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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Delfzijl is voornemens het centrum van Delfzijl te herontwikkelen. De gemeente heeft 
daartoe een integrale en overkoepelende visie (Centrumvisie) opgesteld op de ruimtelijke en 
functionele kwaliteiten van het stadscentrum. De doelstelling van de visie is de sociaal- 
economische structuur en de regionale betekenis van het centrum te versterken.  

Onderdeel van de Centrumvisie is de nieuwbouw van woningen in het stadscentrum; woningen die 
geluidbelast worden door de bedrijven die op het industrieterrein Oosterhorn c.a. en industrie-
terrein Haven (hierna te noemen: industrieterreinen Delfzijl) zijn gevestigd. In de Wet geluidhinder 
is vastgelegd welke grenswaarde die geluidbelasting bij voorkeur niet mag overschrijden (de 
voorkeursgrenswaarde) en hoe hoog de geluidbelasting maximaal mag zijn (de maximale 
grenswaarde). Binnen die bandbreedte mag de gemeente een afweging maken tussen de 
belangen van wonen en werken.  

Op 14 september 2005 is de ‘Ontwikkelingsschets Oosterhorn’ verschenen. Dat document bevat 
een gezamenlijk (gemeente, provincie en bedrijfsleven) opgestelde visie op de duurzame 
doorontwikkeling van het industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl. Op het terrein zijn vooral bedrijven 
uit de basischemie en metaalindustrie gevestigd, die op dit moment direct aan 3.200 mensen, en 
indirect aan 5.120 mensen werk bieden. Op het terrein is voor miljarden euro's geïnvesteerd, en 
ieder jaar wordt er weer voor enkele honderden miljoenen euro's verder geïnvesteerd, waarbij het 
gaat om onderhoud en vervanging, geleidelijke uitbreidingen en nieuwe fabrieken. Er is nog circa 
400 hectare netto van de totale 1.350 hectare voor uitgifte beschikbaar en deze hectares zullen 
naar verwachting de komende tientallen jaren nodig zijn om de toekomstige ontwikkelingen op te 
vangen. Om deze visie te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden geactualiseerd.   

Het bedrijfsleven nabij het centrum van Delfzijl heeft behoefte aan voldoende ontwikkelingsruimte 
om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren. De gemeente wil daar uit het oogpunt 
van economie en werkgelegenheid ruimte voor bieden, maar ziet ook toe op de belangen van de 
woonomgeving. Als gevolg van de milieuregelgeving op met name het gebied van geluid is daaruit 
een spanningsveld ontstaan.  

Onder leiding van de VROM-inspectie Noord en het Ministerie van EZ, programma Noord, is 
daarom vanaf maart 2007 onderzoek uitgevoerd naar de feiten en omstandigheden. Dit heeft 
geresulteerd in het rapport P070062-04 ‘Geluidproblematiek haven Delfzijl – Eindrapport - Een 
onderzoek naar feiten, knelpunten en kansen’ d.d. 15 juni 2007 van SIGHT Ruimte en milieu. 
Partijen (het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl (B&W), het 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (GS), Groningen Seaports (GSP) 
en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), verenigd in de Stuurgroep Geluidszones 
Delfzijl hebben verklaard zich te kunnen vinden in de belangrijkste conclusies.  

Met de ondertekening op 9 oktober 2007 van de Intentieverklaring hebben SBE, GSP en B&W 
naar elkaar uitgesproken tot een gezamenlijke ruimtelijk-economische ontwikkelingsvisie voor 
Oosterhorn te willen komen. 
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In het verlengde van de Intentieverklaring is besloten om, samen met de provincie Groningen, een 
volgende projectfase in te gaan die voldoende informatie moet opleveren om een nieuwe afweging 
te kunnen maken tussen de belangen van industrie en woonomgeving, welke afweging moet leiden 
tot een toekomstbestendige geluidszone. Partijen hebben voorts afgesproken om het beheer van 
de nieuwe geluidszone (beheer van de beschikbare geluidruimte) gezamenlijk en transparant uit te 
gaan voeren. 

Alles afwegende hebben de partijen op 2 maart 2010 met de vaststelling van de Nota ‘Stad, Haven 
en Industrie in harmonie’ gekozen voor variant 5B2 van de nieuw vast te stellen geluidszone, welke 
het best recht doet aan de belangen van zowel de industrie als de woonomgeving. Het vasthouden 
aan de vigerende zonegrens is geen optie, omdat dit het einde zou betekenen van de doorontwik-
keling van Oosterhorn. Op 25 maart 2010 heeft ook de gemeenteraad van Delfzijl ingestemd met 
de gekozen variant. 

1.2 Wettelijk kader zonering industrielawaai 

De basis van de zonering voor industrielawaai is gelegen in het bestemmingsplan. Wanneer in een 
bestemmingsplan de mogelijkheid wordt geboden om op een bepaald terrein, waaraan in 
hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de 
bestemming voor het gehele terrein, of een gedeelte daarvan, de mogelijkheid insluit van vestiging 
van ‘grote lawaaimakers’, is dat terrein op basis van artikel 1 Wgh (zie definitie industrieterrein) een 
‘industrieterrein’ (N.B. Om verwarring met spreektaal te vermijden wordt in het algemeen 
gesproken over "gezoneerd industrieterrein").  
In onderdeel D van Bijlage I Besluit omgevingsrecht  is vastgelegd welke inrichtingen als grote 
lawaaimakers moeten worden beschouwd. 

Op grond van de artikelen 54 en 41 van de Wet geluidhinder kan een zone uitsluitend worden 
gewijzigd bij vaststelling, wijziging of herziening van een bestemmingsplan. Zowel de huidige als 
de nieuwe geluidszone is gelegen (zie paragraaf 2.2) over meerdere bestemmingsplannen. Om te 
voorkomen dat al deze bestemmingsplannen integraal moeten worden herzien, wordt een 
zogeheten facetbestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt enkel een facet (in dit geval geluid) van 
een planologische regeling herzien, zonder dat onderliggende bestemmingen opnieuw moeten 
worden bestemd. Een facetplan betreft dus een aanvullende planologische regeling bovenop 
het(de) reeds voor dat plangebied geldende bestemmingsplan(nen).  
Daar waar onderliggende bestemmingsplannen (vrijwel) tegelijkertijd met deze facetherziening 
worden herzien (bestemmingsplannen Havengebied, Farmsum, Centrum en Buitengebied), is er 
voor gekozen de (nieuwe) geluidszone zowel in deze facetherziening als in de betreffende plannen 
op te nemen. Daarmee wordt bereikt dat, ingeval er vertraging mocht optreden bij een van deze 
procedures. ten alle tijden is gewaarborgd dat de nieuwe geluidszone vigeert.  

Met voorliggend facetbestemmingsplan wordt de nieuwe geluidszone planologisch vastgelegd en 
de oude opgeheven. Omwille van de duidelijkheid heeft het facetbestemmingsplan de naam: 
Geluidszone industrieterreinen Delfzijl. 
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1.3 Doel 

Het facetbestemmingsplan heeft als doel het juridisch planologisch vastleggen van de geluidruimte 
(geluidszone) rondom de industrieterrein Delfzijl en het opheffen van de tot nu toe geldende 
geluidszone. 

1.4 Uitgangssituatie situering industrieterreinen Delfzijl 

Het industrieterrein Oosterhorn c.a. omvatte een aantal gezamenlijk gezoneerde industrieterreinen 
welke hieronder worden beschreven. 
- Handelskade Oost 

Op dit deel zijn op- en overslagbedrijven gevestigd. Voor dit terreindeel geldt een zone van 
rechtswege, zie paragraaf 2.1. 

- Handelskade West
Op dit deel zijn op- en overslagbedrijven gevestigd. Aan de Handelskade West bevinden zich 
verder enkele meldingsplichtige horecabedrijven. 

- Oosterhorn
Industrieterrein Oosterhorn is qua oppervlakte het meest omvangrijk, en bestaat uit de deel-
terreinen Zeesluizen, De Delta, Weiwerd, Oosterwierum, MERA Park Delfzijl, Chemie Park  
De Valgen, Metal Park Delfzijl, Chemie Park Delfzijl en Oterdumer Driehoek. 
Op het deelterrein Zeesluizen bevindt zich onder andere een NAM-locatie.  
Daarnaast bevinden zich hier verschillende meldingsplichtige bedrijven. Dit geldt eveneens 
voor De Delta en Weiwerd. Op het deelgebied Oosterwierum bevinden zich onder andere 
Dow Benelux en ESD-SIC BV. Het MERA Park kent nog een gedeelte met vrije kavels en 
onder andere North Refinery en KBM Master Alloys. Ook het Chemie Park De Valgen omvat 
nog een aantal vrije kavels. Daarnaast zijn hier chemisch georiënteerde bedrijven zoals 
bijvoorbeeld PPG Chemicals en Zeolyst gevestigd. Op Metal Park Delfzijl is Aldel gevestigd. 
Daarnaast bevindt zich een aantal aan Aldel gelieerde bedrijven op dit deelterrein. Recentelijk 
zijn daar eveneens energiecentrales gerealiseerd (gedeeltelijk ook op het deelterrein  
De Valgen). Het Chemie Park Delfzijl is het oudste gedeelte van het industrieterrein. Hier is 
een groot aantal chemische bedrijven zoals AkzoNobel, Brunnermond, Teijin Aramid, 
Delamine en Delesto gevestigd. Een gedeelte van het Chemie Park, gelegen naast het 
Metal Park, is gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van de activiteiten. Aan met name de 
noordzijde van de Oosterhornhaven bevindt zich een aantal laad- en losinstallaties. 

- Farmsumerpoort
Farmsumerpoort is gelegen tussen het Oude Eemskanaal en het Eemskanaal en grenst aan 
het noorden aan Eemskanaal Dok en Farmsum. Langs het Oude Eemskanaal bevinden zich 
enkele grotere bedrijven als Eemsmond Betoncentrale B.V. en Koninklijke Niestern Sander. Op 
het terrein zijn verder enkele grotere bedrijven zoals Agrifirm en Draka Comteq gevestigd. 
Daarnaast zijn in de omgeving van de Rondeboslaan en de Seendweg veelal meldingsplichtige 
bedrijven gevestigd. 

- Eemskanaal Dok
Eemskanaal Dok is gelegen aan weerszijden van het Oude Eemskanaal met als middelpunt de 
jachthaven. Vooral aan de oostzijde bevindt zich hier een aantal aan de scheepsbouw 
gerelateerde bedrijven. Hiervan is Heuvelman Ibis de grootste. Aan de westzijde bevinden zich 
de bedrijven Merema, Struyk en Ubbens, die grotendeels omringd zijn door de woningen op 
Doklanden. Tot slot bevindt zich aan de noordzijde nog een aantal horecagelegenheden. 
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- Oosterlaan/Westerlaan (Cross- schietterrein)
Het terrein aan de Oosterlaan/Westerlaan is in gebruik als crossterrein bij een motorcross-
vereniging. Verder is het westelijke deel van het terrein ingericht als schietterrein. 

Gedurende het onderzoek naar de nieuw vast te stellen geluidszone is gebleken dat er enkele 
aanpassingen m.b.t de begrenzing van de gezoneerde industrieterreinen gewenst zijn, zie hiervoor 
paragraaf 2.2. 

1.5 Plangebied 

Het plangebied wordt aan de buitenzijde begrensd door de zonegrens (in beginsel is dit de 
50 dB(A)-contour) en aan de binnenzijde door de (aangepaste, zie paragraaf 2.2) grenzen van de 
gezoneerde industrieterreinen.  
In onderstaand figuur is de ligging van het plangebied weergegeven. 

Figuur 1 
Afbakening plangebied 
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2 Bestaande en nieuwe situatie 

2.1 Bestaande situatie 

De huidige geluidszone rond het industrieterrein maakt het doorontwikkelen van de 
industrieterreinen Delfzijl niet meer mogelijk. Op het industrieterrein Oosterhorn is van het totaal 
bruto 1350 ha aan industrieterrein circa netto 400 ha voor uitgifte beschikbaar, die de komende 
tientallen jaren verder ingevuld gaat worden. Op Farmsumerpoort ligt nog circa 20 ha braak. 

De geluidszone rond het industrieterrein Oosterhorn is voor de eerste maal bij besluit 
93/8551/18/6.MA van 4 mei 1993 door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
vastgesteld. Dat besluit heeft op 25 juni 1993 de Koninklijke goedkeuring gekregen. Door het 
vaststellen van een (gecombineerde) geluidszone rond de industrieterreinen Oosterhorn, 
Eemskanaaldok, Oosterveld-Koveltemp en het motorsportterrein en de schietbaan aan de 
Oosterlaan/Westerlaan te Delfzijl, voldoen Gedeputeerde Staten aan artikel 53 van de Wet 
geluidhinder.   

In 2003 is de geluidszone ter hoogte van Delfzijl gewijzigd en is de zone verruimd. 
Middels een partiële herziening van het bestemmingsplan Noord/De Eems en Dollard 
(goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 27 mei 2003) is de oorspronkelijk vastgestelde 
geluidszone verruimd ten behoeve van de op 20 maart 2001 aan Niestern Sander verleende 
revisievergunning voor een drietal dokken. De zoneverruiming bevindt zich vrijwel geheel 
buitendijks in de Eems en leidt niet tot hogere geluidbelastingen bij (bestaande) woningen. In 
figuur 2 is de bestaande geluidszone zichtbaar (gele lijn) met de verruiming (knikje in zone ten 
westen van gezoneerd industrieterrein). 
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Figuur 2
Geluidszonering industrieterreinen Delfzijl 

In 2003 is uit onderzoek gebleken dat er van rechtswege een geluidszone voor Handelskade Oost 
tot stand was gekomen. Dit heeft te maken met het inwerking treden van het gewijzigde artikel 59 
van de Wet geluidhinder. Dit artikel geeft aan dat daar waar op 1 juli 1993 nog geen geluidszone, 
als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder, is vastgesteld terwijl planologisch de vestiging 
van A-inrichtingen niet uitgesloten zijn (de geluidszones rond bestaande situaties industrielawaai), 
er zich van rechtswege een zone bevindt. Voorts is men in de milieuvergunningen van de bedrijven 
gelegen op Handelskade Oost, ervan uitgegaan dat de Handelskade Oost op termijn wordt 
opgenomen bij de krachtens artikel 53 gezoneerde industrieterreinen, zonder dat de geluidszone 
daarvoor zou worden vergroot. 

In onderliggend facetbestemmingsplan wordt dan ook met het vaststellen van de zone rekening 
gehouden met de geluidbijdrage van de bedrijven gelegen op Handelskade Oost. 
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2.2 Nieuwe situatie begrenzing gezoneerde industrieterreinen 

Ten tijde van het onderzoek naar de nieuwe geluidszone is gebleken dat de (ontwikkelingen op de) 
terreinen Merema Eemskanaal, Gemeentewerf en Ubbink zodanig zijn dat zich daar geen ‘grote 
lawaaimakers’ als bedoeld in de Wet geluidhinder meer zullen vestigen. Derhalve is de begrenzing 
van de gezoneerde industrieterreinen hierop aangepast en wel in die zin dat deze terreinen 
daartoe niet meer behoren. Het terrein Farmsummerhaven is daarentegen toegevoegd aan het 
gezoneerde terrein. 

2.3 Geldende bestemmingsplannen 

Dit facetbestemmingsplan heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen: 

Nr. Bestemmingsplan Vastgesteld Raad Goedgekeurd G.S. Status   

1. 
Termunten/Termunterzijl/Borgsweer
Termunten – Termunterzijl 
Termunten - Rekreatie 

06-09-2007 
26-10-82 
14-07-87 

15-04-08 
15-11-83 
1-3-88 

Onherroepelijk 
Onherroepelijk 
Onherroepelijk 

2. Delfzijl Kern West  15-12-2011  Onherroepelijk m.u.v. 
Rijksweg 57 en Wettersteinstraat 2-4

3. Farmsumerhaven 26-06-2003 7-10-03 Onherroepelijk 

4. Farmsumerpoort 30-11-2006 26-6-07 Onherroepelijk 

5. Farmsum begin 2013*)  

6. Doklanden  Juni 2011  Onherroepelijk d.d. 7-09-2011 

7. Tuikwerd 14-07-2011  Onherroepelijk d.d. 28-09-2011 

8. Windpark Delfzijl Noord 16-12-2010  Onherroepelijk 

9. Meedhuizen 20-09-2012  

10.

Buitengebied Zuid 
Buitengebied Delfzijl deelgebied 
Midden  
Buitengebied voormalige gemeente 
Termunten 

begin 2013*) 

27-11-97 

23-01-89 

09-06-98 

19-09-89 

Onherroepelijk 

Onherroepelijk 

11. Woldendorp 14-06-2012  Onherroepelijk d.d. 12-09-2012 

12. Delfzijl Centrum Begin 2013*)  

13. Havengebied Begin 2013*)  

14. Delfzijl Kern Noord 11-05-2010  Onherroepelijk 

15. Eems-Dollard 30-05-91 01-10-91 Onherroepelijk 

*) Voorzien is dat deze bestemmingsplannen tegelijkertijd met voorliggende facetherziening worden herzien.

  
Daar waar in de vigerende bestemmingsplannen al een regeling ten aanzien van industrielawaai is 
opgenomen, hetzij in de voorschriften hetzij op de plankaart, wordt deze (middels artikel 2.2 van de 
regels) vervangen door de regeling van het onderhavige facetbestemmingsplan, voor zover de 
plangebieden binnen de nieuwe zonegrens zijn gelegen. Voor het overige blijven de bestemmings-
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plannen onverminderd van toepassing, met dien verstande dat (vrijwel) tegelijkertijd met dit 
facetbestemmingsplan de bestemmingsplannen Havengebied, Farmsum, Centrum en 
Buitengebied worden herzien. De geluidszone wordt voor de volledigheid dan ook in deze plannen 
opgenomen.

2.4 Nieuwe geluidszone 

Door de gemeenteraad van Delfzijl is op advies van de stuurgroep en het college van B&W 
gekozen voor de berekende 50 dB(A)-contour behorend bij variant 5B2, welke de basis zal vormen 
voor de nieuw vast te stellen zonegrens. Deze variant voorziet het best in de belangen van zowel 
woonomgeving als industrie en is daarom gekozen.  

Met deze variant kunnen onder meer de gewenste ontwikkelingen in het centrum van Delfzijl 
doorgang vinden, waarbij in voorkomende gevallen gebruik moet worden gemaakt van de 
zeehavenontheffing (artikel 60 Wet geluidhinder). Bovendien kan bedrijfsvestiging aan de oostzijde 
met deze zoneverruiming onder bepaalde voorwaarden, doorgang vinden.  

Voor de variant 5B2 zijn administratieve maatregelen nodig voor een aantal bestaande bedrijven. 
Verder zijn er naast administratieve ook fysieke maatregelen nodig bij Heuvelman Ibis aan de 
Eemskanaal Z.Z.. Met het treffen van administratieve maatregelen wordt bedoeld dat de 
toegestane geluidruimte van deze bedrijven in overeenstemming moet worden gebracht met de 
daadwerkelijk geproduceerde geluidruimte.  

Verder is tevens onderzocht in hoeverre de geluiduitstraling van de gezamenlijke bedrijven door 
het treffen van bronmaatregelen nog verder kan worden gereduceerd. Gebleken is dat dit niet 
mogelijk is omdat er in 1997 reeds een saneringsonderzoek heeft plaatsgevonden en er 
voorafgaand aan het vaststellen van de hogere grenswaarden door de Minister van VROM een 
saneringsprogramma is opgesteld en nadien uitgevoerd. Bovendien is de omvang van het 
gezoneerde gebied en de hoeveelheid bedrijven van dien aard, dat er geen specifieke bronnen 
(meer) zijn te benoemen waarbij een bronreductie tot een merkbaar lagere geluidbelasting in de 
omgeving leidt. Het aantal bronnen dat daarvoor zou moeten worden gereduceerd is dermate 
omvangrijk, dat dit tot exorbitante kosten zou leiden. De omvang van het gebied en het groot 
aantal geluidbronnen leidt er ook toe dat het treffen van geluidafschermende voorzieningen, zoals 
schermen of wallen binnen aanvaardbare stedenbouwkundige proporties, niet effectief is. 

Wel kan er nog een geluidreductie worden bereikt door een beperking op te leggen aan de 
groeimogelijkheden van enkele bedrijven, alsmede aan de geluidproductie van op de thans nog 
lege kavels te vestigen bedrijven. Voor wat betreft de ontwikkelmogelijkheden voor de bestaande 
bedrijven kunnen met deze variant veel, maar niet alle, geïnventariseerde toekomstplannen van 
bestaande bedrijven worden gerealiseerd. Voor nagenoeg alle overige bedrijven is wel 1 dB extra 
geluidruimte gereserveerd.  

Van alle nu braakliggende terreinen behouden de belangrijkste kavels weliswaar de mogelijkheid 
tot het vestigen van sterk geluidsuitstralende industrie, doch op de kavels aan de randen van het 
industrieterrein is (zonder het treffen van verregaande geluidbestrijdingsmaatregelen) nog slechts 
de vestiging van beperkt geluidsuitstralende industrie mogelijk. De gebruiksmogelijkheden in 
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variant 5B2 van de verschillende braakliggende kavels worden middels het toegestane aantal 
dB/m2 weergegeven. 
In figuur 2 is de ligging van de nieuwe en de bestaande zonegrens te zien. 
In deze figuur is de ‘5B2’-grens de nieuwe zogeheten ‘buitengrens’ (50 dB(A)-contour) en de 
‘gezoneerde industrieterreinen’ de nieuwe zogeheten ‘binnengrens’. Dit is de begrenzing van het 
industrieterrein waar zich zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ kunnen vestigen.  

De berekende geluidcontour welke ten grondslag ligt aan de vast te stellen geluidszone, loopt voor 
een gering deel over Duits grondgebied. De geluidszone kan aldaar vanzelfsprekend niet worden 
vastgesteld, zodat de zone een ‘hap’ bevat aan de noordoostzijde. De beschikbare geluidruimte 
voor de industrie wordt ter plaatse van die ‘hap’ wel gevisualiseerd door middel van de berekende 
50 dB(A) etmaalwaardecontour. 

2.5 Geluidreductieplan 

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden (Staatsblad 2010, nr. 135, 
Inwerkingtredingsbesluit Staatsblad 2010, nr. 137). Deze wet heeft invloed op vele wetten, 
waaronder de Wet geluidhinder.  

Met artikel 3.18 van de Chw wordt een nieuw artikel 67 aan de Wgh toegevoegd, inzake het 
vaststellen van een geluidreductieplan, ingeval buiten een bestaande zone vanwege een 
industrieterrein de waarde van 50 dB(A) wordt overschreden, of op een of meer plaatsen binnen de 
zone of op de zonegrens de geluidbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane 
geluidbelasting: 

Artikel 67  
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 geluidbelasting 
hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidbelasting, stellen burgemeester en wethouders voor het 
betreffende industrieterrein een geluidreductieplan vast.  

2.  Een geluidreductieplan bevat ten minste een beschrijving van:  
a. het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de bestaande zone te beperken;  
b. de voorgenomen in de eerstvolgende vijf jaar te treffen maatregelen om de geluidbelasting binnen die 

periode voor het hele industrieterrein te verminderen tot beneden de bedoelde grenswaarden;  
c. de wijze waarop de vermindering van de geluidbelasting van het betreffende industrieterrein zal worden 

gerealiseerd indien de geluidbelasting binnen de onder b genoemde periode niet is verminderd tot 
beneden de grenswaarden.  

Uit de toelichting bij dit artikel blijkt dat een vergunningaanvraag op een overvol industrieterrein 
alleen gehonoreerd kan worden als het desbetreffende bedrijf de geluidbelasting zodanig verlaagt, 
dat op alle beoordelingspunten in de zone aan de grenswaarden wordt voldaan. En dat is zelden 
het geval: de overschrijding wordt vaak door meerdere bedrijven gezamenlijk veroorzaakt. Dat 
betekent dus dat aan een bedrijf dat wel bijdraagt aan een verlaging van de geluidbelasting, maar 
niet zodanig dat aan de grenswaarden wordt voldaan, geen vergunning kan worden verleend. In de 
jurisprudentie wordt strikt getoetst aan de grenswaarden, zodat ook als een bedrijf wel een (klein) 
aandeel levert in de oplossing, een aanvraag toch niet gehonoreerd kan worden.  
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Uit de Nota ‘Stad, Haven en Industrie in harmonie’ is gebleken dat de geluidbelasting vanwege de 
industrieterreinen Delfzijl op sommige plaatsen buiten de bestaande zones de waarde van 50 
dB(A) overschrijdt en op enkele plaatsen binnen de zones en op de zonegrenzen de 
geluidbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidbelasting. Derhalve hebben 
burgemeester en wethouders voor de betreffende industrieterreinen op 12 oktober 2010 een 
geluidreductieplan vastgesteld teneinde te bewerkstelligen dat, zoals in de toelichting bij de Chw is 
aangegeven, vergunningverlening doorgang kan blijven vinden. Daarmee is gezekerd dat de 
administratieve en fysieke maatregelen als beschreven in paragraaf 2.4 ook middels aanpassingen 
van de vergunningvoorschriften, dan wel het opleggen van maatwerkvoorschriften, kan worden 
vastgelegd. 

2.6 Toename aantal woningen hogere grenswaarde 

Naast het treffen van fysieke en administratieve maatregelen bij een aantal bestaande bedrijven 
moeten voor een aantal woningen hogere grenswaarden worden vastgesteld. De betreffende 
woningen waar het besluit hogere waarden op toeziet, worden onderverdeeld in diverse 
categorieën: 

Woningen buiten de huidige zone
In dit geval is artikel 55, vierde lid van de Wet geluidhinder van toepassing: 

Bij wijziging van een bestaande zone, bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan voor gronden 
die krachtens die vaststelling of herziening deel gaan uitmaken van de bestaande zone, kan in bij algemene 
maatregel van bestuur aan te geven gevallen met betrekking tot geprojecteerde, aanwezige of in aanbouw 
zijnde woningen in dat gebied, een hogere waarde dan 50 dB(A) worden vastgesteld, met dien verstande dat 
deze waarde voor geprojecteerde woningen de waarde 55 dB(A) en voor wat aanwezige of in aanbouw zijnde 
woningen betreft 60 dB(A) niet te boven mag gaan.

Dit betekent dat voor aanwezige of in aanbouw zijnde (bouwvergunning is verleend) woningen tot 
en met 60 dB(A) mag worden gegaan en voor woningen die er nog niet zijn, maar waarvoor wel 
een bouwvergunning kan worden verleend, (woning is wel al bestemd) tot en met 55 dB(A). 

In de onderhavige situatie betreft het 2.489 aanwezige woningen die buiten de huidige zone zijn 
gelegen maar middels dit bestemmingsplan in de nieuwe zone komen te liggen. Twee van deze 
woningen lagen op het gezoneerde industrieterrein doch komen als gevolg van de verkleining van 
het gezoneerde industrieterrein in de zone te liggen, de woningen Eemskanaal Noordzijde 6 en 8. 
Voor al deze woningen zullen burgemeester en wethouders voorafgaand aan dit bestemmingsplan, 
een hogere waarde vaststellen. Deze waarde bedraagt voor al deze woningen 55 dB(A), zijnde de 
maximale hogere waarde welke op grond van de Wet geluidhinder kan worden vastgesteld, doch 
welke slechts voor de dichtst bij het gezoneerde industrieterrein gelegen woningen daadwerkelijk 
zal zijn benodigd: voor de overige woningen zal de geluidbelasting in de richting van de zonegrens 
geleidelijk afnemen tot maximaal 50 dB(A).  

Overigens is het voor geen van deze 2.489 woningen noodzakelijk om gevelisolatiemaatregelen te 
treffen. In alle gevallen zal de bestaande gevel zodanig isoleren dat aan de vereiste binnenwaarde 
van 35 dB(A) kan worden voldaan. 
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Woningen in de huidige zone
Deze situatie is complexer, omdat onderscheid gemaakt moet worden tussen: 

- woningen die t.t.v. eerste zonevaststelling binnen de zone aanwezig of in aanbouw waren en 
een geluidbelasting ondervonden van niet meer dan 50, tussen 50 en maximaal 55, dan wel 
meer dan 55 dB(A), 

- woningen die t.t.v. eerste zonevaststelling binnen de zone waren geprojecteerd (bestemd maar 
waarvoor nog geen bouwvergunning was verleend) en een geluidbelasting ondervonden van 
niet meer dan 50, tussen 50 en maximaal 55, dan wel meer dan 55 dB(A) en 

- woningen die t.t.v. eerste zonevaststelling binnen de zone nog niet waren geprojecteerd, maar 
nadien middels bestemmingsplanwijziging zijn gerealiseerd, uitgaande van een geluidbelasting 
van niet meer dan 50, tussen 50 en maximaal 55 dan wel meer dan 55 dB(A). 

Hiervoor is allereerst artikel 53, tweede lid, van toepassing: 

De op 1 januari 2007 geldende ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen voor woningen, andere 
geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen blijven gelden. 

Vervolgens is artikel 55, eerste en derde lid van toepassing (aan het tweede lid is geen uitvoering 
gegeven): 

1.  Bij wijziging van een bestaande zone of bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan voor 
gronden die krachtens die vaststelling of herziening deel blijven uitmaken van de bestaande zone kan met 
betrekking tot de woningen in dat gebied, de waarde van de op grond van artikel 53, tweede lid, geldende 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting worden gewijzigd. 

3.  Een verhoging van de in het eerste lid bedoelde waarde mag ten hoogste 5 dB(A) bedragen, met dien 
verstande dat  
a. degene ten behoeve van wie de waarde wordt verhoogd heeft verklaard dat hij uiterlijk gelijktijdig met 

de verhoging financiële middelen ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van maatregelen 
om de geluidbelasting vanwege het industrieterrein, van de gevels van woningen die door de wijziging 
van de bestaande zone dan wel herziening of vaststelling van het bestemmingsplan een hogere 
geluidbelasting ondervinden te beperken en te voldoen aan artikel 111, eerste lid, onder a of b, en 

b. de waarde wat ten tijde van de eerste zonevaststelling geprojecteerde woningen betreft 55 dB(A) en 
wat ten tijde van de eerste zonevaststelling aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft 60 dB(A) 
niet te boven mag gaan. 

Een en ander leidt tot het volgende overzicht: 
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Situatie ten 
tijde van 
eerste 
zonevastst
elling 

Geluidbelasting 
in dB(A) ten 
tijde van eerste 
zonevaststellin
g 

Geluidbelasting 
bij wijziging 
zone te 
verhogen tot 
[dB(A)] c.q. 
met [dB(A)] 

Opmerkingen 

Woning 
aanwezig 
of in 
aanbouw 

� 50 55 

+ 5 indien voor de 
woning een hgw  
> 50 was 
vastgesteld 

> 50 � 55 + 5 

t.o.v. 
geluidbelasting of 
t.o.v. vastgestelde 
hgw 

> 55 60 

Saneringwoningen 
waarvoor door 
Min.VROM hgw 
was vastgesteld 

Woning 
nog niet 
geprojecte
erd, nadien 
bestemd 

� 50 + 5 
Geluidbelasting 
t.t.v. bestemming 

> 50 �  55 + 5 
Geluidbelasting 
t.t.v. bestemming: 
hgw vastgesteld 

Tabel 1  
Overzicht wettelijk toegestane verhogingen eerder vastgestelde hogere waarden 

Ook voor deze categorieën woningen betreft het uitsluitend aanwezige woningen (1311 stuks) en 
waarvoor door burgemeester en wethouders voorafgaand aan het bestemmingsplan een nieuwe 
hogere waarde wordt vastgesteld, overeenkomstig de berekeningen conform variant 5B2. 

In totaal wordt dus voor 1.311 woningen de bestaande grenswaarde verhoogd en voor 2.489 
woningen een hogere grenswaarde vastgesteld.  

Door adviesbureau DGMR is in december 2009 een inventariserend onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van de woninggevels van deze 1.311 woningen en is een inschatting gemaakt van de 
noodzaak tot en de kosten van het aanbrengen van aanvullende isolatiemaatregelen om aan het 
vereiste binnenniveau te voldoen. Uit het onderzoek is gebleken dat de benodigde financiële 
middelen (voor de aanvullende maatregelen zowel als voor daartoe benodigd nader onderzoek) 
circa 3,2 miljoen euro bedragen. Over de omvang en verdeling van de financiering van deze 
kosten heeft tussen partijen (GSP, SBE en gemeente) overleg plaatsgevonden en is overeen-
stemming bereikt. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor gevelisolatie gemaakt moeten worden op het moment 
dat de geluidbelasting op de betreffende woningen hoger dreigt te worden dan de thans vigerende 
grenswaarde. Een fasering van de kosten is dus mogelijk, met dien verstande dat voor ca. 10% 
van de woningen het treffen van gevelmaatregelen thans reeds aan de orde zal zijn. Onder regie 
van GSP wordt op dit moment een nader onderzoek uitgevoerd aan de te treffen aanvullende 
gevelisolatiemaatregelen, welke in een bestek zullen worden opgenomen op grond waarvan 
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aanbesteding en uitvoering kan plaatsvinden. Voorzien is dat voordat onderhavig bestemmings-
plan wordt vastgesteld, met de uitvoering van de maatregelen zal zijn aangevangen.  

Uit het onderzoek van DGMR is gebleken dat dit voor maximaal 141 woningen aan de orde zal 
zijn. Zoals reeds is aangegeven, worden de kosten van de maatregelen voor deze 141 woningen 
door GSP, SBE en gemeente gezamenlijk gedragen.  
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De kosten voor gevelisolatiemaatregelen voor de overige woningen worden door GSP gedragen, 
doch dat is eerst aan de orde op het moment dat voor de betreffende woningen de thans vigerende 
grenswaarde wordt (dreigt te worden) overschreden. Middels het zonebeheer, dat door gemeente, 
provincie, GSP en bedrijfsleven gezamenlijk zal worden uitgevoerd, wordt de groei van de 
geluidbelasting, als gevolg van de toenemende bedrijvigheid in relatie tot de oude en nieuwe 
grenswaarden, bewaakt en zal op tijd in het treffen van extra isolatiemaatregelen worden voorzien. 
Daarmee is naar de mening van het gemeentebestuur in voldoende mate gegarandeerd dat aan 
het gestelde in artikel 55, derde lid, van de Wet geluidhinder wordt voldaan. 

Voor nadere informatie met betrekking tot het vaststellen of verhogen van grenswaarden voor de 
woningen in de geluidszone wordt verwezen naar het daartoe strekkend besluit van burgemeester 
en wethouders, dan gelijktijdig met dit bestemmingsplan in procedure is gebracht. 
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3 Overige omgevingsaspecten 

Omdat het onderhavige bestemmingsplan alleen betrekking heeft op de aanpassing van de 
geluidszone, zijn er verder geen consequenties vanwege dit bestemmingsplan voor de andere 
omgevingsaspecten zoals waterhuishouding, archeologie, externe veiligheid of bodemaspecten. 

3.1 Natuurbeschermingswet – Natura 2000 

De mogelijke effecten op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden beschreven in de 
voortoets in bijlage IV. Hieruit blijkt dat de verruiming van de geluidszone geen enkel effect heeft 
op de instandhoudingsdoelen van de relevante Natura 2000-gebieden. 
De verruiming van de geluidszone leidt niet tot verstoring van vaste rust-, verblijfs- en 
voortplantingsplaatsen van wettelijk beschermde soorten. De Flora- en faunawet staat de 
uitvoering van het facetbestemmingsplan dan ook niet in de weg. 
Het facetbestemmingsplan leidt evenmin tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

3.2 Cumulatie van geluid in de woonomgeving 

Door bureau DGMR zijn voor het gebied in de zone berekeningen uitgevoerd naar de 
gecumuleerde geluidsbelasting op 5 m waarneemhoogte, als gevolg van een samenloop van het 
industriegeluid, het wegverkeersgeluid en het railverkeersgeluid.  
De uitkomsten van deze berekeningen zijn gevisualiseerd in de navolgende figuur: 



LBP|SIGHT | R085560aaA0.id 18 

Figuur 3 
Gecumuleerde geluidsbelasting op 5 m waarneemhoogte 

Uit deze berekeningen, welke zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage I van het Besluit geluidhinder, 
blijkt dat, met uitzondering van een 9-tal woningen, de gecumuleerde geluidsbelasting Lcum voor 
het merendeel van de woningen tussen de 50 – 60 dB bedraagt en voor een gedeelte tussen 60 – 
65 dB. In vrijwel alle gevallen is het wegverkeerlawaai daarbij bepalend.  
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er met het vaststellen van dit facetbestemmingsplan v.w.b. 
het aspect geluid sprake is van een aanvaardbaar woonklimaat. 

Overigens wordt in het parallel aan deze facetbestemmingsplanherziening vast te stellen Hogere 
grenswaarden besluit nader op dit aspect ingegaan. 
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4 Juridische planbeschrijving 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt een toelichting op de juridische regeling. Het juridisch bindende gedeelte van 
het bestemmingsplan bestaat uit de analoge/digitale verbeelding (voorheen plankaart) en de regels 
(voorheen voorschriften). De verbeelding en de regels dienen in samenhang met elkaar te worden 
bezien. 

Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Op basis 
van deze wet is in het bestemmingsplan de benaming van enkele begrippen veranderd (regels in 
plaats van voorschriften, ontheffing in plaats van vrijstelling) en geldt een aantal standaard-
bepalingen.  

De verbeelding en de regels zijn verder opgesteld conform de landelijke Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008). Dit zijn de standaardregels zoals voorgeschreven op 
grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, overeenkomstig de wettelijke regels ten aanzien 
van het digitaal raadpleegbaar zijn van bestemmingsplannen.  

4.2 Onderwerpen planregeling 

In het bestemmingsplan worden de volgende zaken vastgelegd die te maken hebben met het 
aspect geluid.  

Als eerste wordt de geluidszone (50 dB(A) contour) vastgelegd en de oude geluidszone wordt 
opgeheven. Ten tweede is de geluidszone in het toetsingskader voor vergunningverlening voor 
inrichtingen en de toepassing van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ook 
wel het Activiteitenbesluit genoemd. Ten derde vormt het facetbestemmingsplan het toetsings-
kader voor het aspect geluidhinder door industrielawaai voor nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen en het verlenen van hogere grenswaarden en de kadastrale aantekening daarvan.  

In hoofdstuk 2 van deze toelichting is uiteengezet welke consequenties er uit het vaststellen van de 
nieuwe geluidszone gelden voor bestaande woningen en/of andere geluidsgevoelige 
bestemmingen dan wel voor woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen die op grond 
van de onderliggende vigerende bestemmingsplannen reeds konden worden gerealiseerd 
(geprojecteerde woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen): de vigerende hogere 
grenswaarden blijven gelden, worden daar waar nodig verhoogd dan wel, voor zover het om 
woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen gaat die nu in de nieuwe zone komen te 
liggen, worden hogere grenswaarden vastgesteld. 

Verder bepalen de artikelen 59 juncto 44 en 45  van de Wet geluidhinder dat voor binnen de zone 
nieuw te bouwen en nog niet geprojecteerde woningen een voorkeursgrenswaarde geldt van 50 
dB(A) en een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld welke de waarde van 55 dB(A) niet te 
boven mag gaan. Deze regeling is echter eerst aan de orde ingeval er binnen de zone voor het 
eerst een bestemming voor woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen wordt 
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vastgelegd. In dat kader dient dan akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd en dienen 
eventueel hogere grenswaarden te worden vastgesteld. 

4.3 Regels  

Hieronder volgt een toelichting per artikel. 

Artikel 1 Begrippen 
Artikel 1 geeft, in alfabetische volgorde, een omschrijving van een aantal begrippen dat in de 
regels wordt gebruikt. Hiermee wordt formeel vastgelegd wat wel en niet onder het betreffende 
begrip moet worden verstaan. Dit artikel is dus primair bedoeld om begrippen duidelijk te 
begrenzen en niet om de gedachten achter de gebruikte termen uit te leggen. Daarvoor is juist 
deze toelichting bedoeld. Waar nodig worden gehanteerde begrippen toegelicht. 

De gehanteerde omschrijving van de begrippen komt overeen met de wijze waarop deze in andere 
actuele bestemmingsplannen wordt omschreven. 

Artikel 2 Reikwijdte herziening 
Dit artikel geeft aan op welke onderliggende bestemmingsplannen dit facetbestemmingsplan 
betrekking heeft. Tevens wordt aangegeven welke regels, dan wel voorschriften, uit de 
onderliggende bestemmingsplannen met dit plan buiten toepassing geraken. 

Artikel 3 Anti-dubbeltelbepaling 
Het doel van de anti-dubbeltelbepaling is te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. Kortweg gezegd komt het erop neer, dat 
grond die één keer in beschouwing is genomen voor het toestaan van gebouwen, niet een tweede 
maal mag meetellen voor de toelaatbaarheid van andere gebouwen, als die grond inmiddels tot 
een ander bouwperceel is gaan behoren. 

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel wordt aangegeven dat de geluidszone (het gebied tussen de gezoneerde 
industrieterreinen en de zonegrens) ter plaatse van de aanduiding ligt. 

Artikel 5 Overgangsrecht 
Dit artikel regelt dat de bestaande situatie, voor zover legaal, wordt gerespecteerd, voor zover de 
verschillende bestemmingsregelingen zelf al niet aansluiten bij de bestaande situatie. 

Artikel 6 Slotregel 
Met dit artikel wordt de ‘roepnaam’ van het bestemmingsplan vastgelegd. 
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4.4 Verbeelding 

De verbeelding is de kaart waarop door middel van lijnen en arceringen de ligging van de 
geluidszone wordt weergegeven. De kaart heeft in samenhang met de regels, een juridisch 
bindend karakter. 

Als ondergrond is een recente topografische kaart gehanteerd. Daarmee kan exact worden 
bepaald waar het plan is gelegen en hoe de geluidszone loopt. De kaart is verder voorzien van een 
noordpijl en legenda. Het plangebied van het bestemmingsplan is weergegeven door middel van 
oranje arcering en heeft de aanduiding  ‘geluidszone industrie’.  
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5 Economische uitvoerbaarheid 

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de 
Wro rust op de gemeente de verplichting tot kostenverhaal bij grondexploitatie. Dit kan door het 
vaststellen van een exploitatieplan. De gemeente kan hiervan afzien indien kostenverhaal 
anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld door het sluiten van een overeenkomst. Om tot kosten-
verhaal te kunnen overgaan, moet er wel sprake zijn van een bouwplan, zoals bedoeld in artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het voorliggend facetbestemmingsplan voorziet niet in 
de realisatie van een dergelijk bouwplan. Er is derhalve geen exploitatieplan of overeenkomst 
zoals bedoeld in de Wro noodzakelijk. 

Het plan betreft slechts een herziening van de bestemmingsplannen betreffende één facet, 
namelijk het facet ‘geluid’. 

In het bestemmingsplan Oosterhorn zal een financiële onderbouwing worden opgenomen die 
voorziet in het kostenverhaal. Het onderliggende facetbestemmingsplan heeft met het vast te 
stellen bestemmingsplan Oosterhorn een nadrukkelijke relatie. 

Bij het vaststellen van hogere waarden dient ook aandacht te worden besteed aan de gevelisolatie 
van de betreffende woningen in relatie tot het vereiste binnenniveau alsmede aan de (financiering 
van de) kosten van die maatregelen. 

Artikel 111, eerste lid, van de Wet geluidhinder bepaalt dat de geluidbelasting binnen de woning bij 
gesloten ramen ten hoogste 35 dB(A) bedraagt, tenzij eerder een hogere waarde dan 55 dB(A) 
door de Minister van VROM is vastgesteld, in welk geval de geluidbelasting binnen de woning bij 
gesloten ramen ten hoogste 40 dB(A) bedraagt. Verder geeft artikel 55, derde lid, van de Wet 
geluidhinder aan, dat degene ten behoeve van wie de waarde wordt verhoogd moet verklaren dat 
hij uiterlijk gelijktijdig met de verhoging financiële middelen ter beschikking stelt, teneinde te 
voldoen aan artikel 111, eerste lid. 

Door adviesbureau DGMR is in december 2009 een inventariserend onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit van de woninggevels en is een inschatting gemaakt van de noodzaak tot en de kosten van 
het aanbrengen van aanvullende isolatiemaatregelen om aan het vereiste binnenniveau te 
voldoen. Uit het onderzoek is gebleken dat de benodigde financiële middelen (voor de aanvullende 
maatregelen zowel als voor daartoe benodigd nader onderzoek) circa 3 miljoen euro bedragen. 
Over de precieze omvang en verdeling van de financiering van deze kosten heeft tussen partijen 
overleg plaatsgevonden en is overeenstemming bereikt. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor gevelisolatie gemaakt moeten worden op het moment 
dat de geluidbelasting op de betreffende woningen hoger dreigt te worden dan de thans vigerende 
grenswaarde. Een fasering van de kosten is dus mogelijk, met dien verstande dat voor ca. 10% 
van de woningen het treffen van gevelmaatregelen thans reeds aan de orde zal zijn. Onder regie 
van GSP wordt op dit moment een nader onderzoek uitgevoerd aan de te treffen aanvullende 
gevelisolatiemaatregelen, welke in een bestek zullen worden opgenomen op grond waarvan 
aanbesteding en uitvoering kan plaatsvinden.  
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Voorzien is dat eind 2012 met de uitvoering van de maatregelen kan worden aangevangen. Voor 
zover thans bekend is dat voor 141 woningen genoemd aan de orde.  

De kosten van de maatregelen voor deze 10% van de woningen worden door GSP, SBE en 
gemeente gezamenlijk gedragen. De kosten voor gevelisolatiemaatregelen voor de overige 
woningen worden door GSP gedragen, doch dat is eerst aan de orde op het moment dat voor de 
betreffende woningen de thans vigerende grenswaarde wordt (dreigt te worden) overschreden. 
Middels het zonebeheer, dat door gemeente, provincie, GSP en bedrijfsleven gezamenlijk zal 
worden uitgevoerd, wordt de groei van de geluidbelasting als gevolg van de toenemende 
bedrijvigheid in relatie tot de oude en nieuwe grenswaarden bewaakt en zal op tijd in het treffen 
van extra isolatiemaatregelen worden voorzien. 

Daarmee is naar de mening van het gemeentebestuur in voldoende mate gegarandeerd dat aan 
het gestelde in artikel 55, derde lid, van de Wet geluidhinder wordt voldaan. 
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6 Procedure 

6.1 Vooroverleg 

Het facetbestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg (overeenkomstig artikel 
3.1.1 Bro) toegezonden aan de betrokken diensten en ambtenaren van de provincie Groningen. 
Naar aanleiding hiervan zijn opmerkingen gemaakt die in een separate inspraaknotitie zijn 
opgenomen. Op enkele onderdelen heeft dit tot een (beperkte) aanpassing van het plan geleid en 
wel m.b.t. (de hogere grenswaarden voor de woningen op) het terrein Merema Eemskanaal dat 
buiten de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein is gebracht. 

6.2 Inspraak 

Op de voorbereiding van (onder meer) bestemmingsplannen is de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het staat de 
gemeente vrij om daaraan voorafgaand inspraak te bieden op grond van de gemeentelijke 
inspraakverordening. Het voorontwerp is gepubliceerd en heeft zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Wanneer kenbaar wordt gemaakt dat het bestemmingsplan ‘Facetplan 
Geluidszone’ ter inzage ligt, wordt een (onvertaald) exemplaar naar het bevoegd gezag in 
Duitsland gestuurd. 

6.3 Hogere grenswaarde 

Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld, dient er krachtens de Wet geluidhinder 
voor 1.311 woningen de bestaande grenswaarde verhoogd en voor 2.487 woningen een hogere 
grenswaarde vastgesteld te worden. Dit besluit is genomen door het College van burgemeester en 
wethouders, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

6.4 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft, op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
in het kader van de zienswijzen, vanaf 20 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter 
visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. 

6.5 Vaststelling 

Na tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt het plan, al dan niet gewijzigd aan de 
hand van de eventueel ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergronden 
De gemeente Delfzijl is voornemens om het centrum van Delfzijl te herontwikkelen. De gemeente 
Delfzijl heeft daartoe een integrale en overkoepelende visie (Centrumvisie) opgesteld over de ruimtelijke 
en functionele kwaliteiten van het stadscentrum. De doelstelling van de visie is de sociaal-economische 
structuur en de regionale betekenis van het centrum te versterken.  

Onderdeel van de Centrumvisie is de nieuwbouw van woningen in het stadscentrum, woningen die 
geluidbelast worden door de bedrijven die op het industrieterrein Oosterhorn c.a. en industrieterrein 
Haven zijn gevestigd. In de Wet geluidhinder is vastgelegd welke grenswaarde die geluidsbelasting bij 
voorkeur niet moet overschrijden (de voorkeursgrenswaarde) en hoe hoog de geluidsbelasting maximaal 
mag zijn (de maximale grenswaarde). Binnen die bandbreedte mag de gemeente een afweging maken 
tussen de belangen van wonen en werken.  

Figuur 1: Delfzijl en Haven 
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Op 14 september 2005 is de ‘Ontwikkelingsschets Oosterhorn’ verschenen. Dat document bevat een 
gezamenlijk (gemeente, provincie en bedrijfsleven) opgestelde visie op de duurzame doorontwikkeling 
van industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl. Op het terrein zijn vooral bedrijven uit de basischemie en 
metaalindustrie gevestigd, die op dit moment direct aan 3.200 mensen, en indirect aan 5.120 mensen werk 
bieden. Op het terrein is voor miljarden euro's geïnvesteerd, en ieder jaar wordt er weer voor enkele 
honderden miljoenen euro's verder geïnvesteerd, waarbij het gaat om onderhoud en vervanging, 
geleidelijke uitbreidingen en nieuwe fabrieken. Er is nog circa 350 hectare netto van de totale 1320 
hectare voor uitgifte beschikbaar, en deze hectares zullen naar verwachting de komende tientallen jaren 
nodig zijn om de toekomstige ontwikkelingen op te vangen. Om deze visie te kunnen realiseren moet het 
bestemmingsplan worden geactualiseerd, in het kader waarvan een m.e.r. onderzoek dient te worden 
uitgevoerd. 

Het bedrijfsleven nabij het centrum van Delfzijl heeft behoefte aan voldoende ontwikkelingsruimte om de 
continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren. De gemeente wil daar uit het oogpunt van economie 
en werkgelegenheid ruimte voor bieden, maar ziet ook toe op de belangen van de woonomgeving. Als 
gevolg van de milieuregelgeving op met name het gebied van geluid is daaruit een spanningsveld ontstaan 
tussen de gemeente Delfzijl en het bedrijfsleven. In dat spanningsveld is het de partijen aanvankelijk niet 
gelukt om gemeenschappelijke uitgangspunten te vinden voor het vinden van een (nieuw) evenwicht 
tussen de gemeentelijke bouwplannen en de geluidsbelasting vanwege bestaande en toekomstige 
bedrijfsactiviteiten. 

Uit verkennende gesprekken in februari 2007 tussen vertegenwoordigers van VROM, EZ, de gemeente en 
het bedrijfsleven, bleek niettemin dat de wens bij alle betrokkenen nadrukkelijk aanwezig was om te 
zoeken naar een oplossing, om zowel de Centrumvisie als de Ontwikkelingsschets Oosterhorn te kunnen 
realiseren. Op basis van deze gesprekken concludeerde VROM ook dat betrouwbare gegevens ontbraken 
en dat onduidelijkheid bestond over de interpretatie van wel beschikbare gegevens. 

De VROM-inspectie Noord en het Ministerie van EZ, programma Noord, hebben daarom vanaf maart 
2007 onderzoek laten uitvoeren naar de feiten en omstandigheden. Dit heeft geresulteerd in het rapport 
P070062-04 “Geluidproblematiek haven Delfzijl – Eindrapport - Een onderzoek naar feiten, knelpunten 
en kansen” d.d. 15 juni 2007 van SIGHT milieu en ruimte. Partijen hebben verklaard zich te kunnen 
vinden in de belangrijkste conclusies. Fase 0 van het project ‘Geluidzone Delfzijl’ was daarmee afgerond. 

Met de ondertekening op 9 oktober 2007 van de Intentieverklaring hebben de Samenwerkende Bedrijven 
Eemsdelta (SBE), Groninger Seaports (GSP) en het College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Delfzijl (B&W) naar elkaar uitgesproken tot een gezamenlijke ruimtelijk-economische 
ontwikkelingsvisie te willen komen. 

In het verlengde van de Intentieverklaring is besloten om, gezamenlijk met de Provincie Groningen, een 
volgende projectfase in te gaan die voldoende informatie moet opleveren om een nieuwe afweging te 
kunnen maken tussen de belangen van industrie en woonomgeving, welke afweging moet leiden tot een 
toekomstbestendige geluidzone. De gezamenlijke aanpak had tevens tot doel de om de werkrelaties op 
uitvoeringsniveau tussen gemeente en bedrijfsleven te verbeteren en te versterken. Partijen hebben voorts 
afgesproken om het beheer van de nieuwe geluidzone (beheer van de beschikbare geluidsruimte) 
gezamenlijk en transparant uit te gaan voeren. 

De voorliggende nota bevat de resultaten van de fasen I en II van het project ‘Geluidszone Delfzijl’. 
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Mede op grond van de resultaten van projectfase II zal de besluitvorming rond het bestemmingsplan 
Oosterhorn c.q. de nieuwe geluidzone plaatsvinden. Daarna zal in fase III van het project de feitelijke 
uitvoering plaatsvinden door het aanscherpen van milieuvergunningen, het vaststellen van hogere 
grenswaarden en het wijzigen van bestemmingsplannen. 
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2 FASEN I EN II VAN HET PROJECT 

2.1 De projectorganisatie 
Het project is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep ‘Geluidszone Delfzijl’. De feitelijke uitvoering 
van de werkzaamheden heeft in de lijnorganisaties plaatsgevonden. Het akoestisch onderzoek is 
uitbesteed bij DGMR sector Industrie & Milieu. De (voortgang van de) werkzaamheden zijn besproken in 
en begeleid door de “Werkgroep Geluidzone Delfzijl”. Voor de samenstelling van de verschillende 
organisatieonderdelen wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Akoestisch onderzoek fase I 
Het akoestisch onderzoek ten behoeve van fase I van het project is uitgevoerd in de periode januari - 
oktober 2008. De resultaten van dat onderzoek zijn neergelegd in het DGMR geluidrapport 
I.2008.0136.00.R001 van 25 november 2008. Fase I van het onderzoek had tot doel om het akoestisch 
rekenmodel van het industrieterrein Oosterhorn c.a. op orde te brengen, en informatie te vergaren voor 
fase II van het onderzoek. Uitgangspunt voor deze actualisatie was het basiszonemodel van 1 januari 
2008.

Op grond van het onderzoek fase I is ondermeer het volgende geconcludeerd. 
• Voor de braakliggende kavels op Oosterhorn is geluidruimte aanwezig voor dagbedrijven. De ten 

tijde van zonevaststelling voor de avond- en nachtperiode gereserveerde geluidruimte is veelal te 
laag voor de gewenste invulling met zware continue industrie. Dit betreft vooral de oostelijke 
kavels op Oosterhorn (nabij Borgsweer). 

• Het geactualiseerde basiszonemodel fase I berekent overschrijdingen van de vigerende 
geluidzone en van grenswaarden voor woningen. De overschrijdingen in Delfzijl worden deels 
veroorzaakt door het samenvoegen van de geluidzones van Handelskade-Oost en Oosterhorn. 

• De geluidsbelasting op het Centrumplan bedraagt (situatie november 2008) circa 57 dB(A), 
waardoor nieuwbouw niet zonder meer mogelijk is. 

Voor nadere informatie over de in fase I van het akoestisch onderzoek verrichte werkzaamheden bereikte 
resultaten wordt verwezen naar bijlage 2 van deze nota. 
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Figuur 2: Delfzijl Chemiepark 

De resultaten van fase I van het akoestisch onderzoek zijn op 24 oktober en 21 november 2008 
gerapporteerd aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft naar aanleiding van fase I opdracht gegeven voor 
fase II van het onderzoek, dat voldoende informatie moet leveren om een nieuwe afweging te maken 
tussen de belangen van de industrie en de omgeving. 

De stuurgroep heeft daarnaast aan SIGHT opdracht gegeven om ook de geluidsberekeningen die ten 
behoeve van de m.e.r. Oosterhorn moeten worden uitgevoerd, te begeleiden. Hiermee is de coördinatie 
tussen beide trajecten gewaarborgd. 

2.3 Akoestisch onderzoek fase II 
Fase II van het akoestisch onderzoek is uitgevoerd in de periode maart - oktober 2009. De resultaten van 
het onderzoek zijn neergelegd in het DGMR geluidrapport I.2008.0136.00.R002 van 15 december 2009. 

Doel van fase II was om voldoende informatie te leveren op grond waarvan een nieuwe afweging kan 
worden gemaakt tussen de belangen van de industrie en de omgeving. Daarvoor dienen verschillende 
varianten te worden ontwikkeld en onderzocht. De besluitvorming moet een toekomstbestendige 
geluidzone gaan opleveren, binnen welke de stad, de haven en de industrie zich in harmonie kunnen 
ontwikkelen. 

Voor nadere informatie over de in fase II van het akoestisch onderzoek verrichte werkzaamheden wordt 
verwezen naar bijlage 2 van deze nota. 
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2.4 Toetsing onomkeerbare beslissingen 
De stuurgroep heeft als onderdeel van de opdracht voor fase II aan de werkgroep meegegeven dat 
gedurende de looptijd van het project geen beslissingen mogen worden genomen over ontwikkelingen op 
het industrieterrein en in de geluidzone, voor zover die beslissingen onomkeerbare gevolgen kunnen 
hebben voor het resultaat van projectfase II. 

De werkgroep heeft in dat kader verschillende milieuvergunningen en woningbouwplannen beoordeeld. 
Er zijn geen ontwikkelingen geweest die een relevante invloed hebben op het projectresultaat, en 
betrokken moeten worden in de besluitvorming. Op dit moment is nog niet beoordeeld de herziening van 
het bestemmingsplan Doklanden voor de bouw van woningen op het thans nog braakliggende deel van 
Doklanden.  

Na afronding van projectfase II zal deze taak worden overgedragen aan het Zonebeheerteam, zie 
paragraaf 2.7. 

2.5 Geluidberekeningen ten behoeve van de m.e.r. studie 
Ten behoeve van de m.e.r. studie voor het bestemmingsplan Oosterhorn zijn door adviesbureau DGMR 
geluidberekeningen uitgevoerd. De resultaten zijn besproken in de deze werkgroep. 

Het m.e.r. plangebied is niet gelijk is aan het gezoneerde industrieterrein Oosterhorn c.a. Tot het m.e.r. 
plangebied behoren niet de industrieterreinen Farmsumerpoort, Eemskanaal Dok, Handelskade West, 
Handelskade Oost en de Koninklijke Niestern Sander. De m.e.r.-studie gaat daarentegen wel uit van het 
inrichten van de gebieden ten zuiden van Weiwerd en de Oterdumer driehoek als industrieterrein. Ook 
overigens zijn er, in termen van uitgangspunten, verschillen tussen het onderzoek naar de geluidzone en 
de m.e.r. studie (en met het natuurwaardenonderzoek van GSP) . De werkgroep heeft er op toegezien dat 
in overlappende gebieden en gemeenschappelijk varianten, dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd. Zo 
komt bij voorbeeld het m.e.r. alternatief B ‘bedrijvigheid’ voor de gemeenschappelijke gebieden geheel 
overeen met geluidzonevariant 3. 

Bij het invullen van de m.e.r. varianten zijn de onderzoeksresultaten van de werkgroep geluidzones als 
uitgangspunt gehanteerd.  



P070163 9 2 maart 2010

2.6 Geluidonderzoek ten behoeve van het natuurwaardenonderzoek van GSP 
Ten behoeve van het natuurwaardenonderzoek van Bureau Bakker dat in opdracht van GSP wordt 
uitgevoerd zijn door adviesbureau DGMR geluidberekeningen uitgevoerd, welke resultaten zijn 
besproken in de werkgroep. De resultaten van die geluidberekeningen zijn weergegeven in de 
onderstaande figuur. Het natuurwaardenonderzoek is op het moment van schrijven van dit rapport 
overigens nog niet geheel afgrond. 

Figuur 3: Geluidcontouren 45 dB(A) L24 overeenkomstig Natuurwaardenonderzoek 

Uit de figuur blijkt dat de (gele) geluidcontour 2020 ter hoogte van de zandplaat Hond-Paap nauwelijks 
groter is dan de (rode) actuele geluidcontour 2010. Dat betekent dat de toename van de geluidproductie 
op Oosterhorn in de periode 2010 – 2020, gedurende welke periode 25% van de nu braakliggende 
terreinen wordt ingevuld, op die locatie tot een geringe toename van de geluidbelasting leidt, die de in 
voorkeursvariant 5B2 beschreven invulling van het industrieterrein niet in de weg zal hoeven te staan. 

In 2050 (de oranje contour) zal de geluidsbelasting wat verder kunnen zijn toegenomen, maar of dat 
daadwerkelijk zo zal uitpakken is van vele factoren afhankelijk. In 2020 zal daarom opnieuw onderzoek 
moeten worden gedaan naar de feitelijk gerealiseerde en na 2020 nog verwachte groei van 
geluidsproductie op Oosterhorn. Omdat in de periode 2010 – 2020 nauwgezet zal worden gemonitord, zal 
op dat moment ook meer kennis beschikbaar zijn over de dosis-effect relatie voor de fauna en de 
ontwikkeling van de natuurwaarden in de omgeving van het industrieterrein. 
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Ook in het geluidonderzoek ten behoeve van de natuurwaarden is aangenomen dat de Oterdumer driehoek 
en de toekomstkavels ten zuiden van Weiwerd deel gaan uitmaken van het gezoneerde industrieterrein 
Oosterhorn c.a. Hierdoor sluit het onderzoeksgebied aan op het m.e.r. plangebied. Zie verder paragraaf 
2.5.

In het zonebeheerplan (zie paragraaf 2.7) zal met het oog op de te verlenen vergunning krachtens de Wet 
milieubeheer een geluidbeleid en bijbehorende geluidcontour 2020 worden vastgelegd, die kaderstellend 
wordt voor de in die periode te verlenen milieuvergunningen. In 2020 zal de balans opnieuw worden 
opgemaakt. 

2.7 Organisatie van het zonebeheer 
Op 9 oktober 2007 hebben partijen afgesproken om het beheer van de nieuwe Wet geluidhinder 
geluidzone (beheer van de beschikbare geluidsruimte) gezamenlijk en transparant uit te gaan voeren. 

De organisatie is in fase II van het project nader uitgewerkt in het document ‘Afspraken Zonebeheer 
industrieterreinen Delfzijl’, van 15 oktober 2009. Het document zal op 2 maart 2010 worden ondertekend 
door de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports (GSP), het College van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl (B&W) en Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen (GS). 

Afgesproken is om een zonebeheerteam samen te stellen, welk team aan de hand van een nog op te stellen 
zonebeheerplan (geluidbeleidsplan) de bevoegde gezagen zal gaan adviseren inzake ontwikkelingen op en 
rond het industrieterrein, voor zover die ontwikkelingen van belang zijn voor de geluidruimte van het 
industrieterrein c.q. de geluidkwaliteit in de omgeving. De gemaakte afspraken laten onverlet de 
wettelijke bevoegdheden. 

In fase III van het project wordt het zonebeheer geoperationaliseerd. Tot aan de formele vaststelling van 
de nieuwe zone zal het zonebeheer zoveel als mogelijk gevoerd worden op de daaraan ten grondslag 
liggende modelvariant.  
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN 

3.1 In fase II onderzochte varianten 
In fase II is in eerste instantie, op grond van de varianten 1 (vergunde situatie) en 2 (actuele situatie) uit 
fase I van het onderzoek, het NULmodel samengesteld, dat als uitgangspunt voor fase II heeft gediend. 
Om het NULmodel juridisch te borgen dienen bij de in bijlage 3 aangegeven bedrijven de 
geluidvoorschriften ambtshalve te worden aangepast. Dat geldt evenzo voor alle onderstaande varianten, 
waarvoor het NUL model als uitgangspunt is gehanteerd. 

Op basis van het NULmodel is een 10-tal varianten samengesteld. In eerste instantie is variant 3 
opgesteld. 

Variant 3: Gewenste toekomstige situatie 
In deze variant is het NULmodel aangevuld met de geluidproductie vanwege alle door de 
bedrijven gewenste toekomstplannen. Voor alle overige bedrijven is uitgegaan van een 
overal groei van 1 dB. Voor de braakliggende kavels is uitgegaan van een geluidproductie 
van 68 dB/m2 overeenkomstig m.e.r. variant B ‘Maximale bedrijvigheid’. 

Uit het onderzoek is gebleken dat variant 3 niet gerealiseerd kan worden omdat de geluidbelasting op 
bestaande woningen hoger wordt dan de maximale grenswaarde, die voor die woningen kan worden 
vastgesteld. In variant 3 wordt uiteraard niet voldaan aan de vigerende grenswaarden. 

Vervolgens is in een aantal varianten 4A - 4E de geluidbelasting weer verlaagd door het inzetten van 
mitigerende maatregel en / of het schrappen van gewenste ontwikkelingen / invullingen. Doel van de 
varianten 4A – 4E was inzicht te verkrijgen in het effect en de doelmatigheid van maatregelen. 

Variant 4A: Variant 3 + papieren sanering (wegnemen ongebruikte geluidruimte) 
Variant 4B: Variant 3 + technische maatregelen aan 20 relevante geluidsbronnen 
Variant 4C: Variant 3 + Handelskade Oost geen onderdeel Oosterhorn c.a. 
Variant 4D: Variant 3 + verplaatsen van één of meer in beginsel verplaatsbare bedrijven; 
Variant 4E: Variant 3 + het beperkt of niet honoreren van toekomstplannen / geluidsreserveringen van 

braakliggende terreinen. 

Uit het variant 4 onderzoek is gebleken dat reductie van de geluidsbelasting alleen mogelijk is door het 
afzien van gewenste uitbreidingen bij bestaande bedrijven in combinatie met het beperken van de 
gebruiksmogelijkheden van braakliggende kavels (lichtere bedrijfscategorieën (4E) en het treffen van 
administratieve maatregelen (4A) bij bedrijven die de vergunde geluidruimte niet gebruiken. Relatief 
weinig en/of alleen lokaal effect heeft het treffen van fysieke maatregelen aan bestaande geluidbronnen 
(4B) en het verplaatsen van bedrijven (4D). 

Vervolgens zijn de eindvarianten 5A, 5B1, 5B2 en 5C opgesteld. In alle eindvarianten is als uitgangspunt 
gehanteerd dat de Handelskade – Oost deel uitmaakt van het gezoneerde industrieterrein Oosterhorn. De 
resultaten van het onderzoek (variant 4C, zie hoofdstuk 4) hebben geen aanleiding gegeven om dat 
uitgangspunt te herzien. In alle eindvarianten is tevens aangenomen dat de Oterdumer driehoek en de 
toekomstkavels ten zuiden van Weiwerd deel gaan uitmaken van het gezoneerde industrieterrein 
Oosterhorn c.a. Hierdoor sluit het onderzoeksgebied aan op het m.e.r. plangebied. Zie verder paragraaf 
2.5.
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Variant 5A: Vigerende grenswaarde variant 
Alle benodigde maatregelen om te kunnen voldoen aan de vigerende grenswaarden. 
Omdat het NULmodel al een overschrijding berekent zijn nagenoeg alle toekomstige 
ontwikkelingen geschrapt (4E), zijn bronmaatregelen getroffen (4B), is de papieren 
sanering uitgevoerd (4A) en zijn tot slot de gereserveerde geluidsproductie voor de 
braakliggende kavels verlaagd (4E). 

Variant 5B1: Verhoogde grenswaarde variant 
Vigerende grenswaarden verhoogd van 50-55 dB(A) met maximaal 5 dB tot maximaal 60 
dB(A). Geen verhoging voor 1 woning in Borgsweer en woningen in Doklanden. 

Variant 5B2: Verhoogde grenswaarde variant 
Variant 5B1 + verhoging voor 1 woning in Borgsweer. 

Variant 5C: Maximale grenswaarde variant 
Variant 5B2 + verhoging vigerende grenswaarden op woningen in Doklanden van 55 
dB(A) tot maximaal 60 dB(A). 

In overleg is de werkgroep tot de gemeenschappelijke slotsom gekomen dat de varianten 5B2 en 5C het 
meest toekomstbestendig zijn. In die varianten kan de ontwikkeling van woningbouwlocaties doorgang 
vinden, met dien verstande dat de geluidbelasting hoger zal worden dan eerder is voorzien, doch beperkt 
hoger dan de thans feitelijk vergunde situatie. Anderzijds is er voldoende ruimte voor de ontwikkeling 
van de industrie, met dien verstande dat niet alle nu braakliggende kavels de maximale invulling met 
zware continue industrie kunnen krijgen. 

Voor beide varianten 5B2 en 5C geldt dat: 

• er geluidruimte is voor de geïnventariseerde toekomstplannen bij bestaande bedrijven; 
• er 1 dB extra uitgeefbare geluidruimte is voor nagenoeg alle bedrijven zonder concrete 

toekomstplannen; 
• er administratieve maatregelen nodig zijn bij de in bijlage 3 van deze nota aangegeven bedrijven; 
• administratieve en fysieke maatregelen nodig zijn bij Heuvelman Ibis aan de Eemskanaal Z.Z., 

waaronder het definitief vastleggen van de toegestane geluidproductie op het thans vergunde 
niveau; 

• de RoRo faciliteit op Handelskade Oost niet gerealiseerd kan worden; 
• er geluidbeperkingen zijn voor braakliggende kavels aan de zuidkant van MERA Park Delfzijl 

waarvoor de geluidreservering is verlaagd van de gewenste 68 dB(A)/m2 tot 63 dB(A)/m2; 
• er geluidbeperkingen zijn voor de meest oostelijk gelegen kavels nabij Borgsweer, waarvoor de 

geluidreservering is verlaagd van de gewenste 68 dB(A)/m2 tot 50 á 65 dB(A)/m2. 

In variant 5B2 zijn aanvullend (ten opzichte van 5C) nodig: 

• administratieve maatregelen nodig zijn bij Merema aan de Eemskanaal N.Z. en Struyk aan de 
Eemskanaal Z.Z.; 

• extra beperkingen voor enkele kavels direct ten zuidoosten van Weiwerd, waarvoor de 
geluidreservering is verlaagd van 63 dB(A)/m2 naar 60 dB(A)/m2. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de varianten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het 
eindrapport van DGMR, rapport I.2008.0136.00.R002 van 15 december 2009. De inhoud van de 
voorkeursvariant 5B2 komt meer gedetailleerd terug in hoofdstuk 4 van het voorliggende rapport. 
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In de onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de geluidsbelastingen die in de varianten 5B2 
en 5C optreden. 

GELUIDBELASTING NULMODEL VARIANT 5B2 VARIANT 5C 

Centrum Delfzijl 57 - 58 58 - 59 58 - 59 

Doklanden 56 - 57 55 57 

Farmsum 57 - 63 57 - 60 58 - 60 

Borgsweer 51 - 55 56 - 60 57 - 60 
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3.2 Geluidcontouren 
In de onderstaande figuur zijn de belangrijkste resulterende geluidcontouren weergegeven. Globaal van 
buiten naar binnen gezien zijn dat de volgende. 

• De rode lijn is de geluidcontour bij variant 3, de variant waarin alle plannen en wensen zijn 
gehonoreerd. Variant 3 is niet realiseerbaar, zie paragraaf 3.1. 

• De oranje lijn is de geluidcontour 5C. Deze komt nagenoeg overeen met: 
• De lichtblauwe lijn, de geluidcontour 5B2.  
• De donkerblauwe geluidcontour is overeenkomstig 5B1. Nabij Borgsweer is die contour duidelijk 

kleiner dan 5B2. Bij Delfzijl vallen de 5B1 en 5B2 contouren samen. 
• De groene lijn is de geluidcontour volgens het NULmodel. In een aantal richtingen gaat de 

Nulmodel contour al over de zonegrens heen. Dat betekent dat nu al meer geluidruimte is 
vergund dan volgens de vigerende zonegrens is toegestaan. 

• De zwarte getrokken is de huidige zonegrens. Voor zover deze is gelegen op Duits grondgebied 
heeft deze geen formele rechtskracht. 

• De blauwgroene tenslotte is de geluidcontour van variant 5A, de vigerende grenswaarden variant. 
In deze variant zijn alle geldende grenswaarden (waaronder de zonegrens) in acht genomen. 

Figuur 4: Geluidcontouren varianten 

Uit de figuur blijkt dat, behoudens de binnenste lichtblauwe lijn behorende bij de vigerende grenswaarde 
variant 5A, alle geluidcontouren in meer of mindere mate over de zonegrens heen gaan.  
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De groei van de geluidcontouren ten noorden en noordwesten van Delfzijl wordt voor een beperkt deel 
veroorzaakt door het toevoegen, in de geluidberekeningen, van Handelskade-Oost aan het gezoneerde 
industrieterrein Oosterhorn c.a. Aan de oostzijde van het terrein draagt ook het toevoegen van de 
Oterdumer driehoek bij aan de groei van de contouren. 
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4 KEUZE TOEKOMSTBESTENDIGE GELUIDZONE 

Alles afwegende heeft de Stuurgroep gezamenlijk gekozen voor variant 5B2, welke het best recht doet 
aan de belangen van zowel de industrie als de woonomgeving. Het vasthouden aan de vigerende 
zonegrens is geen optie omdat dit het einde zou betekenen van de doorontwikkeling van Oosterhorn. 

In onderstaande figuur is de ligging van de met variant 5B2 berekende 50 dB(A)-contour weergegeven, 
welke de basis zal vormen voor de nieuw vast te stellen zonegrens. (Alvorens de daarvoor te volgen 
procedure wordt gestart zal er nog een nadere detaillering plaatsvinden van de exacte ligging.) Ook de 
thans vigerende zonegrens is in dit figuur weergegeven. 

Figuur 5: Globale ligging nieuwe zonegrens

Op de volgende pagina’s worden de mogelijkheden en consequenties voor achtereenvolgens de industrie 
(bestaande bedrijven en toekomstige bedrijven) en de woonomgeving (bestaande woningen en 
woningbouwplannen) beschreven. 
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Consequenties voor de industrie

Zoals eerder aangegeven zijn er voor deze variant administratieve maatregelen nodig bij de in bijlage 3 
van deze nota opgenomen bedrijven. Verder zijn er administratieve en fysieke maatregelen nodig bij 
Heuvelman Ibis aan de Eemskanaal Z.Z., en zijn er administratieve maatregelen nodig bij Merema aan de 
Eemskanaal N.Z. en Struyk aan de Eemskanaal Z.Z. 

Met variant 5B2 kunnen verder veel doch niet alle geïnventariseerde toekomstplannen van bestaande 
bedrijven worden gerealiseerd. Voor nagenoeg alle overige bedrijven is 1 dB extra geluidruimte 
gereserveerd. Van alle nu braakliggende terreinen behouden de belangrijkste kavels de mogelijkheid tot 
het vestigen van zware continue industrie. Op de kavels aan de randen van het industrieterrein is vestiging 
van middelzware industrie mogelijk. Naar verwachting is door goed zonebeheer nog enige winst 
mogelijk. 

De gebruiksmogelijkheden in variant 5B2 van de verschillende braakliggende kavels zijn in de 
navolgende figuur weergegeven.  

Figuur 6: Geluidruimte kavels in variant 5B2 

Ter toelichting bij deze figuur geldt het volgende: 

Voor zware continue procesindustrie is 68 dB(A) per m2 nodig, in de figuur aangegeven met een paarse 
kleur. In de onderstaande tabel is ter vergelijking de gemiddelde geluidproductie van reeds ingevulde 
delen van het industrieterrein weergegeven. De waarden zijn berekend met het NULmodel. 
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DEELTERREIN DAG 
[DB(A)/M2] 

AVOND 
[DB(A)/M2] 

NACHT 
[DB(A)/M2] 

DOW: totaal terrein (7,7 Ha) 64 63 63 

DOW: productie oppervlak (4 Ha) 66 66 66 

Metalpark excl. Toekomst (89 Ha) 70 66 66 

Chemiepark excl. Toekomst (108 Ha) 72 72 72 

Uit de figuur is verder af te lezen dat langs de randen voor een lichtere invulling is gekozen (inwaartse 
zonering). In het kader van het Zonebeheerplan kan, binnen dezelfde akoestisch randvoorwaarden, 
uiteraard ook tot een andere verdeling gekomen worden. 

Consequenties voor de woonomgeving

In variant 5B2 kunnen de woningbouwplannen in het centrum van Delfzijl doorgang vinden, met dien 
verstande dat gebruik moet worden gemaakt van de zeehavenontheffing. De geluidbelasting wordt met 59 
dB(A) ten opzichte van het NULmodel circa 1 dB hoger, maar blijft lager dan de (bij zeehavenontheffing) 
maximale grenswaarde van 60 dB(A). In de maximale variant 3 zou de geluidbelasting gaan oplopen tot 
63 dB(A). 

De geluidbelasting op Doklanden neemt in variant 5B2 af van 57 dB(A) naar 55 dB(A), de thans 
vigerende grenswaarde. In de maximale variant 3 zou de belasting oplopen tot 59 dB(A). In het geval er 
wordt afgezien van de maatregelen met lokaal effect zal de geluidbelasting 57 dB(A) blijven bedragen. 

Op Farmsum neemt de geluidbelasting ten opzichte van het NULmodel met 1 á 2 dB toe tot maximaal 60 
dB(A). De belasting is tot 5 dB hoger dan de eerder vastgestelde en thans vigerende grenswaarden. De 
Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om eerder vastgestelde grenswaarden te herzien. 

Voor de woningen te Borgsweer gelden grenswaarden van 53 á 55 dB(A). Dat is bij benadering ook de 
thans vergunde waarde van de geluidbelasting volgens het NULmodel. In variant 5B2 zal de belasting 
oplopen tot 56 á 60 dB(A). Bepalend voor die resulterende geluidbelasting zijn de toekomstbronnen van 
het Chemie park en MERA park. 
Een overzicht van de woningen waarvoor de bestaande grenswaarden meer moeten worden verhoogd is 
opgenomen in bijlage 4 bij deze nota. In het rapport van DGMR I.2008.0136.12.R001 is aangegeven bij 
welke woningen maatregelen moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan het vereiste 
binnenniveau van 35 dB(A). 
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5 PLAN VAN AANPAK FASE III 

5.1 Activiteiten 
Op grond van de resultaten van projectfase II is een bestuurlijke keuze gemaakt voor een 
toekomstbestendige geluidzone voor het industrieterrein Oosterhorn c.a., zie hoofdstuk 4 van deze nota. 

In fase III van het project wordt de geluidzone juridisch vastgelegd in de bestemmingsplannen voor alle 
gebieden in de omgeving van het industrieterrein die van de geluidzone deel gaan uitmaken. In totaal 
betreft het ca. 15 bestemmingsplannen. Uiteraard wordt ook het bestemmingsplan van het industrieterrein 
zelf gewijzigd, maar dat vloeit niet voort uit het project geluidzones: de industrieterreinen zelf maken 
geen deel uit van de geluidzone. 

Voorafgaand aan de wijziging van de geluidzone dient het effect van de fysieke en administratieve 
maatregelen bij de bedrijven in de milieuvergunningen te zijn verwerkt. De geluidvoorschriften worden 
daartoe ambthalve aangescherpt. In dat kader kan nader akoestisch onderzoek bij de bedrijven nodig zijn. 
Eventueel kan worden aangesloten op een vergunningprocedure die op aanvraag van het bedrijf in 
kwestie toch al is gestart. 

Voorafgaand aan de wijziging van de geluidzone dienen ook alle thans vigerende grenswaarden te 
worden gewijzigd. Het daarvoor benodigde akoestisch onderzoek is een vervolg op het onderzoek zoals 
dat ten behoeve van voorliggende nota is uitgevoerd. Veelal zal gebruik kunnen worden gemaakt van de 
reeds beschikbare informatie. 

In fase III van het project wordt voorts het gemeenschappelijke zonebeheer geoperationaliseerd. Gestart 
wordt met het samenstellen van het zonebeheerteam. Het zonebeheerteam wordt belast met het uitvoeren 
van de operationele taken zoals beschreven in de afsprakenlijst zonebeheer. Daarnaast dienen de bij het 
zonebeheer betrokken partijen een Zonebeheerplan 2010 – 2020 op te stellen, waarin het uitgiftebeleid 
voor de komende periode wordt vastgelegd. Tot aan het onherroepelijk worden van de nieuwe zone, zal 
het zonebeheer vanzelfsprekend zoveel als mogelijk op variant 5B2 worden gebaseerd. Het 
zonebeheerteam dient er in ieder geval voor te waken dat er geen onomkeerbare besluiten worden 
genomen die realisatie van variant 5B2 zouden verhinderen. 

5.2 Kosten 
Aan de uitvoering in fase III van de gekozen variant zijn kosten verbonden. Kostensoorten zijn: 

1. Kosten voor het herzien van bestemmingsplannen van gebieden die zijn of komen te liggen in de 
geluidzone van het industrieterrein Oosterhorn c.a. 

2. Kosten voor het nemen van hogere waarden besluiten 
3. Kosten voor het ambtshalve aanscherpen van milieuvergunningen 
4. Kosten als gevolg van bezwaar en beroep tegen vorenbedoelde besluiten 
5. Kosten voor isolatie van woningen om te kunnen voldoen aan het vereiste binnenniveau van 35 

dB(A). 
6. Kosten voor onteigening / amovering van woningen 
7. Kosten voor gemeenschappelijk zonebeheer. 

De meeste kosten vloeien voort uit het onder punt 5. bedoelde isoleren van woningen tegen geluid. Door 
adviesbureau DGMR is in december 2009 een inventariserend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 
woninggevels en is een inschatting gemaakt van de kosten van isolatie. Uit het onderzoek is gebleken dat 
de onder punt 5 bedoelde kosten circa 3,2 miljoen euro bedragen. 
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De Wet geluidhinder schrijft voor dat het verzoek tot vaststelling van hogere waarden ten minste omvat 
een verklaring dat de geluidmaatregelen worden getroffen. Uit die verklaring moet blijken dat, en op 
wiens kosten, de maatregelen worden uitgevoerd. Over de omvang en verdeling van alle bovenbedoelde 
kosten heeft tussen partijen overleg plaatsgevonden en is overeenstemming bereikt. 

Opgemerkt wordt dat de kosten voor gevelisolatie gemaakt moeten worden op het moment dat de 
geluidsbelasting op de betreffende woningen hoger dreigt te worden dan de thans vigerende grenswaarde. 
Een fasering van de kosten is dus mogelijk, met dien verstande dat voor ca. 10% van de woningen 
gevelmaatregelen thans reeds aan de orde zullen zijn.  

5.3 Globale planning 
In de figuur op de volgende pagina is een eerste globaal overzicht opgenomen van de planning van fase 
III. Relevant is dat de vaststelling van de bestemmingsplannen met de nieuwe zone (en direct daaraan 
voorafgaand de vaststelling van de nieuwe grenswaarden voor woningen in de zone) eerst kan 
plaatsvinden als de beschreven noodzakelijke (vrijwel uitsluitend administratieve) maatregelen bij de 
bestaande bedrijven in de milieuvoorschriften zijn verwerkt. Het zonebeheerplan zal direct na vaststelling 
van de nieuwe zone operationeel zijn, tot aan dat moment wordt gewerkt met een interim-model. De 
realisatie van de gevelisolatiemaatregelen zal voor circa 110 woningen direct na het onherroepelijk 
worden van de nieuwe grenswaarden moeten aanvangen, voor de overige woningen is dat eerst aan de 
orde als de thans vigerende grenswaarden dreigen te worden overschreden, bijvoorbeeld door de komst 
van nieuwe bedrijven of de uitbreiding van bestaande bedrijven. 

In aanvulling op het planningsoverzicht wordt nog gewezen op de relatie met het MER: omdat ook dat 
moet zijn vastgesteld alvorens de bestemmingsplannen kunnen worden vastgesteld, kan het moment van 
vaststelling van de MER nog bepalend zijn voor het moment van vaststelling van de 
bestemmingsplannen. In het planningsoverzicht is er van uitgegaan dat het MER tijdig kan worden 
vastgesteld. 
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BIJLAGE 1: PROJECTORGANISATIE 

Het project is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep ‘Geluidszone Delfzijl’, bestaande uit:  
• N. Tilstra – VROM Inspectie (technisch voorzitter) 
• I. Wijngaarde - gemeente Delfzijl (secretaris) 
• R. Jacobi – Ministerie van Economische Zaken 
• R. van der Molen / J. Boertjens – B&W gemeente Delfzijl 
• R. Slager - Gedeputeerde Milieu, Provincie Groningen / H. Bloupot - Afdelingshoofd 

Milieuvergunningen, Provincie Groningen 
• C. Zijderveld/ J. Kimkes/ E.Wagenborg / F. Oosterhuis – Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta 

(SBE) 
• H. Post – Groningen Seaports (GSP) 
• F. Houtkamp - SIGHT (procesbegeleider) 

De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden heeft in de lijnorganisaties plaatsgevonden. Het 
akoestisch onderzoek is uitbesteed bij DGMR sector Industrie & Milieu. De (voortgang van de) 
werkzaamheden zijn besproken in en begeleid door de “Werkgroep Geluidzone Delfzijl”, bestaande uit:  

• Frans Houtkamp - SIGHT (voorzitter) 
• Chris Weevers - SIGHT (secretaris) 
• Ingrid Wijngaarde - gemeente Delfzijl 
• Frits Veldman - gemeente Delfzijl (zonebeheerder, tot en met maart 2009) 
• Robert Laan – Stroop (zonebeheerder, vanaf april 2009) 
• Dity Hadderingh – provincie Groningen 
• Gerard van Kempen – DGMR sector Industrie & Milieu (projectleider akoestisch onderzoek) 
• Arno de Pree – DGMR sector Industrie & Milieu (geluidspecialist) 
• Ton Luijks – Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) - Industrie 
• Roel Faken - SBE - Industrie (adviseur) 
• Sjaak de Boer – Groningen Seaports (GSP) 
• Cees van Roon - GSP + SBE-industrie 
• Jochum Admiraal - SBE-Haven 
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BIJLAGE 2: SAMENVATTING FASE I /II AKOESTISCH ONDERZOEK 

Fase I: 

Het akoestisch onderzoek ten behoeve van fase I van het project is uitgevoerd in de periode januari - 
oktober 2008. De resultaten van dat onderzoek zijn neergelegd in het DGMR geluidrapport 
I.2008.0136.00.R001 van 25 november 2008. Fase I van het onderzoek had tot doel om het akoestisch 
rekenmodel van het industrieterrein Oosterhorn c.a. op orde te brengen, en informatie te vergaren voor 
fase II van het onderzoek. Uitgangspunt voor deze actualisatie was het basiszonemodel van 1 januari 
2008.

Ten behoeve van de actualisatie (peildatum 1 juli 2008) zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 
• Voorlichten van de bedrijven tijdens een bijeenkomst op 5 februari 2008. 
• Actualiseren van de modellering van de omgeving (gebouwen, ligging, hoogte, maaiveld, 

beoordelingspunten) 
• Op basis van dossieronderzoek bij provincie Groningen en gemeente Delfzijl inbrengen van de 

meest recente vergunningsituatie van vergunningplichtige bedrijven 
• Opnemen in het basiszonemodel van alle meldingplichtige bedrijven. 
• Onderzoek naar de status en modellering van verladingactiviteiten langs de kades. 
• Onderzoek naar de status en modellering van de havenkranen op Handelskade Oost. 
• Inventariseren van toekomstverwachtingen van de ca 15 maatgevende bedrijven 
• Inventariseren van geluidreducerende maatregelen 
• Verificatie van de feitelijke uitvoering van de in het kader van de sanering industrielawaai 

afgesproken saneringsmaatregelen 
• Onderzoek naar de ten tijde van de zonering gemaakte geluidreserveringen voor de braakliggende 

kavels aan de oostzijde van het industrieterrein en veranderingen die in de loop der tijd hebben 
plaatsgevonden. 

• Bedrijfsbezoeken bij de meest maatgevende bedrijven. 

Op grond van het onderzoek fase I is het volgende geconcludeerd. 
• Het geactualiseerde basiszonemodel fase I bevat 12 geluidsmodellen van vergunningplichtige 

bedrijven die geheel overeenkomen met de meest recente vergunning. 
• Bij de overige 76 vergunningplichtige bedrijven komt het bedrijfsmodel niet geheel overeen met 

het door de bedrijven aangeleverde vergunningmodel, en bevat het bedrijfsmodel meer of minder 
geluidproductie dan de vergunning voorschrijft. 

• Voor zover nodig is op de gemodelleerde geluidproductie van elk individueel bedrijven een 
vergunningcorrectie aangebracht, waardoor de geluidniveaus in de omgeving altijd 
overeenkomen met de milieuvergunningen. 

• Alle saneringsmaatregelen zoals beschreven in Saneringsbesluit van 1997 zijn uitgevoerd. 
• Voor de braakliggende kavels op Oosterhorn is geluidruimte aanwezig voor dagbedrijven. De ten 

tijde van zonevaststelling voor de avond- en nachtperiode gereserveerde geluidruimte is veelal te 
laag voor de gewenste invulling met zware continue industrie. Dit betreft vooral de oostelijke 
kavels op Oosterhorn (nabij Borgsweer). 

• Het geactualiseerde basiszonemodel fase I berekent overschrijdingen van de vigerende 
geluidzone en van grenswaarden voor woningen. De overschrijdingen in Delfzijl worden deels 
veroorzaakt door het samenvoegen van de geluidzones van Handelskade-Oost en Oosterhorn c.a. 

• De geluidsbelasting op het Centrumplan bedraagt op dit moment circa 57 dB(A), waardoor 
nieuwbouw niet zonder meer mogelijk is. 
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Voor nadere informatie over de in fase I van het akoestisch onderzoek verrichte werkzaamheden en 
bereikte resultaten wordt verwezen naar DGMR geluidrapport I.2008.0136.00.R001 van 25 november 
2008.

Fase II: 

Fase II van het onderzoek heeft tot doel om, via diverse varianten, inzicht te krijgen in de mogelijkheden 
om: 

• de geluidreserveringen voor de braakliggende kavels te verhogen, 
• de geluidreserveringen voor braakliggende kavel waar mogelijk te verlagen, 
• de in een eerder stadium gemaakte doch niet vergunde geluidreserveringen bij bestaande 

bedrijven te respecteren,  
• geluidruimte te creëren voor bestaande bedrijven zonder concrete toekomstplannen, 
• de geluidbelasting te verminderen door het treffen van fysieke of administratieve maatregelen bij 

bestaande bedrijven, 
• te voldoen aan eerder vastgestelde grenswaarden voor woningen in de omgeving van het 

industrieterrein, 
• de vorenbedoelde grenswaarden waar nodig te verhogen voor zover dat op grond van de wet- en 

regelgeving mogelijk is. 

Ten behoeve van fase II van het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 
• Voorlichten van de bedrijven tijdens een bijeenkomst op 1 april 2009. 
• Actualiseren van het basiszonemodel fase I naar de peildatum 1 februari 2009. 
• Wegnemen van de in paragraaf 2.2 bedoeld vergunningcorrecties. Per bedrijf is een keuze 

gemaakt voor de in fase II verder te hanteren modellering, welke keuze is gemaakt vanuit het 
streven naar een toekomstbestendige geluidzone. 

• Samenstellen van het resulterende NULmodel, dat als basis heeft gediend voor alle verdere 
variant berekeningen, alsmede de berekeningen ten behoeve van de m.e.r. (zie paragraaf 2.5) en 
het onderzoek naar natuurwaarden (zie paragraaf 2.6). 

• Opnemen van alle voor woningen vigerende grenswaarden (voorkeursgrenswaarde, hogere 
waarde of MTG) in het NULmodel. De grenswaarden bestaan uit een locatie (x, y), een 
waarneemhoogte (z) en een grenswaarde in dB(A). 

• Ontwikkelen, doorrekenen en beoordelen van een 10-tal varianten met betrekking tot de 
geluidruimte voor het industrieterrein Oosterhorn c.a, zie verder paragraaf 3. 

• Opstellen van de voorliggende nota ‘Stad, haven en industrie in harmonie’ 

In fase II is het basiszonemodel geëvolueerd naar het NULmodel, dat als basis heeft gediend voor alle 
verdere variant berekeningen. Geconstateerd is dat het NULmodel, evenals het geactualiseerde 
basiszonemodel fase I, op verschillende locaties een overschrijding van grenswaarden liet zien, zie ook de 
figuur in paragraaf 3.2. 

Voor nadere informatie over de in fase II van het akoestisch onderzoek verrichte werkzaamheden en 
bereikte resultaten wordt verwezen naar DGMR geluidrapport I.2008.0136.00.R002 van 15 december 
2009.
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BIJLAGE 3: AMBTSHALVE AAN TE PASSEN 
GELUIDVOORSCHRIFTEN T.B.V. NULMODEL 

BEDRIJFSNAAM ADRES NR. WET 
MILIEUBEHEER

BEVOEGD 
GEZAG 

Veem & Factor Handelskade Oost 7 Vergunning Gemeente 

Wagenborg Stevedoring b.v. Handelskade Oost 21a Vergunning Provincie 

BIOX GROEP Oosterhorn 20-22 Vergunning Provincie 

Water & Soil BV Oosterwierum 31 Vergunning Provincie 

Havenbedrijven Handelskade Oost 11 Vergunning Gemeente 

Radio Modelvliegclub Eemsmond Loodweg 2 Vergunning Gemeente 

Gebr. Borg op- en overslag b.v. Valgenweg 6 Vergunning Provincie 

Schouten Ceralco Melasseweg 1 Vergunning Provincie 

Bio MCN Oosterhorn 10 Vergunning Provincie 

Delamine b.v. Oosterhorn 8 Vergunning Provincie 

Zeolyst CV Oosterhorn 36 Vergunning Gemeente 

Struyk Eemskanaal N.Z. 53 Vergunning Gemeente 

Terminal Delfzijl Metaalpark 7 Vergunning Gemeente 

Kollo Silicon Carbide BV Kloosterlaan 11 Vergunning Provincie 

Niestern-Sander b.v. Landlocatie Venjelaan 6 Vergunning Provincie 

Hoek Loos B.V. / Lindegas Oosterhorn 18 Vergunning Gemeente 

North Refinery Oosterwierum 25 Vergunning Provincie 

AKZO NOBEL CHEMICALS (AUB/SU) Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

Dynea b.v. (voormalig Neste Resins b.v.) Oosterhorn 10 Vergunning Provincie 

Kollo special grains Kloosterlaan  Vergunning Gemeente 

Ensartech Valgenweg 5 Vergunning Provincie 

Qlyte Warvenweg  Vergunning Provincie 

Coöperatie Agrifirm u.a. Loodweg 6/8 Vergunning Provincie 

Delesto b.v. Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij)/RBI Warvenweg 18 Vergunning EZ 

Loskade Havenschap Delfzijl/Eemshaven Oosterhorn 13 Vergunning Gemeente 

Dallinga Holding b.v. Rondeboslaan 9-11 AMvB Gemeente 

GTI Industriële Service Noordoost bv Proosdij 59 AMvB Gemeente 

Jelles Lasserij Rondeboslaan 9c AMvB Gemeente 

Merema Transport b.v. Eemskanaal N.Z. 8 AMvB Gemeente 

PMF Rondeboslaan 9 AMvB Gemeente 
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BEDRIJFSNAAM ADRES NR. WET 
MILIEUBEHEER

BEVOEGD 
GEZAG 

Ubbens Bouwstoffen b.v. E.H. Roggenkampweg 1 AMvB Gemeente 

Vos Logistics Houtweg 3 AMvB Gemeente 

Draka Comteq (voorheen NKF kabel b.v.) IJzerweg 2 Vergunning Provincie 

Nieveen Koperweg 1 Vergunning Gemeente 

MC Delfcross / Black Sheep Oosterlaan 15 Vergunning Gemeente 

Spie Nederland Oosterhorn 30 Vergunning Gemeente 

AKZO NOBEL CHEMICALS (MA/CC) Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

AKZO NOBEL CHEMICALS (DEB) Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

AKZO NOBEL CHEMICALS (MCA) Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

AKZO NOBEL CHEMICALS (MEB) Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

AKZO NOBEL CHEMICALS (CKB) Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

Begemann Milieutechniek (BMT) Warvenweg 20-22 Vergunning Provincie 

North Sea Petroleum Koperweg 16 Vergunning Gemeente 

Gulf Oil Nederland B.V. Koperweg 33 Vergunning Gemeente 

Waarschip Werf b.v. Heemskesweg 4 Vergunning Gemeente 

Brunner Mond Netherlands BV Oosterhorn 4 Vergunning Provincie 

Gemeentewerken; KGA depot Hogelandsterweg 3 Vergunning Provincie 

BKB AKTIENGESELLSCHAFT/E-ON Metaalpark 25 Vergunning Provincie 

Evelop BV Metaalpark 20 Vergunning Provincie 

Gemeente: 23 
Provincie: 26 
EZ: 1 
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BIJLAGE 4: WONINGEN WAARVOOR GRENSWAARDEN MOETEN 
WORDEN VERHOOGD 
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Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet
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Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel voortoets 

Algemeen 
De bedrijventerreinen in en rondom Delfzijl hebben behoefte aan voldoende 
milieuontwikkelingsruimte om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren. De 
gemeente wil daar uit het oogpunt van economie en werkgelegenheid ruimte voor bieden, 
maar ziet ook toe op de belangen van de woonomgeving. Als gevolg van de 
milieuregelgeving op met name het gebied van geluid is daaruit een spanningsveld ontstaan. 
Onder leiding van de VROM-inspectie Noord en het Ministerie van EZ, programma Noord, is 
daarom vanaf maart 2007 onderzoek uitgevoerd naar de feiten en omstandigheden. Dit heeft 
geresulteerd in het rapport P070062-04 ‘Geluidproblematiek haven Delfzijl – Eindrapport – 
Een onderzoek naar feiten, knelpunten en kansen’ d.d. 15 juni 2007 van SIGHT Ruimte en 
milieu. 
Partijen (het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl (B&W), het 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (GS), Groningen Seaports 
(GSP) en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), verenigd in de Stuurgroep 
Geluidzones Delfzijl hebben verklaard zich te kunnen vinden in de belangrijkste conclusie een 
nieuwe afweging te moeten  maken voor een verruimde geluidzone. 
Er is een fase II onderzoek1 uitgevoerd naar de mogelijkheden voor zoneverruiming. Er zijn 
tien zonevarianten onderzocht en alle belangen afwegende hebben de partijen op 2 maart 
2010 met de vaststelling van de Nota ‘Stad, Haven en Industrie in harmonie’ gekozen voor 
variant 5B2 van de nieuw vast te stellen geluidzone, welke het best recht doet aan de 
belangen van zowel de industrie als de woonomgeving.  
Het vasthouden aan de vigerende zonegrens is geen optie, omdat dit het einde zou 
betekenen van de doorontwikkeling van Oosterhorn en of de bestaande industrie ernstig in 
haar ontwikkelingsmogelijkheden zou beperken. Op 25 maart 2010 heeft ook de 
gemeenteraad van Delfzijl ingestemd met de gekozen variant en bepaald dat deze zou 
worden uitgewerkt in een nieuwe geluidszone. 

Facetplan Geluidszone 
De bedoelde geluidszone vertegenwoordigt de cumulatieve geluidsuitstraling van een zestal 
gezamenlijk gezoneerde industrieterreinen in en rondom de kern Delfzijl:  Handelskade Oost, 
Handelskade West, Oosterhorn, Farmsumerpoort, Eemskanaal Dok, 
Oosterlaan/Westerlaan/Schietterrein. 

Het facetbestemmingsplan heeft als doel het juridisch planologisch vastleggen van de 
geluidruimte (geluidzone) rondom de industrieterreinen Delfzijl en het opheffen van de twee 
tot nu toe geldende geluidzones. 

                                              
1 Akoestisch onderzoek industrieterreinen Delfzijl – Fase 2, I.2008.0136.00.R002, DGMR, 15-
12-2009
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Het facet-bestemmingsplan Geluidszone is het parapluplan voor 17 bestemmingsplannen die 
(deels) binnen het plangebied van de geluidszone vallen. Door verruiming van de 
geluidszone zullen ca. 3800 woningen voor de eerste keer dan wel een verhoging van een 
Hogere Waarde toegekend krijgen. De hogere waardebesluiten kunnen alleen genomen 
worden via een bestemmingsplanprocedure, dus via het facetplan of via een van de 
onderliggende bestemmingsplannen.  
Het oorspronkelijke plan was de onderbouwing van de zoneverruiming mee te laten liften in 
de m.e.r.-procedure voor Oosterhorn en de twee bestemmingsplannen tegelijk vast te 
stellen. Nu de uitvoering van die m.e.r. is vertraagd, is besloten de vaststelling van het 
Facetbestemmingsplan los te koppelen van de procedure voor het bestemmingsplan 
Oosterhorn.  Ook omdat de ecologische effectbeschrijving ten aanzien van de verruiming van 
de geluidszone niet ter discussie staat. 

Het verruimen van de geluidszone is noodzakelijk, omdat door onduidelijke bevoegdheden in 
de Wet geluidhinder (tot 2007) is het zonebeheer onvoldoende uitgevoerd, waardoor de 
zonegrenzen op een aantal plaatsen (fors) overschreden zijn. De huidige zone was daarnaast 
van begin af aan niet dekkend voor de ontwikkeling van het deelterrein Oosterhorn. Nu 
Oosterhorn zowel in rijks- als in provinciaal beleid tot het belangrijkste zware industrieterrein 
van Noord Nederland is benoemd, is toekenning van overeenkomstige milieugebruiksruimte 
nodig. Het facet-bestemmingsplan Geluidszone kan voorzien in deze verruiming, doch dient 
dan zelfstandig getoetst te worden voor wat betreft de effecten op Natura 2000.  

Voortoets
In 2012 is voor de volledige industriële ontwikkelingen in Delfzijl een integrale Passende 
Beoordeling Geluid2 uitgevoerd, waarbij ook naar cumulatie van allerlei mogelijke 
geluidbronnen is gekeken. Op basis van dit onderzoek is met zekerheid vastgesteld dat er 
geen enkel negatief effect optreedt als gevolg van de verruiming van de geluidszone op de 
instandhoudingdoelen van het Natura 2000-gebied Waddenzee.  
In de voorliggende voortoets zijn de relevante passages uit die integrale Passende 
beoordeling overgenomen, zodat het als een voortoets in het kader van de 
Natuurbeschermingswet kan dienen ter onderbouwing van de natuureffecten van het 
voornemen voor verruiming van de geluidszone.  
Omdat negatieve effecten op Natura 2000 geheel kunnen worden uitgesloten op basis van dit 
onderzoek, behoeft voor de geluidszone geen m.e.r.-procedure gevolgd te worden. Volstaan 
kan worden met een mer-beoordeling, omdat het facet-bestemmingsplan kan worden gezien 
als een besluit, dat een eindsituatie vastlegt en niet als een kaderstellend plan voor andere 
mer-plichtige activiteiten.  

De voorliggende voortoets vormt derhalve een zelfstandig leesbaar effectenonderzoek als 
bijlage bij het facet-bestemmingsplan.  

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader van deze voortoets (de Natuurbeschermingswet) 
kort uiteengezet. In hoofdstuk 3 worden de instandhoudingsdoelen van de relevante Natura 
2000-gebieden beschreven. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de mogelijke effecten van de 
voorgenomen ontwikkeling op Natura 2000 beschreven.  

                                              
2 Buro Bakker (2012); Passende Beoordeling van de effecten van industrie- en 
verkeersgeluid op Natura 2000-gebied Waddenzee. 
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Figuur 1  Ligging bedrijventerreinen Delfzijl ten opzichte van Natura 2000-
gebied Waddenzee (geel vlak)  

Figuur 2 Plangebied facetbestemmingsplan geluidszone 
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2. Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998: 
� verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 

Beschermingzones op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de 
Nederlandse wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande 
(Staats)natuurmonumenten onder deze wet; 

� vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met 
instandhoudingsdoelstellingen; 

� legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen bij de 
provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland). 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of 
andere handelingen te verrichten, die – gelet op de instandhoudingsdoelstelling – de 
kwaliteit van het gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben. Voor 
vergunningverlening is dan een habitattoets nodig.  

De eerste stap betreft de oriëntatiefase waarin sprake is van een voortoets. Centraal staat 
dan de vraag of er een kans op een significant negatief effect is. Indien dergelijke effecten 
niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dan dient een Passende beoordeling opgesteld 
te worden, alsmede een plan-m.e.r., waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. 
Indien uit deze beoordeling blijkt dat ook na het treffen van mitigerende maatregelen 
daadwerkelijk sprake is van een significant negatief effect, dan dient om voor 
vergunningverlening in aanmerking te komen vervolgens voldaan te worden aan de 
zogenaamde ADC-criteria:
- er zijn geen Alternatieven; 
- er is sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang; 
- vooraf zijn adequate Compenserende maatregelen getroffen. 

In de oriëntatiefase kan ook geconstateerd worden dat er wel een negatief effect wordt 
verwacht, maar zeker geen significant effect. In dat geval kan voor vergunningverlening 
volstaan worden met een zogenaamde verslechterings- en verstoringstoets. In deze minder 
diepgaande toets dient dan te worden onderbouwd dat sprake is van een aanvaardbaar of 
zelfs verwaarloosbaar effect.  

In het kader van de Natuurbeschermingswet dienen zowel interne effecten (binnen Natura 
2000) als externe effecten (buiten Natura 2000) van het voornemen op de te beschermen 
soorten en habitats te worden onderzocht. Van belang daarbij is de zogenaamde gunstige 
staat van instandhouding.  

Verder dienen in een passende beoordeling ook eventuele cumulatieve effecten te worden 
onderzocht, zoals bijvoorbeeld gecombineerde effecten van nieuwe infrastructuur, 
woongebieden en recreatieve functies op dezelfde soorten en habitats. 
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Wat is significant? 
Het begrip significant speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de vergunbaarheid van een 
ingreep in het kader van de Natuurbeschermingswet. De beoordeling of een effect al dan niet 
significant is, wordt benaderd vanuit de instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd 
in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden. Er zijn 
instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en voor soorten. 

� Voor habitattypen gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte en/of 
behoud of verbetering van de kwaliteit. 

� Voor soorten gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte van het 
leefgebied, behoud of verbetering van de kwaliteit van het leefgebied en behoud of 
uitbreiding van de populatieomvang. 

Als uit de Passende beoordeling blijkt dat een instandhoudingsdoel door het project of plan 
(mogelijk) niet gehaald wordt, wordt het effect als significant beschouwd. 



Adviesbureau RBOI 53700.15338.01 
Rotterdam / Middelburg 

3. Beschrijving Natura 2000-gebieden  

3.1. Waddenzee

De Waddenzee bestaat uit een complex van diepe geulen en ondiep water met zand- en 
slibbanken waarvan grote delen bij eb droog vallen. Deze banken worden doorsneden door 
een fijn vertakt stelsel van geulen. Langs het vasteland en de eilanden liggen verspreid 
kweldergebieden, die door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer 
diverse flora en vegetatie. Er is een nagenoeg ongestoorde hydrodynamiek en geomorfologie 
aanwezig, waarin natuurlijke processen zorgen voor instandhouding en ontwikkeling van 
karakteristieke ecotopen en habitats en de grenzen van land en water voortdurend wijzigen.  
Het gebied is in 2007 in het estuarium van de Eems-Dollard met 4153 ha uitgebreid. 
Hetzelfde gebied zal op korte termijn ook door Duitsland worden aangemeld. Het gebied is 
namelijk gelegen in het deel van het estuarium waarop beide landen aanspraak maken. 

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Waddenzee 
Habitattype Landelijke staat 

van 
instandhouding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H1110A - Permanent overstroomde zandbanken 
(getijdengebied) 

- = > 

H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied) - = >
H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) - = =
H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) + = =
H1320 - Slijkgrasvelden -- = =
H1330A - Schorren en zilte graslanden 
(buitendijks) 

- = > 

H1330B - Schorren en zilte graslanden 
(binnendijks) 

- = = 

H2110 - Embryonale duinen + = =
H2120 - Witte duinen - = =
H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk) = =
H2130B - *Grijze duinen (kalkarm) -- = >
H2160 - Duindoornstruwelen + = =
H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk) - = =

Legenda 
Landelijke staat van instandhouding  
+  gunstig  
-  matig gunstig  
--  zeer ongunstig  

Doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit  
=  behoud  
>  uitbreiding  
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Habitatsoort Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Nauwe korfslak - = = =
Zeeprik - = = >
Rivierprik - = = >
Fint -- = = >
Grijze zeehond - = = =
Gewone zeehond + = = >

Broedvogels Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Lepelaar + = = 430
Eider -- = > 5000
Bruine Kiekendief + = = 30 
Blauwe Kiekendief -- = = 3 
Kluut - = > 3800
Bontbekplevier - = = 60 
Strandplevier -- > > 50 
Kleine Mantelmeeuw + = = 19000
Grote stern -- = = 16000
Visdief - = = 5300
Noordse Stern + = = 1500
Dwergstern -- > > 200
Velduil -- = = 5 

Niet-broedvogels Landelijke staat 
van 

instandhouding 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

Fuut - = = 310
Aalscholver + = = 4200
Lepelaar + = = 520
Kleine Zwaan - = = 1600
Toendrarietgans + = = geen 
Grauwe Gans + = = 7000
Brandgans + = = 36800
Rotgans - = = 26400
Bergeend + = = 38400
Smient + = = 33100
Krakeend + = = 320
Wintertaling - = = 5000
Wilde eend + = = 25400
Pijlstaart - = = 5900
Slobeend + = = 750
Toppereend -- = > 3100
Eider -- = > 90000-115000 
Brilduiker + = = 100
Middelste Zaagbek + = = 150
Grote Zaagbek -- = = 70
Slechtvalk + = = 40
Scholekster -- = > 140000-160000 
Kluut - = = 6700
Bontbekplevier + = = 1800 
Goudplevier -- = = 19200
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Zilverplevier + = = 22300
Kievit - = = 10800
Kanoet - = > 44400
Drieteenstrandloper - = = 3700 
Krombekstrandloper + = = 2000 
Bonte strandloper + = = 206000
Grutto -- = = 1100
Rosse grutto + = = 54400
Wulp + = = 96200
Zwarte ruiter + = = 1200
Tureluur - = = 16500
Groenpootruiter + = = 1900 
Steenloper -- = > 2300-3000 
Zwarte Stern -- = = 23000

Dit gebied is op 26 februari 2009 door de minister van LNV (nu EL&I) definitief aangewezen 
als Natura 2000-gebied. De begrenzing en instandhoudingsdoelen zijn daarmee definitief. De 
status als beschermd Staatsnatuurmonument is daarmee komen te vervallen. 

3.2. Duitse Natura 2000-gebieden 

In het Eems-Dollardgebied liggen ook enkele Duitse Natura 2000-gebieden (Hund und 
Paapsand en Unter- und Außenems, zie figuur 3) die beïnvloed kunnen worden door de 
cumulatieve toename van de geluidsbelasting in het estuarium. Het Duitse Natura 2000-
gebied Wattenmeer ligt op relatief grote afstand van het plangebied en ligt buiten de 
berekende toekomstige 45 dB(A)-contour die als maatgevend wordt beschouwd voor 
geluidsgevoelige vogelsoorten (bron: Buro Bakker, 2011) 

De instandhoudingsdoelen van de Duitse gebieden binnen de 45 dB(A)-contour betreffen: 

Tabel 2 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Hund und Paapsand  
Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten

Habitattype 1130 Estuaria Groot zeegras 
Gewone zeehond 

Vogels
Rosse grutto (nb) Scholekster (nb) 

Wulp (nb) Kluut (nb) 
Zilverplevier (nb) Aalscholver (nb) 

Smient (nb) Middelste zaagbek (nb) 
Wilde eend (nb) Stormmeeuw (nb) 
Eidereend (nb) Grote mantelmeeuw (nb) 
Bergeend (nb) Kokmeeuw (nb) 
Rotgans (nb) Zilvermeeuw (nb) 

Bonte strandloper (nb) 

(Nb= niet-broedvogel) 
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Figuur 3  Duitse Natura 2000-gebieden (bron: www.geodienste.bfn.de ) 

Tabel 3 Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Unter- und Außenems  
Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten

1130 Estuaria  6510 Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
1330 Schorren en slijkgrasvelden  91E0 *Vochtige alluviale bossen 

Habitatrichtlijnsoorten
Fint  Meervleermuis 

Zeeprik  Gewone zeehond 
Rivierprik  

*prioritair habitat 
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4. Effecten 

4.1. De ingreep 

De gemeente Delfzijl zal de 50 dB(A)-contour (zonegrens) van de geluidszonevariant 5B2 in 
een facetbestemmingsplan opnemen. Daarnaast worden door de gemeente nieuwe hogere 
grenswaarden vastgesteld. Met het nemen van deze besluiten ligt het kader voor 
industrielawaai voor de toekomst vast. De nieuwe geluidszone met de bijhorende nieuwe 
zonegrens zal met een zonebeheerplan worden gehandhaafd. Zowel bij gronduitgifte als bij 
vergunningverlening zal worden getoetst of het bedrijf kan voldoen aan het zonebeheerplan. 
Daarbij wordt strikt vastgehouden aan best beschikbare technieken (BBT) om de 
geluidsemissie te verminderen. 

4.2. Gevoeligheid voor geluid 

De kwalificerende habitats alsmede groot zeegras en groenknolorchis zijn ongevoelig voor 
geluid. De meervleermuis is wel gevoelig voor geluid, doch het Eems-Dollard estuarium 
vormt geen leefgebied voor deze soort, waardoor effecten als gevolg van de verruiming van 
de geluidszone kunnen worden uitgesloten. 
Gevoelig zijn wel alle vogelsoorten alsmede zeehonden. Daarnaast zijn zeehonden, 
bruinvissen en de andere kwalificerende vissoorten tevens (zeer) gevoelig voor 
onderwatergeluid. 

Geen toename onderwatergeluid 

Het facet-bestemmingsplan geluidzone regelt slechts de verruiming van de geluidscontour. 
Dit plan heeft dus alleen effect op de toegestane ruimte voor bovengronds industrielawaai. 
Toename van het onderwatergeluid is in dit kader dus niet aan de orde. Dit betekent dat op 
voorhand alle soorten die alleen gevoelig zijn voor toename van onderwatergeluid niet 
beïnvloed worden door de geluidszone. De kwalificerende vissoorten zeeprik, rivierprik en fint 
zullen daarom niet worden beïnvloed. Hetzelfde geldt voor de bruinvis. 
Ten aanzien van de beide zeehondensoorten, die ook boven water op zandplaten verblijven, 
kan worden geconcludeerd dat de toename van industrielawaai door de zoneverruiming  niet 
leidt tot een toename van de geluidsbelasting op de ligplaatsen in het estuarium. Negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de gewone en grijze zeehond als gevolg 
van de verruiming van de geluidszone veroorzaakte bovenwatergeluid kunnen dus worden
uitgesloten. 
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4.3. Effecten op vogels 

4.3.1. Algemeen 
Vogels zijn in het algemeen gevoelig voor verstoring door geluid. De mate van gevoeligheid 
hangt onder andere af van het geluidsniveau, de duur van de verstoring, de periode en het 
tijdstip waarin verstoring plaatsvindt, de locatie en de gevoeligheid van de soort zelf. Over 
het algemeen geldt dat geluidsverstoring voornamelijk in broedgebieden van kustvogels, 
droogvallende slikken en platen, hoogwatervluchtplaatsen en ruigebieden negatieve effecten 
kan hebben.
De verstoringgevoeligheid van vogels hangt verder af van andere factoren, zoals de 
voedselbeschikbaarheid, de grootte van de groep en de mate van gewenning aan de 
verstoring. Verstoring door geluid kan ertoe leiden dat vogels onvoldoende mogelijkheid 
hebben om te foerageren, onvoldoende op hun broedsel en jongen kunnen passen, 
stressreacties krijgen zoals een verhoogde hartslag en uiteindelijk dat ze uitwijken naar 
andere leefgebieden. 
Voor vogels die op droogvallende platen foerageren, is het over het algemeen niet mogelijk 
om verloren foerageertijd te compenseren, vanwege het feit dat hun foerageergebieden niet 
beschikbaar zijn tijdens hoogwater.  
Tijdens de winter- en trekperiode is de opbouw van energie van groot belang. Enerzijds 
bestaat er een verhoogde energiebehoefte in verband met het op niveau houden van de 
lichaamstemperatuur en met het voorbereiden op de trek. Anderzijds is er sprake van een 
verminderd voedsel- en dus energieaanbod. Hierdoor ontstaat voor deze vogels een zeer 
strak energieregime, waarin zij het zich niet kunnen permitteren om meer energie te 
verbruiken dan strikt noodzakelijk. Iedere keer dat ze genoodzaakt zijn om op te vliegen, 
gaat ten koste van hun vetreserves. Als ze niet de kans krijgen om hun vetreserves op een 
voldoende niveau te brengen vóór dat de trek of de winter begint, neemt hun 
overlevingskans aanzienlijk af. 

4.3.2. Gevolgen voor broedvogels 
De gevoeligheid van de kwalificerende vogelsoorten van het Natura 2000-gebied Waddenzee 
voor geluid staat weergegeven in tabel 4 (bron: Effectenindicator, www.synbiosys.alterra.nl). 
Daarnaast is van belang of de geluidsgevoelige kwalificerende soorten ook daadwerkelijk 
aanwezig zijn binnen de berekende 45 dB(A)-contour rond het plangebied. De toename van 
de geluidsbelasting als gevolg van de verruiming van de geluidszone in het estuarium kan 
immers alleen tot (significant) negatieve effecten leiden op soorten die ook daadwerkelijk in 
relevante aantallen in het plangebied voorkomen en waarvoor het gebied ook enige tot grote 
betekenis heeft als leefgebied.  

Tabel 4 Gevoeligheid voor geluid en aanwezigheid broedvogels 
 Gevoelig 

voor geluid 
Aanwezig 
rondom 

plangebied 

Gevoelig en 
aanwezig

Broedvogels    
Lepelaar    
Bruine Kiekendief    
Blauwe Kiekendief    
Kluut 
Bontbekplevier
Strandplevier 
Kleine Mantelmeeuw    
Grote stern    
Visdief 
Noordse Stern 
Dwergstern    
Velduil    
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 Gevoelig 
 Niet gevoelig 
 Eems-estuarium heeft enige tot grote betekenis als leefgebied 
 Gevoelig en aanwezig 

In de haven broedden in 2008 bontbekplevier, kluut, noordse stern, strandplevier en visdief. 
Met uitzondering van de kluut betrof het aantallen van meer dan 1% van het 
instandhoudingsdoel. Van de noordse stern en visdief is bekend dat zij jaarlijks in de haven 
in kolonies broeden. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de aantallen geluidsgevoelige broedvogels nabij het 
bedrijventerrein in 2008. 

Tabel 5 Broedvogels in de haven van Delfzijl in het voorjaar van 2008 (Arcadis, 
2008) 

In de huidige situatie bedraagt de geluidsbelasting op de broedlocaties van deze soorten 
tussen 40 en 60 dB(A). Drie soorten hebben jaren op het terrein van Wagenborg gebroed, 
waar de geluidsbelasting in de huidige situatie reeds 60 dB(A) bedraagt; dergelijke 
geluidsbelastingen kunnen daarom als een ondergeschikte factor worden beschouwd voor de 
bevestiging van deze soorten. De aanwezigheid van een geschikt broedbiotoop (onbegroeide 
zandige, stenige locaties zonder directe verstoring en predatie) is voor deze soorten van veel 
groter belang dan de geluidsbelasting.  

Vogels en industrielawaai 
Er zijn uit de literatuur geen drempelwaarden bekend voor vogels in relatie tot 
industriegeluid. De beschikbare kennis inzake dosis-effectrelaties tussen geluidbelasting 
en vogels en “drempelwaarden” is grotendeels gebaseerd op onderzoek uit de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Dit onderzoek door Reijnen en Foppen betrof de effecten 
van verkeersgeluid van auto's en treinen op broedende bosvogels en weidevogels. Deze 
kennis kan echter niet zo maar worden geëxtrapoleerd naar industrielawaai of naar niet-
broedvogels. Zo wordt bij ecologische verstoringsonderzoeken veelal gerekend met 42 of 
45 dB(A) contouren, soms ook met andere waarden. De A in dB(A) betekent dat een 
zogeheten A-weging wordt toegepast, een weging die is afgestemd op het menselijke 
gehoor. Uit tal van onderzoeken is echter bekend dat het gehoorvermogen van vogels 
sterk afwijkt van dat van de mens (zie o.a. Alterra-apport 1482). Veel soorten horen 
minder goed en in een smaller frequentiebereik dan de mens. De A-weging zou in 
onderzoeken naar de effecten op vogels daarom buiten beschouwing moeten blijven.  
De gevoeligheid van vogels voor geluid in het algemeen en industrielawaai in het 
bijzonder is wellicht veel geringer dan veelal wordt verondersteld. Zo broeden in de 
nabijheid van het bedrijventerrein jaarlijks verschillende “geluidsgevoelige” vogelsoorten 
in soms grote aantallen op locaties waar sprake is van (door mensen beleefde) hoge 
geluidsniveaus. Ook daaruit blijkt dat een effectbeschrijving op basis van dB(A)-
contouren een vertekend en waarschijnlijk overdreven beeld geeft van de vermeende 
verstoringseffecten. 
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De verruiming van de geluidscontour leidt dan ook niet tot effecten op de kwaliteit van het 
broedgebied en leidt tevens niet tot effecten op de dichtheden. Significante effecten op de 
instandhoudingsdoelen voor de kwalificerende broedvogelsoorten zijn daarom uitgesloten. 

Figuur 4  Ligging broedgebieden kwalificerende soorten in en nabij bedrijventerrein 

Figuur 5  Berekende 45 dB(A) geluidscontouren
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4.3.3. Gevolgen voor niet-broedvogels 
Voor de niet-broedvogels is eveneens per soort bepaald of deze gevoelig zijn voor geluid en 
of deze in de omgeving van het plangebied in relevante aantallen aanwezig zijn. Deze laatste 
selectie is gemaakt op basis van verspreidingskaarten op www.sovon.nl en de Ecologische 
Atlas Waddenzee (Wageningen IMARES, 2007). Het resultaat van deze selectie is 
weergegeven in tabel 6. 

Tabel 6 Gevoeligheid voor geluid en aanwezigheid niet-broedvogels 
Gevoelig

voor 
geluid 

Aanwezig 
rondom 

plangebied 

Gevoelig en 
aanwezig

Niet-broedvogels   
Fuut    
Aalscholver 
Lepelaar    
Kleine Zwaan    
Toendrarietgans    
Grauwe Gans    
Brandgans    
Rotgans    
Bergeend 
Smient 
Krakeend    
Wintertaling    
Wilde eend 
Pijlstaart    
Slobeend    
Toppereend    
Eider    
Brilduiker    
Middelste Zaagbek    
Grote Zaagbek    
Slechtvalk    
Scholekster 
Kluut    
Bontbekplevier
Goudplevier    
Zilverplevier    
Kievit 
Kanoet    
Drieteenstrandloper    
Krombekstrandloper    
Bonte strandloper    
Grutto    
Rosse grutto    
Wulp 
Zwarte ruiter    
Tureluur 
Groenpootruiter    
Steenloper 
Stormmeeuw    
Kokmeeuw
Zilvermeeuw 
Grote mantelmeeuw    
Zwarte Stern    
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Gevoelig  Eems-estuarium heeft enige tot grote betekenis als leefgebied 
Niet gevoelig  Gevoelig en aanwezig 

Voor de soorten bontbekplevier, wulp en tureluur is er in potentie sprake van een mogelijk 
verstoringseffect als gevolg van de verruiming van de geluidscontour. Voor alle drie soorten 
geldt echter dat ze tijdens vloed overtijen in de haven waar sprake is van hoge 
geluidsniveaus. Bij de wulp is in het verleden geconstateerd dat heiwerkzaamheden ten 
behoeve van het opgraven van een gasleiding nabij Hond en Paap niet leidden tot 
veranderingen in de verspreiding van de soort tijdens laagwater (De Boer et al., 2003). Voor 
vogels, zeker voor wadvogels, is de voedselbeschikbaarheid van veel groter belang dan de 
mate van geluidsbelasting.  
Voor alle drie soorten geldt bovendien dat de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-
gebied Waddenzee worden gehaald (zie figuur 6). Voor de bontbekplevier3 en de wulp is 
bovendien sprake van een sterk stijgende trend. 

Figuur 6 Populatietrends bontbekplevier, tureluur en wulp. 

Instandhoudingsdoel Natura 2000-gebied Waddenzee 

Gezien de sterk stijgende trends en de klaarblijkelijk ondergeschikte betekenis van 
industrielawaai als vestigingsfactor voor “geluidsgevoelige” soorten, wordt geconcludeerd dat 

                                              
3 Het instandhoudingsdoel voor de bontbekplevier als broedvogel wordt net niet gehaald. Zoals in par. 
4.2.2 wordt betoogd, broedt deze soort echter op korte afstand van het industriegebied bij hoge 
geluidsniveaus. De aanwezigheid van geschikt broedbiotoop (onbegroeide zandige, stenige locaties 
zonder directe verstoring en predatie) is voor deze soort van veel groter belang dan de geluidsbelasting.  
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de beoogde verruiming van de geluidscontour industrielawaai geen enkel effect zal hebben 
op de kwalificerende vogelsoorten. 

4.4. Cumulatie 

Aangezien voor alle kwalificerende soorten van zowel de Nederlandse als de Duitse Natura 
2000 gebieden elk ecologisch effect als gevolg van de verruiming van de geluidscontour kan 
worden uitgesloten, is de cumulatietoets niet aan de orde. 

4.5. Conclusies

Binnen de invloedsfeer van de beoogde zone industrielawaai liggen twee Natura 2000-
gebieden (Waddenzee en Unter- und Außenems) 

� De kwalificerende habitats, plantensoorten en vissen zijn ongevoelig voor 
industrielawaai; 

� De kwalificerende zoogdieren zijn ongevoelig voor industrielawaai (bruinvis) dan wel 
bevinden zich buiten de invloedsfeer van het plangebied (zeehonden, 
meervleermuis); 

� De kwalificerende vogelsoorten zijn grotendeels ongevoelig voor geluid en/of niet in 
relevante aantallen aanwezig binnen de invloedsfeer van het plangebied; 

� De wel aanwezige geluidsgevoelige kwalificerende broedvogelsoorten broeden 
regelmatig nabij het plangebied op locaties met een hoge geluidsbelasting. De 
aanwezigheid van een geschikt broedbiotoop (onbegroeide zandige, stenige locaties 
zonder directe verstoring en predatie) is voor deze soorten van veel groter belang 
dan de geluidsbelasting; 

� De aanwezige geluidsgevoelige kwalificerende niet-broedvogels verblijven regelmatig 
in en nabij het plangebied op locaties met een hoge geluidsbelasting. Voor al deze 
soorten geldt bovendien dat het instandhoudingsdoel voor het Natura 2000-gebied 
Waddenzee reeds behaald is bij een voortdurend stijgende populatietrend; 

� Negatieve effecten op Natura 2000 als gevolg van de verruiming van de geluidszone 
kunnen geheel worden uitgesloten. 




