
Gebiedstafel Havens en industriegebieden  

 

MILIEU EN GELUID 

Inclusief: Kwaliteit van bodem, water en lucht, geluidsproductie, geluidsnormen en geluidshinder U 

Huidige situatie 

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp?  Wat gaat er nu goed of juist niet goed? 

 Een en ander is geregeld in diverse wetten/ bekend voor eenieder/ (enige) vorm van beleidsvrijheid. Wgh, Wro, Wm 

 Verschillende regelgeving Nederland België 

 Geluidsbelasting door havens 

 SWUNG naleveringsregime op basis van geluidshinder 

 Vrachtverkeer heeft een belangrijke bijdrage op geluid, slijtage, fijnstof, stikstof 

 Luchtkwaliteit is relatief goed 

 Scheepvaart belangrijke bijdrage emissie 

 Kwaliteit van de bodem wordt meer bekend 

 Burgers gaan meer zelf meten met bijvoorbeeld e-noses 

 Burgers komen ‘gelijk’  halen bij de rechter voor milieumaatregelen (juridisering)  

 Meer kennis impact milieu op gezondheid 

 Walstroom in havens 

 Tariefregime havens is afgestemd op mate van vervuiling van het schip 

 Vertraging in vergunningverlening en handhaving als gevolg van te weinig capaciteit bij RUD 

 Beleving burgers over naleving milieuaspecten bij bedrijven niet in orde (bijvoorbeeld luchtkwaliteit) 

 Milieubewegingen zijn eerder betrokken bij nieuwe ontwikkelingen 

 Ontbreken normen voor laagfrequent geluid (LFG) 

 Hinder door burgers en ziekmakend LFG 

 Verzilting van de bodem 

 Gebrek aan zoetwater 

 Geen aandacht en beleid met betrekking tot LFG, mogelijkheden voor beleid ongebruikt 

 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen experts. 

 Atlas Leefomgeving  

 Regionaal risicoprofiel 

 Regionaal risicoprofiel bijlageboek 

 Bodemloket 

 Risicokaart 

 Emissieregistratie 

 Luchtmeetnet 

 Rapport Duurzaamheidsambitie 2030  

 Infomil 

 RIVM  

 

Trends & Ontwikkelingen 

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?  

 Meer aandacht voor aspect gezondheid 

 Omgevingsveiligheid verbeteren en in vroeg stadium betrekken 

 Stijgende kosten maatregelen SWUNG 

 Meer ‘reality check’ noodzakelijk (voorbeeld PAS) 

 Omgevingswet in 2021 

 Schepen worden duurzamer door andere brandstof of elektrisch, ontgassen verboden 

 Nieuwe stoffen in de bodem/water/lucht/afval (bijvoorbeeld pfoa) 

 Inspelen op nieuwe milieuproblemen 

 Bevoegd gezag gaat veranderen van provincie naar gemeente 

 Toenemend LFG belasting van woonomgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, kaartbeelden, namen experts. 

 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/sites/veiligheidsregiozeeland/files/2018-03/regionaal_risicoprofiel_2015-2018_versie_1.1.pdf
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/sites/veiligheidsregiozeeland/files/2018-03/regionaal_risicoprofiel_2015-2018_versie_1.1_1.pdf
https://www.bodemloket.nl/
https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/app/Risicokaart-openbaar?
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
https://www.luchtmeetnet.nl/
https://www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl/images/pdf/RapportCEDelft.pdf
https://www.infomil.nl/
https://www.rivm.nl/
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Ambitie 2050 

Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?  

 Geen geluidklachten en geurklachten dus een goede omgevingskwaliteit 

 Normen voor LFG in de omgevingswet 

 Integrale veiligheid 

 Evenwicht tussen alle functies 

 Luchtkwaliteit is goed 

 ZZS uitgefaseerd + normen 

 Minimaal huidige kwaliteit behouden (instandhouding/ verbetering waarden) 

  

 

 

 

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 

 Angst: druk gelijk 

 Technische mogelijkheden beter 

 Bewustzijn van klimaat/ milieu problemen is grotere 

 Innovatie 

 Toename/ verandering van industriële/ economische activiteiten-> juiste handhaving dmv afgestemde regelgeving 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?  

- Inzetten op bewustwording 

- Omgevingsplan moet ruimte bieden voor ontwikkelingen maar wel met behoud van kwaliteit 

- Beleid zo danig dat we normen in de vergunning komen en worden toegepast 

 

 

 

 

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema? 

- Veiligheid, geluid, lucht, bodem 

- Bevoegdheid meer waar gemeentes verschillen 

 

 

 

 

Raakvlak met andere visietrajecten 

Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?  

- Circulaire economie 

- Alle visies 

- wonen 

 

 

 

Opstellers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam Omgevingsvisie verzorgt 

ondersteuning. Bent u één van deze experts? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Meedenkers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam:  

Organisatie:  

Naam:  

Organisatie:  

Naam:  

Organisatie:  

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

 

 


