
 

 

Vragen PvdA Schagen Geluidsreductieplan bedrijventerrein Lagedijk: 
  
  
Het geluidsreductieplan maakt onderdeel uit van het op te stellen Omgevingsplan Lagedijk. 
Het geluidreductieplan is formeel geen onderdeel van het omgevingsplan, het wordt eerder 
vastgesteld (door het college) dan het door de raad eind 2019 vast te stellen omgevingsplan Lagedijk. 
Het omgevingsplan houdt uiteraard wel rekening met het geluidreductieplan.  
  
Nu kunnen geen bedrijven zich vestigen , zelfs niet op de uitbreiding De Lus omdat de geluidsruimte 
op is in het geluidsgezoneerde bedrijventerrein Lagedijk .  
Als het geluidreductieplan is vastgesteld en in werking is hebben we meteen weer mogelijkheden om 
bedrijven die geluid produceren te vestigen.  
  
Had dit niet ook in de raadsbrief gemeld moeten worden over het opstellen van het Omgevingsplan ? 
Dit had gekund, maar het geluidreductieplan staat op dit moment los van het op te stellen 
omgevingsplan. 
  
Het lijkt of de geluidsreductie alleen technisch wordt herberekend. Kan de echte geluidsproductie 
gemeten worden ? 
Het is een juridisch/administratieve oplossing. De echte geluidsproductie behoeft niet te worden 
gemeten.  
  
Kan worden voorgeschreven om de best beschikbare technieken toe te passen om het geluid te 
reduceren. 
Ja, dit is mogelijk. 
  
Kan aan geluidsreductie plan doel worden gesteld om door maatwerkvoorschriften 4 db(A) reductie 
en door Redelijke sommatie 1-3 db(A) te reduceren? 
Ja, dit behoort bij de te nemen maatregelen (zie 4.1. van het geluidreductieplan).  
  
Wat is nu de benodigde geluidsreductie om toelating van extra bedrijven mogelijk te maken? 
Dit is maatwerk en zal blijken uit de te nemen maatregelen zoals genoemd in 4.1. van het 
geluidreductieplan. 
  
Onderzoek of  ten zuidwesten van Zijperweg industrieterrein gedezoneerd moet worden;  Zijn de 
woningen op Zijperweg bedrijfswoningen of particuliere woningen? Wat zijn de voordelen om dit 
deel niet meer in de geluidszone te laten vallen? En wat de nadelen? 
Dezonering is niet nodig en heeft als nadeel dat bedrijven die nu in de zone liggen buiten de zone 
komen te liggen waardoor zij niet meer kunnen voldoen aan de geluidsnormen.  
De woningen aan de Zijperweg zijn bedrijfswoningen. 
 


