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Aan de bewoners van het Edisonpark 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

  795607 / 809779 11 december 2017 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

R.A.  Bakker Paul Krugerstraat 1 0118-487165  
    
ONDERWERP    
Geluidzone Edisonpark 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief informeren wij u over de geluidsaspecten op het Edisonpark. Het terrein Edisonpark ligt 
sinds 2009 in de geluidzone van het bedrijventerrein De Schelde/Buitenhaven. Vanaf 1990 tot 2009 
vormde het gebied Edisonpark een onderdeel van het industrieterrein De Schelde/ Buitenhaven. Voor 
woningen op het industrieterrein golden geen normen en werden de woningen op het Edisonpark 
destijds niet beschermd tegen het industrielawaai. Ook het gebied van de Kenniswerf en de 
Binnenhavens vormden destijds een onderdeel van het industrieterrein. In 1990 is een eerste 
geluidszone vastgesteld. Dat was / is een verplichting op grond van de Wet geluidhinder. 
 
Bij de vaststelling door de gemeenteraad van de 'Parapluherziening bestemmingsplannen geluidzone 
Industrieterrein De Schelde/ Buitenhaven' in 2009 is het industrieterrein verkleind. In plaats van op het 
industrieterrein zelf, is het Edisonpark in de geluidzone van dat (verkleinde) industrieterrein komen te 
liggen. Op dat moment (2009) had de berekende geluidsbelasting met betrekking tot industrielawaai 
voor de bestaande en toekomstige woningen op het Edisonpark, op grond van de Wet geluidhinder, 
moeten worden vastgesteld.  
 
Bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor nieuwe bedrijfsvestigingen aan de Buitenhaven is ons 
gebleken, dat het formeel vaststellen van de in 2009 berekende hogere grenswaarde voor 
industrielawaai, destijds is verzuimd. Bij deze berekening is al uitgegaan van de geluidsproductie van de 
toen bestaande bedrijven en ook van de geluidsproductie van de zich nog te vestigen bedrijven op de 
braakliggende gronden aan de Buitenhaven.  
 
De hogere grenswaarde voor industrielawaai betekent een bescherming voor u voor wat betreft de 
maximaal toelaatbare geluidsproductie van de bedrijven op het industrieterrein De Schelde / 
Buitenhaven en de maximaal toegestane geluidsbelasting op uw woning. Bedrijven worden bij de 
indiening van een aanvraag verplicht er voor zorg te dragen, dat zij deze waarden niet overschrijden. Dit 
verschilt dus niet van de situatie in 2009. 
 
Uit het akoestisch onderzoek, dat de basis vormde van de verkleining van het industrieterrein in 2009 
(de zgn. parapluherziening/bestemmgsplan), blijkt, dat de geluidsbelasting in het Edisonpark varieert van 
50 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A). Uit recentelijk uitgevoerd akoestisch onderzoek door de Regionale 
Uitvoeringsdienst Zeeland blijkt, dat dit nog steeds het geval is.  
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Wij zijn dan ook van plan om de hogere grenswaarde variërend van 51 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A), 
afhankelijk van de ligging van de betreffende woning, alsnog, ter correctie van het verzuim in 2009, vast 
te stellen voor de bestaande en nog te bouwen woningen op het Edisonpark.  
 
Wij menen er goed aan te doen u hierover nader te informeren. Op 18 december 2017 om 16:30 uur is 
er een informatiebijeenkomst gepland in het stadhuis van Vlissingen (Paul Krugerstraat 1), waarin uitleg 
gegeven zal worden over het bovenstaande, en tevens een toelichting gegeven zal worden op 
ontwikkelingen aan de Buitenhaven en omgeving. Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Programma 
16:15 – 16:30: ontvangst 
16:30: start programma met: 
- inleiding door wethouder De Jonge; 
- toelichting industriegeluid door de heer Rockx (Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland); 
- toelichting door de heer Van der Peijl van VTO over hun plan voor vestiging op terrein van SBV;  
- toelichting op bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten van Dutch Offshore Contractors (DOC); 
- toelichting op de aanleg van infrastructuur op het bedrijventerrein Souburg;  
- gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Desgewenst kunt u uiteraard nadere uitleg krijgen over het voorgaande. U kunt hierover telefonisch 
contact opnemen met de heer R.A. (Ronald) Bakker (0118-487165, rbakker@vlissingen.nl) of de heer L. 
(Lodewijk) Busé (0118-487417, lbuse@vlissingen.nl). 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
de teamleider van het team Fysiek, 
 

 
 
F. Busio 


