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Samenvatting 

In het industriegebied Stormpolder zijn grote lawaaimakers gevestigd, zoals: IHC, Hollandia, 
OGMS, Buijs, Zwijnenburg en Van Nieuwpoort. Door de aanwezigheid van deze bedrijven is ter 
bescherming van de burgers in de omgeving van het industriegebied, tegen industrielawaai, in 
de jaren '90 een zone vastgesteld. Binnen de zone liggen ook enkele woningen. Hiervoor zijn 
geluidgrenswaarden vastgesteld. De zone wordt op punten bewaakt door het Informatiesys
teem Industrielawaai (SI2) van de DCMR. Deze zonebewakingspunten liggen op zowel de 
zonecontour als op de enkele woningen binnen de geluidzone waarvoor een geluidgrenswaar¬
de is gesteld. Zo wordt voorkomen dat woningen en haar bewoners meer geluidbelasting krij¬
gen door bedrijven dan vastgesteld. Bij vergunningverlening wordt op deze punten getoetst. 

Medio 2012 is aan het bedrijf Van Nieuwpoort BV, een betonmortelcentrale op Rotterdams 
grondgebied, een nieuwe omgevingsvergunning milieu verleend. De aangevraagde geluidruim¬
te is getoetst aan de bewakingswaarden op de zonebewakingspunten. De bewakingswaarden 
werden niet overschreden, dus de vergunning is verleend. Op een later moment is bij een peri¬
odieke controle van de zonegrens - dus niet op de punten die worden bewaakt door het infor¬
matiesysteem - geconstateerd dat bij het bedrijf Van Nieuwpoort BV van de zonegrens wordt 
afgeweken. Deze afwijking ligt op de rivier de Nieuwe Maas en in het groengebied ten noorden 
van het bedrijf, waar geen woningen liggen. De woningen binnen en buiten de zone van 
Stormpolder worden milieuhygiënisch nog steeds goed beschermd, maar de vastgestelde zo-
negrens wordt wel overschreden. 

Hierdoor is er een formeel juridisch probleem ontstaan. Dit probleem kan worden opgelost door 
het vaststellen van een geluidreductieplan. Het geluidreductieplan biedt de mogelijkheid om 
gedurende een periode van vijf jaar geluidreducerende maatregelen bij het bedrijf Van Nieuw-
poort BV te onderzoeken en te treffen om de afwijking van de zonegrens teniet te doen. Gedu¬
rende deze vijf jaar wordt de afwijking van de zonegrens door Van Nieuwpoort BV toegestaan. 

DCMR voert periodieke controles uit naar de actualiteit van de vergunningen of de bedrijfsvoe¬
ring voldoet aan de best beschikbare technieken. Deze periodieke controle zal ook bij Van 
Nieuwpoort worden verricht. Niet meteen, want de vergunning aan Van Nieuwpoort is recente¬
lijk verleend, maar binnen vijf jaar is bekend of stillere technieken bij Van Nieuwpoort kunnen 
worden toegepast. 
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1 Inleiding 

Veel industrieterrein in Nederland zijn akoestisch overvol. Een akoestisch overvol industrieter¬
rein betekent dat de gecumuleerde geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de zone-
grens of bij woningen in de zone hoger is dan de geldende grenswaarde. Dit is ook het geval 
voor het industrieterrein Stormpolder. Dit industrieterrein is gelegen in de gemeenten Krimpen 
aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. De overschrijding van de zonegrens 
wordt veroorzaakt door activiteiten van één bedrijf, Van Nieuwpoort BV, een betonmortelcen-
trale op Rotterdams grondgebied. 

Het is vaste jurisprudentie van de Raad van State dat hoe klein de overschrijding ook is, aan¬
vraag voor een omgevingsvergunning moeten worden geweigerd. Anders gezegd, het indu¬
strieterrein zit qua vergunningverlening 'op slot'. Om dit probleem op te lossen is met inwer¬
kingtreding op 31 maart 2010 van de Crisis- en herstelwet de Wet geluidhinder (Wgh) gewijzigd 
en is het geluidreductieplan1 geïntroduceerd. Dit plan dient maatregelen te bevatten die binnen 
vijf jaar de ontstane zone-overschrijding teniet doet. Na vaststelling door de geluidzonebeheer¬
der (in dit geval gemeente Krimpen aan den IJssel) van het geluidreductieplan maakt het on¬
derdeel uit van het gemeentelijk geluidbeleid. Hierdoor kunnen, met inachtname van het geluid¬
reductieplan, weer omgevingsvergunningen milieu 2 worden verleend. Met andere woorden: het 
industrieterrein is dan qua vergunningverlening 'van slot'. 

Het vaststellen van het geluidreductieplan is een eerste stap om de knelpunten op te lossen. 
Dit geluidreductieplan bevat een aantal stappen die genomen worden welke binnen vijf jaar 
dienen te leiden tot het voldoen aan wettelijke grenswaarden. Dit betreft het uitvoeren van on¬
derzoek, het eventueel treffen van maatregelen en het volgen van procedures. Het doel hier¬
van is het opheffen van de geconstateerde zone-overschrijding zodat weer omgevingsvergun¬
ningen milieu kunnen worden verleend. 

Het treffen van geluidmaatregelen en het volgen van procedures kost echter tijd. Om geduren¬
de deze doorlooptijd toch vergunningen te kunnen verlenen, wordt dit geluidreductieplan vast¬
gesteld. Hierdoor kunnen, direct na de vaststelling van dit geluidreductieplan, weer omgevings¬
vergunningen milieu worden verleend. Het industrieterrein is dan 'van het slot'. Vervolgens 
gaan de betrokken gemeenten, met instemming van het betrokken bedrijf, de zone¬
overschrijding daadwerkelijk opheffen. 

In dit geluidreductieplan wordt gestart met een uiteenzetting van de situatie (hoofdstuk 2), ge¬
volgd door een probleemschets (hoofdstuk 3), de oplossingsrichting en het plan van aanpak de 
te om de overschrijding van de geluidzone op te heffen (hoofdstuk 4) en tot besluit de te door¬
lopen procedure voor de vaststelling (hoofdstuk 5). 

1 art. 67 van Wgh 
2 art. 2.14 van Wabo 
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2 Situatie 

2.1 Industrieterrein Stormpolder 

Het industrieterrein Stormpolder bevindt zich ten oosten van de Brienenoordbrug, op de plek 
waar de rivieren de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel bij elkaar komen. In 1993 is ter be¬
scherming van burgers per Koninklijk Besluit 3 de geluidcontour van dit gezoneerde industrieter¬
rein vastgesteld. Stormpolder omvat bedrijventerreinen van drie gemeenten: Krimpen aan den 
IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. In figuur 1 wordt een kaartje weergegeven met de 
verschillende deelterreinen en bijbehorende gemeenten. 

JWtlW IHi M- Turn— 
Figuur 1 De vier industrieterreinen binnen het industriegebied Stormpolder 

1. Schaardijk bevoegd gezag gemeente Rotterdam 
2. IJsseldijk bevoegd gezag gemeente Capelle aan den IJssel 
3. Nijverheidsstraat bevoegd gezag gemeente Capelle aan den IJssel 
4. Stormpolder bevoegd gezag gemeente Krimpen aan den IJssel 

2.2 Geluidzonering 

De Wet geluidhinder (Wgh) ziet toe op drie soorten geluidsbronnen: industrie, wegverkeer en 
railverkeer. Kernbegrip binnen de hele wet is de geluidzone, een aandachtsgebied dat zich om 
of langs de geluidbron bevindt. Binnen het industrieterrein Stormpolder is industrielawaai 
maatgevend. Weg- en railverkeer blijven in deze rapportage daarom buiten beschouwing. 

Met een geluidzone rondom een industrieterrein wordt enerzijds beoogd om bedrijven op dit 
industrieterrein een passende geluidruimte te bieden om hun vergunde activiteiten te kunnen 
uitvoeren. Anderzijds wordt de woonbebouwing in de directe nabijheid voldoende bescherming 
geboden voor een goed woon- en leefklimaat. De geluidzone is het gebied rondom het indu¬
strieterrein en de zogenoemde 50 dB(A)-contour. Deze contour wordt de zonegrens genoemd 
waar de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven 
mag gaan. 

3 nr. 93.000772 van 28 januari 1993 
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De basis voor de zonering van industrielawaai is gelegen in het bestemmingsplan. De Wet 
geluidhinder schrijft voor dat als vestiging van een "grote lawaaimaker" niet expliciet is uitgeslo¬
ten op een bedrijventerrein, dat dit bedrijventerrein moet worden gezoneerd. Een geluidzone 
moet de omhullende zijn van alle actuele geluiduitstralingen, alle vergunde geluidruimten en de 
in de toekomst gewenste akoestische situaties van elk aanwezig bedrijf op het te zoneren be¬
drijventerrein. Een gezoneerd bedrijventerrein is in de terminologie van de Wet geluidhinder 
een industrieterrein. 

Besloten is voor de vier afzonderlijke industrieterreinen tezamen één gezamenlijk geluidzone 
vast te stellen. Omdat het grootste deel van dit industriegebied gelegen is in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel, is de gemeente Krimpen aan den IJssel de wettelijke zonebeheerder. 
In onderstaande figuur is de 50 dB(A)-zonecontourlijn (blauwe lijn) van Stormpolder weergege¬
ven. 

' 1 - r í * S S S İ ' ^ - - - — - ^ ľ ľ ~ """"^^BE ?ļ 50 dB(A) Zonecontour KB 1993 1 ZIP'S 
Lť 'ĨĨJ ^ ' - ^l i i idmniteverdeelplan Stormpolder L6ÇļGľlCİ3 '51 l*įAÌ K-mpsn aan den Ųssel 

B ^ ^ M V K K Í ' "T Ĩ -mW'ť r*T"' D C M R — Ī̂ŤĪĀ: ĀĪL 07-C .1-20 B 

» Z i p S - S t O r m p O İ d e r - ^ . ^ , : ; F-wn^Zuc-cl,-: X—a.**.T*m,mXr, 

I | 50 ,dB(ALZonecon t O u r - KB - 1993 | ļ ļ ÏSŽS;- "—' ĮÄSïrSSrSS. -ļ-| 
Figuur 2 De ligging van de 50 dB(A)-zonegrens van het industriegebied Stormpolder met de 
zonebewakingspunten 

De zone wordt op punten (rood gemarkeerd in figuur 2) bewaakt door het Informatiesysteem 
Industrielawaai (SI2) van de DCMR. Deze zonebewakingspunten liggen op zowel de zonecon¬
tour als op de enkele woningen binnen de geluidzone waarvoor een geluidgrenswaarde is ge¬
steld. 
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2.3 Geluidsanering woningen 

Ten tijde van het vaststellen van de geluidzone Stormpolder in 1993 ondervond een aantal 
woningen (en andere geluidgevoelige objecten) een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A), 
waardoor er sprake was van een saneringssituatie volgens de Wet geluidhinder. Dit houdt in 
dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland wettelijk verplicht waren onderzoek te 
verrichten om de geluidbelasting op die woningen met een geluidbelasting van meer dan 55 
dB(A) terug te brengen naar maximaal 55 dB(A). 

Op 24 december 1997 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het sane-
ringsprogramma4 vastgesteld met maatregelen om de geluidbelasting van de saneringswoningen 
en saneringsobjecten zoveel mogelijk terug te brengen tot een waarde van 55 dB(A). De minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op basis van 
dit saneringsprogramma op 26 maart 1999, de ten hoogste toelaatbare grenswaarden voor de 
geluidbelasting van de saneringswoningen, de MTG's 5 , vastgesteld. 

Voor de voormalige bedrijfswoning aan de Schaardijk 434 is een MTG van 58 dB(A) vastge¬
steld. Daarnaast hebben alle woningen gelegen binnen de zone van rechtswege een MTG van 
55 dB(A). 

4 Saneringsprogramma 970512AdwnVlvgĄjnA0017. 
5 MTG: Maximaal Toelaatbare Grenswaarden zijn hogere waarden op bestaande woningen of andere geluidgevoelige 
bestemmingen, die op, basis van de Wet geluidhinder zijn opgenomen in het saneringsprogramma en zijn vastgesteld 
door de minister van VROM (thans: Infrastructuur & Milieu) 
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2.4 Het bedrijf Van Nieuwpoort BV 

Het bedrijf Van Nieuwpoort BV (een betonmortelcentrale) veroorzaakt door haar activiteiten 
een overschrijding van de vastgestelde 50 dB(A) zonecontour, de zonegrens. Het bedrijf is 
gevestigd op het industrieterrein Schaardijk, op het grondgebied van de gemeente Rotterdam. 
In figuur 3 wordt de ligging van het bedrijf aangegeven met de witte pijl. 

50 dB(A) Zonecontour KB 1993.' ZIP's 
Lť 'ĨĨJ ^ ' - ^l i i idmniteverdeelplan Stormpolder L6Q6ľlCİ3 lŲ/Vj »--- ' - K- nii-^i aa dg I . J 

• M H f ^ . V * ÿf;* ^ f i D C M R — : 
BBk 's'̂ AlSilttjf ^ -.R .'' hdiWfwK9U#,f I '" M L ^ 07-Ũ3-2013 

» zips -stormpolder - m i r ĩ . e I : : F ^ n ^ ^ - , ^ , ^ i m , ^ ^ ^ 

i | ; . " ^.™!:- f
e n t r

"
u m

 ^ ' j i - . - .-- - , i
1

'^ 

I 50 dB(A) Zonecontour KB 1993 ţ f . ^ H F ^ . ' - ^ L I H B 44 

Figuur 3 De ligging van de 50 dB(A)-zonegrens van het industriegebied Stormpolder met de 
zonebewakingspunten (uitsnede van wit kader in figuur 4) 

Doordat Van Nieuwpoort BV het enige bedrijf is dat is gelegen op Schaardijk, bepaalt Van 
Nieuwpoort BV op de zonebewakingspunten 43, 45, 46, 53, 72 en 79 (zie figuur 3 en uitsnede 
in figuur 4) grotendeels de gecumuleerde geluidbelasting van het gehele industriegebied 
Stormpolder aldaar (gelijk aan of meer dan 6 dB verschil met de bijdragen van andere bedrij¬
ven). 
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Figuur 4 Uitsnede van de 50 dB(A)-zonegrens ter hoogte van het bedrijf Van Nieuwpoort BV 
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2.5 Vergunning Van Nieuwpoort BV 

Medio 2012 is aan Van Nieuwpoort BV een nieuwe omgevingsvergunning voor milieu verleend. 
De aangevraagde geluidruimte van Van Nieuwpoort BV is getoetst aan de bewakingswaarden 
op de zonebewakingspunten en de MTG's van de woningen. De bewakingswaarden werden 
niet overschreden, dus de vergunning is verleend. 

Op grond van de eerder afgegeven Wm-vergunning in 1984 is een LAeq 6 bij de dichtstbijzijnde 
woning toegestaan van 55 dB(A) vanwege de activiteiten van A. van der Velden Mortelbedrijf 
BV, de destijds gevoerde bedrijfsnaam. Dit heeft betrekking op de woning aan de Schaardijk 
482. Dit houdt in dat de vastgestelde zonecontour minimaal deze vergunde situatie dient te 
omvatten. In figuur 5 is te zien waar de 50 dB(A) zonecontour is gelegen en waar de 55 dB(A) 
contour ligt die bij de zonecontour hoort. Ook is in de figuur te zien waar de 55 dB(A)-contour 
ligt na sanering. De 55 dB(A)-contouren liggen ten tijde van de zonering en na de sanering vlak 
bij elkaar en lopen vlak voor de eerstelijns bebouwing langs. Hieruit volgt dat de vergunde ge¬
luidruimte van A. van der Velden Mortelbedrijf BV op de dichtstbijzijnde woning Schaardijk 482 
van 55 dB(A) is gerespecteerd bij zowel de zonering als de sanering. 

Figuur 5 Ligging van de geluidzone, de 50 dB(A)geluidcontour en de zonebewakingspunten 
rondom Stormpolder 

2.6 Overgang van vergunning naar melding Activiteitenbesluit 

Het vergunningsplichtige bedrijf Van Nieuwpoort BV valt vanaf 1 januari 2013 onder het Activi-
teitenbesluit. Daarbij geldt de voorwaarde dat de voorschriften uit de vergunning valt binnen de 
bevoegdheid van het bevoegd gezag (in casu gemeente Rotterdam) tot het stellen van maat¬
werkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit. Voor een inrichting die behoort tot de 
betonindustrie en die is aangewezen als grote lawaaimaker blijven de geluidvoorschriften voor 
onbepaalde tijd als maatwerkvoorschrift gelden 7. 

6 LAeq = equivalent A-weighted Level. In deze geluidmaat zijn over een periode variërende geluidniveaus 
gemiddeld tot één waarde. 

art. 6.33a Activiteitenbesluit 

Zonecontour 50 dB(A) 

W oning aan de Schaardijk 482 

\ y í u 
* . I ' l « íiínkì' U " ' " 

55 dB(A) contour behorend bij 
zonecontour 

55 dB(A) contour na sanering 
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3 Probleemschets ; zonegrensoverschrijding 

Bij een controle van de beschikbare geluidruimte in relatie tot de zonecontour, is geconstateerd 
dat de zonegrens wordt overschreden op het industrieterrein Schaardijk aan de weg Schaar-
dijk. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het bedrijf Van Nieuwpoort BV. De in de direc¬
te omgeving van het bedrijf liggende bedrijven leveren geen bijdrage aan de geconstateerde 
overschrijding. 

lil 

^ ŕ . ŵ O *' ^ I j f a ľ\ /"L-» ^ - IH— J ••-• I tilll'tluMi iimiMi-, Mn.ni(...l,|.ï 

T^yűHlèliHF;' ŭyQ G m " n ' •"••"""•"""•^ — 
Legenda "J l̂ DCMR — — ~v:ľ N p ••'*'"rtte ruì"-' 

Figuur 6 Overschrijding van de zonecontour vanwege Van Nieuwpoort BV 
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Bij Van Nieuwpoort BV wordt de zone zowel aan de zuidkant als aan de noordkant overschre¬

den. Aan de zuidkant is dit op de rivier de Nieuwe Maas en aan de noordkant in een groenge¬

bied ten noorden van Van Nieuwpoort BV, waar geen woningen liggen. In de uitsnede in figuur 

7 worden de beide overschrijdingen aangegeven met de twee (rode) pijlen. 

ĵ H ^ check overschrijdingen īonegrens Slrompolder 

I I |Zonegfetw20l3 * ^ ^ ^ ^ Ĩ T S ^ / ^ " /V^̂ L^EĩW l̂l̂ ^VV^̂ S WDICATIEUE WEERGAVE 

Figuur 7 Uitsnede met de overschrijdingen (rode pijlen)van de zonecontour 

Uit analyse blijkt dat, ondanks het feit dat de zonegrens is overschreden, de vastgestelde 

Maximaal Toelaatbare Grenswaarden (MTG-waarden) op de woningen niet worden overschre¬

den. Ook worden de bewakingswaarden van de zonebewakingspunten niet overschreden. De 

omliggende woningen worden door de zonegrensoverschrijding niet zwaarder geluidbelast. De 

woningen in de zone van Stormpolder worden dus nog steeds goed beschermd tegen geluid¬

hinder, maar de vastgestelde zonegrens wordt wel overschreden. Hierdoor is er een formeel 

juridisch probleem ontstaan wat opgelost dient te worden. 
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4 Oplossing; geluidreductieplan 

4.1 Geluidreductieplan 

Door de overschrijding van de zonegrens zit het industrieterrein qua vergunningverlening 'op 
slot'. Dat wil zeggen dat er vergunningverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven daardoor 
niet mogelijk is . Om dit op te lossen is met inwerkingtreding op 31 maart 2010 van de Crisis-
en herstelwet de Wet geluidhinder (Wgh) gewijzigd en is het geluidreductieplan geïntrodu¬
ceerd. 

Geluidzonebeheerder Krimpen aan den IJssel kiest ervoor, in overleg met de gemeenten Rot¬
terdam en Capelle aan den IJssel, dit opgestelde geluidreductieplan vast te stellen. Vervolgens 
maakt deze onderdeel uit van het gemeentelijk geluidbeleid. 

Het vaststellen van het geluidreductieplan is een eerste stap om de knelpunten op te lossen. 
Dit geluidreductieplan bevat een aantal stappen (zie Ş4.3) die genomen worden welke binnen 
vijf jaar dienen te leiden tot het voldoen aan wettelijke grenswaarden. Dit betreft het uitvoeren 
van onderzoek, het eventueel treffen van maatregelen en het volgen van procedures. Het doel 
hiervan is het opheffen van de geconstateerde zone-overschrijding zodat weer omgevingsver¬
gunningen milieu kunnen worden verleend. 

Het treffen van geluidmaatregelen en het volgen van procedures kost echter tijd. Om geduren¬
de deze doorlooptijd toch vergunningen te kunnen verlenen, wordt dit geluidreductieplan vast¬
gesteld. Hierdoor kunnen, direct na de vaststelling van dit geluidreductieplan, weer omgevings¬
vergunningen milieu worden verleend. Het industrieterrein is dan 'van het slot'. Vervolgens 
gaan de betrokken gemeenten, met instemming van het betrokken bedrijf, de zone¬
overschrijding daadwerkelijk opheffen. 

4.2 Wettelijk kader 

In 2010 is de Wet geluidhinder aangepast en is onder andere artikel 67 toegevoegd. Hierin 
wordt het geluidreductieplan genoemd. Dit artikel luidt als volgt: 

1. Indien de geluidbelasting buiten een bestaande zone vanwege een industrieterrein de 
waarde van 50 dB(A) overschrijdt of op een of meer plaatsen binnen de zone of op de 
zonegrens de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidsbelas¬
ting, stellen burgemeester en wethouders voor het betreffende industrieterrein een ge¬
luidreductieplan vast. 

2. Een geluidreductieplan bevat ten minste een beschrijving van: 

a. het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de bestaande zo¬
ne te beperken; 

b. de voorgenomen in de eerstvolgende vijf jaar te treffen maatregelen om de ge¬
luidbelasting binnen die periode voor het gehele industrieterrein te verminde¬
ren tot beneden de bedoelde grenswaarden; 

c. de wijze waarop de vermindering van de geluidsbelasting van het betreffende 
industrieterrein zal worden gerealiseerd indien de geluidsbelasting binnen de 
onder b genoemde periode niet is verminderd tot beneden de grenswaarden. 

3. Een geluidreductieplan wordt voorbereid met overeenkomstige toepassing van de in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, met dien ver¬
stande dat in afwijking van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, een ieder 
zienswijzen naar voren kan brengen. (De ter inzage legging van het geluidreductieplan 
is 6 weken). 
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4. Burgemeester en wethouders stellen een geluidreductieplan niet vast dan nadat de 
gemeenteraad een ontwerp van het geluidreductieplan is toegezonden en deze in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en zienswijze ter kennis van burgemeester en wet¬
houders te brengen. 

4.3 Plan van aanpak 

Dit geluidreductieplan bevat een aantal stappen om de geconstateerde zone-overschrijding 
teniet te doen. Het te doorlopen stappenplan bestaat uit: 

1. Aanvullend akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidreducerende maatregelen 
bij het bedrijf Van Nieuwpoort BV (bron-, en overdrachtsmaatregelen). 

2. a Indien geluidreducerende maatregelen aan de bron (bij het bedrijf) effectief 
blijken, in overleg met het bedrijf zorgen voor realisatie. 

b Indien bronmaatregelen niet afdoende zijn dan, indien mogelijk, het realiseren 
van maatregelen in overdracht en bij ontvanger. 

3. Aangepaste geluidruimte vastleggen binnen voor Van Nieuwpoort BV geldende 
maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit. 

4. Indien stap 2 niet afdoende blijkt, dan zone-aanpassing overwegen en zonodig 
procedure doorlopen. 

Ad. 1 Aanvullend akoestisch onderzoek 
Het bedrijf heeft in mei 2012 een nieuwe omgevingsvergunning milieu gekregen. Voorafgaand 
hieraan is in 2011 akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierin is inzichtelijk gemaakt welke ge¬
luidsbronnen bepalend zijn voor de geluiduitstraling van de inrichting. Ook zijn destijds maatre¬
gelen naar voren gekomen die overeenkomen met de in de bedrijfsbranche best beschikbare 
technieken (BBT). Het treffen van deze maatregelen maakt onderdeel uit van de geluidvoor¬
schriften uit de vigerende vergunning. 

In het kader van dit geluidreductieplan wordt nader onderzoek verricht naar aanvullende geluid-
reducerende maatregelen. Dit onderzoek, uit te voeren door de DCMR Milieudienst Rijnmond, 
maakt onderdeel uit van de periodieke controle naar de actualiteit van de omgevingsvergun¬
ning milieu van Van Nieuwpoort BV. Vanwege de recent afgegeven vergunning voldoet het 
bedrijf aan de best beschikbare technieken (BBT). Het is echter mogelijk dat binnen 5 jaar 
nieuwe technische ontwikkelingen in deze branche BBT zijn, waardoor Van Nieuwpoort BV wel 
kan worden ingepast binnen de geluidzone. Naast het onderzoek naar bronmaatregelen wordt 
ook aanvullend onderzoek verricht naar het treffen van overdrachtsmaatregelen. In het kader 
de vergunningverlening heeft het bedrijf in en om de inrichting keerwanden aangebracht met 
een geluidafschermende werking. Bekeken zal worden of de uitbreiding hiervan effectief is. 
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Voor dit geluidreductieplan is geanalyseerd wat de 10 meest geluidbepalende geluidsbronnen 
zijn bij het bedrijf. Het resultaat hiervan wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Bi ommin 
m e i 

Type LW LW LW 
bron Totaal LW dag avond nacht 

176 jCementschip I 0 102,1 100,3 3,1 3,1 
233 Lossen bulkauto's 2 2 103,7 92,9 4,7 4,7 
216 Trommel vullen met betonmortel 2 2 93,7 91,9 90,7 84,7 
217 Motor tijdens vullen betonmort 0,8 2 93,7 91,9 87,7 81,7 
210 Rijden shovel op het terrein 0,8 2 97,6 91,6 88,6 80,8 
213 Transportband naar centrale 6 2 94,6 91,6 91,6 82,6 
214 Trommel vullen met betonmortel 2 2 92,7 90,9 89,7 83,7 
215 Trommel vullen met betonmortel 2 2 91.7 89,9 88,7 82,7 
208 Rijden shovel op het terrein 0,8 2 95,6 89,6 86,6 75,8 
211 Rijden shovel op het terrein 0,8 2 95,6 89,6 93,6 86,6 

Figuur 8 
dB(A)) 

Tien meest bepalende geluidsbronnen bij bedrijf Van Nieuwpoort (LW-waarden in 

De aanwezige geluidsbronnen bij het bedrijf zijn onder meer shovels, vrachtwagens en (de 
mixers van) de truckmix-wagens. De mixer wordt nu aangedreven door de vrachtwagenmotor. 
Een nieuwe ontwikkeling is de toepassing van een elektrisch aangedreven mixer in plaats van 
aandrijving door de vrachtwagenmotor. Dit zou een aanzienlijke geluidsreductie kunnen bete¬
kenen. Een verdere afscherming met bijv. keerwanden van de belangrijkste geluidsbronnen is 
ook een van de mogelijkheden die verder onderzocht wordt op (kosten)effectiviteit. 

Ad. 2 Realiseren geluidreducerende maatregelen 
De in stap 1 naar voren gekomen maatregelen en mogelijkheden (stillere bronnen en geluidaf¬
scherming) worden getoetst op praktische en financiële haalbaarheid en BBT. In goed overleg 
met het bedrijf Van Nieuwpoort BV, de gemeente Rotterdam en de gemeente Krimpen aan den 
IJssel worden een of meer geluidreducerende maatregelen gerealiseerd. 

Ad. 3 Actualiseren maatwerkvoorschriften geluid op basis van Activiteitenbesluit 
Het effect van het aanbrengen van additionele geluidreducerende maatregelen (stap 2) is dat 
er minder geluidruimte benodigd is dan aanwezig in de bestaande vergunning. Het effect van 
de geluidreducerende maatregelen wordt, in goed overleg en met instemming van de betrok¬
kenen, vastgelegd met een aangepast maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbe-
sluit 8. 

Ad. 4 Overwegen zone-aanpassing 
Het uitgangspunt van het geluidreductieplan is om de zone(grens) niet te wijzigen. Dat wil zeg¬
gen dat de in het bestemmingsplan vastgelegde grens waarop de gezamenlijke geluidbelasting 
van alle bedrijven op het gezoneerde industrieterreinen tezamen niet meer dan 50 dB(A) mag 
bedragen, onveranderd blijft. Mocht echter na de eerste drie stappen blijken dat bovenstaande 
maatregelen niet of gedeeltelijk toereikend zijn, dan overweegt de gemeente Krimpen aan de 
IJssel in overleg met gemeente Rotterdam nieuwe procedures om tot een oplossing van de 
problematiek te komen. Hierbij kan gedacht worden aan het starten van een facetbestem¬
mingsplanprocedure om de zonegrens te wijzigen. 

8 zie Ş2.6 voor toelichting over overgang van vergunning naar melding Activiteitenbesluit voor Van Nieuw
poort BV 
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4.4 Planning 

Na publicatie van het geluidreductieplan dient binnen vijf jaar stappen genomen te worden die 
leiden tot het voldoen aan de wettelijke grenswaarden. Uiterlijk in 2020 dient dit gerealiseerd te 
zijn. 

De gemeente Rotterdam is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning milieu van Van 
Nieuwpoort BV. De DCMR dient namens Rotterdam periodiek te toetsen of de gehanteerde 
technieken binnen de bedrijfsinrichtingen voldoen aan de best beschikbare technieken in de 
betreffende branche. Het bedrijf Van Nieuwpoort BV heeft onlangs een nieuwe vergunning 
gekregen en voldoet op dit moment aan de in de betonindustrie best beschikbare technieken 
(BBT). 

Voor het doorlopen van het stappenplan (Ş4.3) wordt een periode van drie jaar genomen. Om 
de verdere ontwikkeling van BBT (bijv. elektrisch aangedreven truckmixers) de komende tijd 
een kans te geven wordt in 2017 gestart met de stap 1; het aanvullende akoestische naar ge-
luidreducerende maatregelen. De stappen 2 en 3; het realiseren van maatregelen en wijzi¬
gingsvergunning, worden aansluitend in 2018 uitgevoerd. Indien onverhoopt de geluidreduce-
rende maatregelen niet leiden tot het wegwerken van de zone-overschrijding, resteert geheel 
2019 voor het doorlopen van eventuele procedures (stap 4). 
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5 Procedure 

Zoals in het wettelijk kader staat beschreven (g 4.2), is de afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing op de vaststellingsprocedure van het geluidreductieplan. De ter 
inzage legging van het geluidreductieplan is gesteld op 6 weken en een ieder kan zienswijzen 
indienen. Ook is voorgeschreven dat burgemeester en wethouders een geluidreductieplan pas 
mogen vaststellen nadat de gemeenteraad een ontwerp van het geluidreductieplan is toege¬
zonden en deze in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en zienswijze ter kennis van burge¬
meester en wethouders te brengen. 

Nadat het geluidreductieplan is vastgesteld, kunnen weer omgevingsvergunningen worden 
verleend op grond van artikel 2.14 van de Wabo. 
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