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Antwoordbrief: Invulling Buitenhaven Vlissingen 
 
 
Geachte heer Van Boven, 
 
Op 18 december 2017 hebben wij u tijdens een informatieavond een toelichting gegeven 
over de ontwikkelingen aan de Buitenhaven. Hierbij is o.a. gemeld dat het bedrijf VTO 
plannen heeft om zich aan de Buitenhaven te vestigen. Daarnaast zijn ook andere 
ontwikkelingen aan de orde geweest, waaronder de voornemens van vestiging van Ørsted 
Wind Power, een kantoor en onderhoudsbedrijf voor windturbines (direct ten noorden van 
het fiets-voetveer) en DOC, een bedrijf dat zich bezighoudt met o.a. de opslag van grote 
kabelhaspels, eveneens voor de offshore-industrie. 
 
N.a.v. deze informatieavond heeft u ons een brief geschreven, waarin u uw verontrusting 
uitspreekt over de voorgenomen verplaatsing van de vestigingen van VTO aan de 
Binnenhavens van Vlissingen en Goes (voorheen deels in Vlissingen-Oost). U geeft aan te 
vrezen voor overlast als beide bedrijven tegelijkertijd in werking zijn. Dit betreft dan met 
name de aspecten geluid en stof.  
 
Graag willen wij een reactie geven op het vorenstaande. Een deel van de activiteiten van 
VTO uit Vlissingen Oost is verplaatst naar Goes. De klanten, die voorheen vanuit Vlissingen 
Oost werden bediend, worden nu vanuit Goes van betonproducten voorzien. Vanaf de 
vestiging VTO Binnenhavens worden al enkele jaren geen producten meer afgeleverd. Deze 
vestiging is inmiddels gesloten en VTO staat op het punt de gronden aan de Binnenhavens 
aan de gemeente Vlissingen terug te leveren. De bedoeling is om één vestiging VTO aan de 
Buitenhaven op te richten, op het terrein van het daar reeds gevestigde bedrijf SBV. Deze 
vestiging is vooral bedoeld voor het leveren van producten aan de klanten op Walcheren. 
Ook de vestiging in Goes zal blijven bestaan. 
 
Wat geluid betreft zal VTO een deel van de geluidsruimte van SBV gebruiken. Het bedrijf 
moet voldoen aan de normen die gesteld zijn in het kader van de Wet geluidhinder en 
milieuwetgeving (activiteitenbesluit). Door de komst van VTO wordt niet meer geluid 
toegestaan dan nu reeds het geval is.  
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In 2012 is door de raad een Beleidsregel Zonebeheersysteem Industrieterrein De 
Schelde/Buitenhaven vastgesteld, met daarin opgenomen een akoestisch inrichtingsplan. Dit 
zorgt voor een eerlijke verdeling van de geluidsruimte voor de gronden aan de Buitenhaven, 
maar zorgt er tevens voor dat de vastgestelde normen en de geluidszone niet worden 
overschreden. Aanvragen worden getoetst aan dit akoestisch inrichtingsplan, de 
vastgestelde hogere waarden en de geluidszone. Een vergunning kan alleen verleend 
worden indien deze past binnen het vastgestelde beleid en de normen. 
 
VTO heeft inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de RUD. De RUD is 
door de gemeente (en de provincie) gemachtigd om dit te behandelen. Gebleken is dat kan 
worden volstaan met een melding ingevolge het Activiteitenbesluit met OBM 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets). Met deze toets wordt bekeken of de 
activiteiten passen binnen het vastgestelde beleid en wet- en regelgeving. Dit geldt voor 
geluid maar ook voor stof en fijnstof. Indien noodzakelijk worden extra voorschriften 
opgelegd om overlast te voorkomen. Indien een bedrijf past binnen de gestelde normen en 
voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, dan zijn er geen wettelijke mogelijkheden om 
vestiging tegen te houden. 
 
Voor de omgevingsvergunning wordt een aparte procedure gevolgd. Via publicaties wordt u 
hiervan op de hoogte gesteld en kunt u eventueel bezwaar en beroep instellen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de RUD (contactpersoon de heer A.V. Bol, tel. 06-
51204428). 
 
Met betrekking tot de komst van de Mariniers kunnen we u melden dat Defensie de terreinen 
aan de Buitenhaven vooral zal gebruiken voor logistieke doeleinden en opslag. De nieuwe 
kazerne ligt op voldoende afstand van de eventuele vestiging van VTO. Defensie is zich er 
van bewust dat dit soort bedrijven zich kunnen vestigen aan de Buitenhaven.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

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


