
 1 / 13

¥ 
 

 
 
 
 

Nota van Beantwoording 
 
 

Zienswijze artikel 42, Wet geluidhinder 
 

Actualisatie zonebesluit 
industrieterrein Rijkswerf e.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.d. 30 maart 2010 
 



 2 / 13

¥ 
Nota van Beantwoording zienswijzen                                                      

Actualisatie Zonebesluit industrieterrein Rijkswerf e.o. 2009  

 
 
Hieronder is de zienswijze weergegeven welke in het kader van artikel 42 Wet geluidhinder en 3.4 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht door ons zijn ontvangen. 
(De zienswijze is als bijlage bij deze nota gevoegd) 
 
Zienswijze  
 

Naam Straat Postcode Plaats  

Knuwer & Creuzberg Advocaten Drs. Bijlweg 8a  1784 MC Den Helder  

    namens:     

Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder    1 

Peterson SBS BV    2 

Scheepswerf Visser BV    3 

Visser Beheer BV    4 

De Visafslag Den Helder/ Texel Beheer BV    5 

De Visveiling Den Helder BV    6 

De Visafslag Hollands Noorden vof    7 

     

 
Procedureel 
 
De zienswijze is gedateerd 5 augustus 2009 en is bij ons ingeboekt op 5 augustus 2009. 
De termijn waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend liep van 26 juni 2009 tot en met 7 
augustus 2009. 
De zienswijze is binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en is afdoende gemotiveerd, daarmee 
is de zienswijze ontvankelijk. 
 
Voorgesteld wordt de zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
 
Inhoudelijk 
 
De inhoud van het zonebesluit geeft Knuwer & Creutzberg Advocaten namens hun cliënten aanleiding 
tot het maken van de volgende opmerkingen, die als volgt kunnen worden samengevat: 
 
A. de termijnen voor indienen van zienswijzen op het Bestemmingsplan ‘Haven Den 

Helder, 1e herziening’ en ‘Actualisatie zonebesluit Rijkswerf e.o.’ lopen niet 
synchroon; 

B. inzicht verkrijgen in beschikbare geluidruimte en van toepassing zijnde 
milieuvergunningen is niet mogelijk vanwege het ontbreken van een inventarisatie 
van bestaande bedrijven; 

C. omdat een akoestisch onderzoek niet is bijgevoegd, kan geen inzicht verkregen 
worden in het onderliggend rekenmodel en de afwegingen en motivatie die geleid 
hebben tot het actualisatie zonebesluit. 
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Reactie 
 
A. Het actualisatie zonebesluit is aan het college aangeboden op het moment dat het besluitrijp was. 

De procedure voor het bestemmingsplan Haven 1e herziening 2009 was reeds in gang gezet en 
staat los van de procedure van het zonebesluit. De raad dient wel, alvorens het vaststellen van het 
bestemmingsplan, het actualisatie zonebesluit vast te stellen. Het zonebesluit is nu actueel omdat 
er een nieuw bestemmingsplan voor het Havengebied wordt vastgesteld. Ten tijde van realisatie 
van de uitbreiding aan de Paleiskade in 2006 speelde dat niet, waarmee er geen direkte aanleiding 
was om destijds het vigerende zonebesluit te actualiseren. 

 
B. Van inrichtingen binnen industrieterrein Rijkswerf e.o. vinden wat betreft milieuwetgeving 

doorlopend mutaties plaats. Toevoegen van nieuwe inrichtingen, wijzigen (revisievergunning) 
danwel opheffen van bestaande inrichtingen. Vanwege het zonebeheer is er een overzicht van het 
aantal bedrijven en de bijhorende toegekende geluidruimte, vastgelegd in geluidvoorschriften uit de 
milieuvergunning of in de maatwerkvoorschriften van toepassing voor amvb-bedrijven (Barim). 
Sinds de invoering van het Activiteitenbesluit (Barim) is voor een aantal bedrijven de 
milieuvergunningverplichting niet meer van toepassing. De toegekende geluidruimte wordt dan 
vastgelegd in maatwerkvoorschriften, conform het eerder bepaalde in de milieuvergunning.  

 In veel gevallen hebben mutaties in bedrijfsvoering of geldende milieuwetgeving géén verandering 
wat betreft geluidruimte van de betrokken bedrijven tot gevolg.   

 
C. Het beheren en reguleren van het industrielawaai, afkomstig van het gezoneerde industrieterrein 

Rijkswerf e.o. is een dynamisch proces. Essentieel is dat bij toename van de bedrijfsactiviteiten 
daarbij de geluidbelasting wel kan toenemen, mits bij toetsing de normen en grenswaarden van de 
Wet geluidhinder, bij MTG-woningen en op de zonegrens, niet worden overschreden. Via een 
milieuvergunning is in 2008 een wezenlijke uitbreiding van activiteiten aan de voormalige 
Onderzeedienstkade aangevraagd. De zonetoets wijst uit of de aangevraagde activiteiten t.b.v. de 
offshore passen in het vigerende zonemodel. De uitbreiding van de kade wordt hierin als 
verandering van bodemgebied ook meegenomen. Met invoeging van de aangevraagde kade-
activiteiten blijkt er geen noodzaak te zijn de zonegrens te verruimen.  

 Aan een zonebesluit ligt akoestisch onderzoek ten grondslag. De maatgevende akoestische 
afweging betrof het inpasbaar verklaren van de nieuwe activiteiten voor offshore bediening op de 
uitgebreide voormalige OZD-kade, thans Nieuwediepkade.  

 Het besluit vermeldt niet expliciet dat onderliggende gegevens als bedrijfs- en rekentechnische 
invoergegevens beschikbaar zijn, doch niet zijn bijgevoegd omwille van de overzichtelijkheid en 
leesbaarheid van het besluit, met de resultaten grafisch weergegeven.  

 Gezien het belang van relevante partijen wordt de gevraagde akoestische rapportage alsnog 
beschikbaar gesteld ter inzage. 
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Aanvulling op enkele punten uit Memo 70055 Knuwer & Creutzberg, d.d. 2 maart 2010, een 
reactie na inzage op alle stukken 
 
Uitbreidingruimte t.b.v. Scheepswerf Visser 
Er wordt in de memo gesteld dat: 
- wijzigingen, uitbreidingen of nieuwe bedrijfsactiviteiten van Scheepswerf Visser/andere categorie 5 
bedrijven/ontwikkeling van Visserijkade tot offshore-activiteiten, die een hogere geluidproductie met 
zich meebrengen, zijn uitgesloten. 
- de zone ‘op slot’ zit ter plaatste van punt MTG01, Binnenhaven 65-75, 76 (kortweg Binnenhaven 65), 
tegenover Scheepswerf Visser, omdat dit punt met een geluidbelasting van 55,36 dB(A) geen 
geluidruimte meer over heeft. 
 
commentaar: 

Het is een gegeven dat door invulling van activiteiten op het havenindustrieterrein inmiddels 
een situatie is ontstaan, dat op punt MTG01 de grens is bereikt wat betreft beschikbare 
geluidruimte industrielawaai. 
 
In 1995 zijn voor woningen langs de haven MTG-waarden vastgesteld (Maximaal Toegestane 
Geluidniveaus). Het punt MTG01 is het enige toetspunt tegenover Scheepswerf Visser, dat op 
55 dB(A) is vastgesteld. De andere punten, noordelijker gelegen langs de Binnenhaven 
(MTG54, -53, -52, -60, -61 en -55) zijn alle vastgesteld op 60 dB(A). Logischer zou zijn met 
het oog op toekomstige ontwikkelingen dat destijds ook punt MTG01 op 60 dB(A) was 
vastgesteld. 
 
Verhoging van een eerder vastgestelde MTG-waarde is éénmalig mogelijk met 5 dB, tot een 
maximum van 60 dB(A). Voorwaarde hierbij is dat aan de grenswaarden ten aanzien van het 
binnenniveau van 35 dB(A) wordt voldaan. Hierbij wordt ondermeer de geluidwering van de 
betrokken woningen beschouwd en mogelijk maatregelen genomen.  
Het is wenselijk dat punt MTG01 (Binnenhaven 65) wordt verhoogd om toekomstige 
ontwikkeling van de havenbedrijven niet in de weg te staan, zonder dat dit ten koste gaat van 
de woonkwaliteit in het Stadshart. 
De procedure t.b.v. het opnieuw vaststellen van een MTG-waarde kan alleen worden 
doorlopen, als ook het van toepassing zijnde bestemmingsplan wordt herzien of vastgesteld. 
De woningen aan de Binnenhaven vallen binnen bestemmingsplan Stadshart Zuid, welke in 
2010 wordt opgestart. Het is de intentie dat voor vaststelling van genoemd bestemmingsplan 
ook MTG01 wordt vastgesteld op 60 dB(A).  
 
Wijzigingen, uitbreidingen of nieuwe bedrijfsactiviteiten vanuit de haven zijn evenwel mogelijk, 
mits dit voor punt MTG01 –voorlopig- niet leidt tot een netto toename van de geluidbelasting. 
Een weloverwogen afweging en beschrijving van de activiteiten en akoestisch onderzoek is 
dan op zijn plaats. 

 
Inwaarts zoneren 
Op grond van uitspraken door Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt aangedragen 
dat het toegestaan is om gedeelten waarop uitsluitend milieucategorie 3-bedrijven zich hebben 
gevestigd, niet mee te nemen in de akoestische beoordeling van het gehele gezoneerde terrein. 
 
commentaar: 

Het voorliggende zonebesluit  heeft alleen tot doel de aanbouw van kaderuimte aan de 
Paleiskade en de Nieuwediepkade te legaliseren in het kader van het bestemmingsplan 
Haven Den Helder – 1e herziening 2009, zonder afbreuk te doen aan beschikbare 
geluidruimte en eerder verleende milieuvergunningen.  
Mogelijk dat in het kader van zowel toekomstige (haven)ontwikkelingen als ondersteuning 
door wet- en regelgeving als de Crisis- en Herstelwet, een herverdeling van geluidruimte zal 
worden onderzocht en geïmplementeerd. 
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Samengevat. 
 
De door Knuwer & Creutzberg Advocaten namens de Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder, 
Peterson SBS BV, Scheepswerf Visser B.V., Visser Beheer B.V., de Visafslag Den Helder/ Texel 
Beheer B.V., de Visveiling Den Helder B.V. en de Visafslag Hollands Noorden VOF ingediende 
zienswijze ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren. 
 
Het zonebesluit is aanvankelijk omwille van de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het besluit 
zonder onderliggende stukken ter inzage gelegd, doch is het resultaat in kaartvorm weergegeven.  
Naar aanleiding van zienswijze en het belang van de berokken partijen zijn alle zonebeheersgegevens 
en akoestische rapportage t.b.v. het zonebesluit ter inzage aangeboden. 
 
De zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van het vast te stellen zonebesluit. 
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