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Besluit vaststellen hogere grenswaarde industrielawaai Edisonpark 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 27 maart jl. hebben wij besloten hogere grenswaarden voor industrielawaai voor de 
geluidsgevoelige bestemmingen op het Edisonpark vast te stellen. Met deze brief geven wij 
invulling aan de tijdens de raadsvergadering van 15 maart jl. door ons gedane toezegging, 
dat wij u na besluitvorming zouden informeren.  
 
Informatiebijeenkomsten 18 december 2017 
Op 18 december 2017 hebben wij twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, die met het 
bovenstaande verband hielden. De informatiebijeenkomst in de middag was bedoeld voor de 
bewoners van het Edisonpark. Zij zijn door middel van de bijgevoegde brief d.d. 11 
december 2017 hiervoor uitgenodigd. Deze brief is door tussenkomst van de griffie aan de 
leden van uw raad verspreid. Kortheidshalve verwijzen wij naar de inhoud van die brief voor 
wat betreft de noodzaak om de hogere grenswaarden vast te stellen. 
 
De informatiebijeenkomst in de avond had een openbaar karakter. Tijdens deze bijeenkomst 
is een toelichting gegeven op een aantal ontwikkelingen aan de Buitenhaven en in de 
omgeving daarvan. De directeur van VTO (de heer van der Peijl) heeft tijdens die 
bijeenkomst een toelichting gegeven op de beoogde vestiging van een betonmortelcentrale 
op een gedeelte van het huidige terrein van SBV. Door middel van een publicatie in De 
Faam waren geinteresseerden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De bewoners van 
woningen in Oost-Souburg, die in de geluidzone van het gezoneerde industriegebied De 
Schelde/Buitenhaven zijn gelegen, waren hier specifiek voor uitgenodigd.  
 
Procedure vaststelling hogere grenswaarde 
Het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder is een wettelijke 
bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Het nu door ons genomen besluit tot 
vaststelling van hogere grenswaarden voor het Edisonpark vorm een vervolg op het besluit 
van de gemeenteraad d.d. 24-09-2009 tot vaststelling van de ‘Parapluherziening 
bestemmingsplannen geluidzone Industrieterrein De Schelde / Buitenhaven’ (herstel 
omissie).  
 



Blad 2 behorend bij 795607 / 839486 
 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden heeft ter visie gelegen van 21 
december 2017 t/m 31 januari 2018.  
 
Gedurende deze termijn zijn vier zienswijzen ingediend door bewoners van het Edisonpark 
en bewoners van Oost-Souburg. Wij hebben besloten - na beoordeling van deze zienswijzen 
- daaraan niet tegemoet te komen, respectievelijk een aantal bewoners niet ontvankelijk te 
verklaren (geen belanghebbende). Kortheidshalve verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit 
(inclusief antwoordnota). Tegen het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde kan 
door belanghebbenden beroep worden aangetekend.  
 
VTO 
Los van deze zaak heeft de bewonersvereniging V&K (Vlissingsestraat en Kromwegesingel) 
uit Oost-Souburg een brief aan de gemeente gestuurd, waarin zij aangeeft verontrust te zijn 
over de beoogde vestiging van VTO. Deze brief is op 15 februari 2018 ontvangen (na het 
verstrijken van de zienswijze periode) en heeft ook geen betrekking op het ontwerp-besluit 
tot vaststelling van de hogere grenswaarden voor het Edisonpark. De aanvraag van VTO is 
momenteel nog in behandeling. Zodra hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal 
V&K nader worden geinformeerd. Wij hebben V&K nu van de huidige situatie door middel 
van bijgevoegde brief tussentijds op de hoogte gesteld.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




