijven Rijkswerf e.o. 
Bijlage 6: Invoerdata rekenmodel zonebeheer Rijkswerf e.o. 
 
 

*) als bijlage bij B&W-advies van 6 mei 2009 gevoegd 
 


