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Geluidreductieplan Bedrijventerrein Lagedijk 
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X   Heeft betrekking op agendapunt 11 van de oordeelsvormende vergadering 

 d.d. 23 april 2019 

 Heeft betrekking op agendapunt …. van de raadsvergadering d.d. 
      Technische vragen over…. 

 Rondvraag voor de raadsvergadering/ oordeelsvormende vergadering d.d.  
 Algemene vragen 
 Vraag die niet hoeft te worden gedeeld met andere partijen. 

 
Beste griffie, 
 
In genoemd raadsvoorstel wordt gesproken dat het bedrijventerrein vanwege maximale 
vergunde geluidsemissie “op slot” zit. Maatregelen zijn nodig. Een aantal vragen komen bij 
JESS op: 
 
Antwoorden namens het college. 
 

1. Waarom komt dit probleem juist nu naar boven? Is er een specifieke aanleiding? 
Vanaf 2017 wordt al gewerkt aan herziening van het bestemmingsplan. 
Het probleem is eind 2018 ontdekt naar aanleiding van nieuwvestiging van bedrijven. 
Er is geen geluidsruimte meer voor vestiging van bedrijven met een mogelijke 
geluidsemissie. 
  

2. Wat is het doel van dit voorstel? Is hier puur sprake van het creëren van meer 
geluidsruimte (lees: meer industrie) mogelijk maken op Lagedijk? En ja, geldt dit dat 
voor alle delen van het bedrijventerrein? 
Doel van het voorstel is het nemen van maatregelen waarmee voor het gehele 
bedrijfsterrein meer geluidsruimte ontstaat. 
 

3. Hoe verhoudt dit probleem zich met mogelijke interesse van potentiele bedrijven op 
“De Lus”? Zijn er specifieke aanvragen van bedrijven met een hoge geluidsemissie? 
Of is het een optelsom van normaal te verwachten bedrijven (volgens 
bestemmingsplan)? 
Er zijn geen aanvragen van bedrijven met een hoge geluidsemissie.  
Het gaat inderdaad om een optelsom van de totale geluidsemissie waardoor ook het 
vestigen van bedrijven op de Lus moeilijk wordt. Als het geluidreductieplan is 
vastgesteld is vestiging van bedrijven op de Lus milieutechnisch weer mogelijk. 
 

4. Waarom is dit probleem niet eerder naar boven gekomen? Bv. bij het bouwrijp maken 
van “De Lus” of bij recente verkoop kavel op “De Lus” 
Zie antwoord vraag 1. 
 

5. In hoeverre speelt de geluidsemissie van de inmiddels niet meer in gebruik zijnde 
bedrijven van voormalig Wijker van Lint en De betoncentrale hier een belangrijke rol? 
Zo ja,  

a. Zou herbestemming hier geen oplossing voor kunnen zijn? Ook in relatie tot 
mogelijk toekomstig recreatieve, danwel woningbouwplannen 
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Er spelen bij dit voorstel geen nieuwe planologische ontwikkelingen. Het 
geluidreductieplan gaat uit van de bestaande planologische situatie, inclusief de 
mogelijkheden op De Lus.  
Bij de bestemmingsplanherziening zal het geluidreductieplan worden betrokken.  
 

6. Momenteel wordt ook het bestemmingsplan Lagedijk herzien. Dit proces is, ook 
volgens een recente brief naar de ondernemers op Lagedijk, al in vergevorderd 
stadium. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Zo ja, 

a. Zou hier niet op gewacht moeten worden/in samenhang opgepakt moeten 
worden en voorgelegd moeten worden aan de raad? 

Er zijn aanvragen voor nieuwvestiging van bedrijven, o.a. op de Lus. Met het 
geluidreductieplan kunnen we meteen geluidsruimte winnen en vestiging uit 
milieuoogpunt toestaan. 
 

7. Grootschalige detailhandel vindt plaats en is ook nog in ruime mate mogelijk, volgens 
bestemmingsplan, op Lagedijk? Wat zijn de consequenties hiervoor? 
Het geluidreductieplan gaat uit van de bestaande planologische situatie, dus inclusief 
alle planologische mogelijkheden volgens de Beheersverordening Lagedijk (het 
voormalige bestemmingsplan).  
 

8. Op een groot deel van Lagedijk wordt gewoond (vaak wonen/werken), nabij haven, 
langs Zijperweg, op bedrijventerrein ten zuidwesten van Zijperweg, Lagedijkerweg. In 
hoeverre wordt hier rekening mee gehouden? Voor deze woningen zijn geen 
specifieke meetpunten opgenomen?  

a. Waarom niet? 
b. Gelden hiervoor afwijkende normen? 
c. Is er een verband met de mogelijke realisatie van grootschalige huisvesting 

voor arbeidsmigranten? 
De meeste woningen binnen de zone van het bedrijfsterrein zijn bedrijfswoningen. 
Van rechtswege geldt binnen de zone een hogere waarde, nl. 55 dB(A). 
Zie par. 3.1.2. Geluidreductieplan. 
Er is geen verband met nieuwe toekomstige bestemmingen, zie antwoord 7. 
 

9. Zijn de normen op heel Lagedijk gelijk of is sprake van zonering? Zo ja, 
a. Hoe ziet die zonering eruit? 

Zie antwoord 8. Het gaat er om dat de geluidgevoelige bestemmingen 
(burgerwoningen)  die op de zonepunten liggen minder geluidsbelasting krijgen, zie 
3.1.1. en 3.1.2. van het Geluidreductieplan. 
 

10. In hoeverre is in dit voorstel rekening gehouden met mogelijk toekomstige recreatieve 
ontwikkelingen en woningbouwplannen rond/nabij de (kop van de) haven? 

a. Worden deze plannen beperkt door dit raadsvoorstel? Zo ja, in hoeverre? 
Er is geen rekening gehouden met toekomstige gewijzigde bestemmingen. Zie 
antwoord vraag 7. 

 
11. De voorgestelde maatregelen moeten binnen een periode van 5 jaar worden 

uitgevoerd. Hoe is toezicht en handhaving in dit proces geborgd, opdat de 
maatregelen ook daadwerkelijk binnen 5 jaar zijn geeffectueerd.  
Indien maatregelen door bedrijven genomen moeten worden zal dit via regulier 
toezicht en handhaving in het kader van de milieuwetgeving opgepakt worden.  
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Namens de fractie van JESS, 
 
Simco Kruijer 
Raadslid JESS 


