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Betreft: Inbreng Albrandswaard bij facetbestemmingsplan geluid havengebied Rotterdam
Geachte raadsleden,
INLEIDING
Rotterdam heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan geluid op te stellen voor het haven- en
industriegebied. Het facetbestemmingsplan moet zorgen voor duidelijkheid over
ontwikkelingsmogelijkheden voor (bedrijfs)activiteiten binnen de haven en voor de woningbouwopgave in
de omliggende gemeenten. Een deel van het grondgebied van Albrandswaard ligt binnen de geluidzones
van Waal/Eemhaven en Botlek-Pernis. Het is daarom van belang dat Albrandswaard betrokken is bij het
(ontwerp)facetbestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER).
KERNBOODSCHAP

We zullen een advies en een zienswijze indienen op het (concept) ontwerpbestemmingsplan en de
(concept) Milieu Effect Rapportage voor het facetbestemmingsplan geluid van de Rotterdamse havens.
Op basis van de definitieve stukken maken we een afweging of het aantekenen van beroep noodzakelijk
is. We willen hiermee bereiken dat de totale geluidimpact van de haven van Rotterdam op de gemeente
van Albrandswaard gelijk blijft of verbetert. Daarnaast willen we bewaken dat er voldoende mogelijkheden
blijven voor de woningbouwopgave.
CONSEQUENTIES
Het facetbestemmingsplan geluid voor de Rotterdamse havens kan gevolgen hebben voor
Albrandswaard, met name:
- het woon- en leefklimaat vanwege geluid
- de mogelijkheden voor woningbouw
De werkzaamheden vanuit Albrandswaard kunnen budgetneutraal uitgevoerd worden vanuit het budget
voor bestemmingsplannen.
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VERVOLG
De gemeenteraad zal geïnformeerd worden als er vervolgstappen genomen worden. De volgende
stappen zijn:
1)
Een advies versturen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze stap is al uitgevoerd, zie
bijlage 1.
2)
Een advies schrijven op het concept ontwerpbestemmingsplan en de concept MER. We
verwachten dat Rotterdam de concepten publiceert in het najaar van 2020 (reactietermijn 6
weken).
3)
Zienswijze opstellen en indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de MER. Publicatie
wordt in begin 2021 verwacht (reactietermijn 6 weken).
4)
Beroepschrift opstellen en indienen op het ontwerpbestemmingsplan en de MER.
Vaststelling, publicatie en beroepsfase: Q2 2021. Voorafgaand aan dit beroepschrift zal een
keuze gemaakt worden door het college of dit daadwerkelijk nodig is.
TOELICHTING
Binnen de geluidszonegrens van het huidige geluidconvenant Waal-/Eemhaven liggen (mogelijke)
(woning)bouwlocaties voor Albrandswaard. Binnen de zonegrens van 50 dB(A) van de Rotterdamse
industrieterreinen gelden er voorwaarde aan nieuwbouw volgens de huidige wettelijke regelingen en
convenanten (zie bijlage 2). Dit is van groot belang voor Albrandswaard, omdat hier (mogelijke)
(woning)bouwlocaties liggen. Het nieuwe facetbestemmingsplan geluid voor de Rotterdamse havens kan
impact hebben op de mogelijkheden voor deze projecten.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

BIJLAGEN
1. Advies gemeente Albrandswaard op de NRD t.b.v. facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’
2. Huidige geluidszone rond industrieterrein Waal-/Eemhaven (gedeelte Albrandswaard)

Bijlage 2: Huidige geluidszone rond industrieterrein Waal-/Eemhaven (gedeelte
Albrandswaard)
In het convenant Waal- Eemhaven (2010) zijn drie gebieden gedefinieerd met specifieke voorwaarden voor
woningbouw (zie afbeelding hieronder).
1. Het communicatiegebied met ca. 55 dB(A) zonecontour. Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen
moet in een zo vroeg mogelijk stadium gecommuniceerd worden met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en
Deltalinqs. Een voorbeeld hiervan is het project Mariput.
2. Gebied voor standaard onderzoek tussen 50 en 55 dB(A) zonecontour. Hier stellen gemeenten een
standaard berekeningsmethode en een standaard werkwijze beschikbaar voor het bepalen van de
hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder. Een voorbeeld hiervan is het project de Omloop.
3. Buiten de zonegrens van 50 dB(A): geen afspraken vanuit het convenant. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
terrein van Antes.
In het facetbestemmingsplan Geluid haven zullen er nieuwe uitgangspunten geformuleerd worden. Dit kan impact
hebben op de mogelijkheden van woningbouw en het woon- en leefklimaat van Albrandswaard.
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Betreft: Advies gemeente Albrandswaard op de NRD t.b.v. facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’

Geachte leden van de gemeenteraad Rotterdam,
U hebt aan ons uw Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als startpunt van facetbestemmingsplan
‘Geluid haven’ voorgelegd. U heeft ons als nabijgelegen gemeente en partner in het vooroverleg
gevraagd om een advies op de NRD. In deze brief benoemen we aandachtspunten die voor
Albrandswaard van belang zijn bij zowel de milieueffectrapportage (MER) als het uiteindelijke
facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’. In de bijlage omschrijven we in meer detail technische
aandachtspunten als reactie op de NRD.
Totale geluidkwaliteit behouden of verbeteren
De gemeente Albrandswaard hecht veel waarde aan een fijn en goed woon- en leefklimaat voor onze
inwoners. Het is daarom voor ons van groot belang dat de geluidkwaliteit in Albrandswaard door het
genoemde facetbestemmingsplan niet verandert of zelfs verbetert. Het gaat hierbij om een totale
geluidimpact van de haven van Rotterdam op de gemeente van Albrandswaard. Distripark Eemhaven is
als bedrijventerrein onderdeel van het cumulatieve geluid van het havenbedrijf Rotterdam. Vanwege de
samenhang tussen Waal-Eemhaven en het Distripark Eemhaven willen we dat de impact van Distripark
Eemhaven expliciet meegenomen wordt.
Bij de totale geluidsimpact dient ook rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen met
geluidsimpact, zowel in procedure zijnde als beoogde ontwikkelingen. Een voorbeeld hierbij is de aanleg
van windmolens. We vernemen graag of Rotterdam dit uitgangspunt ondersteunt.
Impact nieuwbouw Albrandswaard
Binnen de geluidszones van het industrieterrein Waal/Eemhaven zijn potentiële ontwikkellocaties voor
Albrandswaard. Voor Albrandswaard is duidelijkheid van belang over de ontwikkelingsmogelijkheden
voor woningen en andere geluidsgevoelige bebouwing. Huidige afspraken zoals het convenant
Geluidruimte Waal-/Eemhaven en de beleidsregel ‘Geluidsbeheerplan Distripark Eemhaven’ zijn hierbij
het uitgangspunt. Beoogde woningbouwprojecten mogen niet gehinderd worden door wijzigingen in het
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beleid. Dit geldt zowel voor projecten die al in procedure zijn als projecten waar slechts voornemens voor
zijn.
Contact
We ontvangen graag uw reactie op de genoemde aandachtspunten in deze brief en bijbehorende bijlage.
Bij inhoudelijke vragen beantwoordt Myrna de Hoop deze graag voor u. U kunt haar bereiken per mail op
m.d.hoop@bar-oraanisatie.nl of via haar directe telefoonnummer 010-5030555 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Graag willen wij met u op ambtelijk en bestuurlijk niveau in gesprek blijven tijdens de MER-procedure en
het ontwerp van het facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

Bijlage: Aandachtspunten Albrandswaard NRD t.b.v. ‘Geluid haven
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1.

Bestaande afspraken, resultaten en referentiesituatie. In uw NRD wordt geen duidelijkheid
gegeven over hoe u wilt omgaan met de gemaakte afspraken in het kader van het convenant
Geluidruimte Waal-/Eemhaven en de beleidsregel 'Geluidsbeheerplan Distripark Eemhaven’. Wij
vinden dat in de MER-procedure de eerder gemaakte afspraken als mede-uitgangspunt gehanteerd
moeten worden. De reductie van geluidbelasting via de afgesproken T+ contour is uiterst belangrijk
voor de woningbouwopgave van Albrandswaard. De in het kader van het convenant afgesproken T+
contour, de afspraak dat de geluidruimte, die ‘kan vrijkomen door technologische ontwikkelingen na
2010, ten goede te laten komen aan de woonomgeving’ eveneens als uitgangspunt moet worden
gehanteerd, en de behaalde resultaten (richting de afgesproken T+ contour) moeten dus in het MER
als uitgangspunt worden genomen naast de door u in paragraaf 2.6 geformuleerde uitgangspunten
(het voldoen aan de zonegrenswaarden en het passen van kavelbudgetten bij de bestemmingen). Wij
adviseren u voor het MER te onderzoeken in welke mate deze afspraken al behaald zijn en hoe de
behaalde resultaten en T+ contour in het facetbestemmingsplan geborgd kunnen worden met behulp
van geluidverkaveling. De referentiesituatie voor het MER dient dus de huidige situatie richting T=
contour te beschouwen. Daarbij dient de gebruikte rekensystematiek van het convenant Geluidruimte
Waal-/Eemhaven te worden gehanteerd. De uitkomst van het Programma actualisatie Geluid (PAG)
hoort niet betrokken te worden in de referentiesituatie.

2.

PAG, gevolgen en mogelijke overschrijdingen. Op meerdere plekken in uw NRD geeft u aan dat
met implementatie van de uitkomsten van het PAG, mogelijk op sommige locaties te weinig
geluidruimte zou zijn en dat uit het MER kan blijken dat er mogelijke overschrijdingen zijn. De
introductie van een nieuwe benadering met het PAG mag bestaande afspraken niet ondergraven.
Met de nu van toepassing zijnde rekensystematiek en afspraken lijken er geen overschrijdingen van
de MTG’s. De toepassing van de uitkomsten van het PAG, kan wel als aparte variant worden
toegevoegd aan de MER. Wj adviseren u om dan te onderzoeken hoe met geluidverkaveling van het
facetbestemmingsplan en de PAG-systematiek alsnog de gewenste eindcontour wordt behaald.

3.

Bestemmingen niet maximaliseren. In uw NRD benoemt u herhaaldelijk dat bij de verdeling van
geluidruimte in het facetbestemmingsplan geluid in beginsel zal worden uitgegaan van de
bestemmingen zoals vastgelegd in de vigerende bestemmingsplannen. Dit is echter niet
overeenkomstig de afspraken in het convenant Geluidruimte Waal-/Eemhaven. Hierbij is immers ook
rekening gehouden met de door de gemeente opgegeven ontwikkellocaties. Verder mag dit niet
leiden tot een soort maximalisatie van geluidbelasting met het PAG. Als omliggende gemeente zijn
wij van mening dat uiteindelijk de feitelijke geluidbelasting (zie ook vraag/advies 1) en de eindcontour
leidend moeten zijn. En dus tot maatregelen en beperkingen kan leiden bij bepaalde bestemmingen.
Wij adviseren u daarom om hiermee rekening te houden.

4.

Een “minimaal” Alternatief 2. Uw Alternatief 1 beschrijft een maximale invulling van kavels en
bestemmingen met eventuele virtuele overschrijdingen. Waarvoor dan ook maatregelen worden
onderzocht (paragraaf 4.3 en 4.4 NRD).
Wij adviseren u om naast een worst-case benadering, ook een “minimaal” alternatief (Alternatief 2) te
onderzoeken. Met dit minimale alternatief wordt voor het MER onderzocht of verdere geluidreductie
(dan de afgesproken eindcontour/referentiesituatie) kan worden behaald en geborgd. Zo mogelijk ook
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met toepassing van de PAG en eventuele toevoeging van nestgeluid. Daarbij kunt u bijvoorbeeld
onderzoeken waar nu het meeste geluidruimte beschikbaar is en dit bestendigen of uitbreiden met
bijvoorbeeld inzet van aanvullende maatregelen en het in-/omzetten van niet gebruikte rechten of
bestemmingen.
5.

Alternatief Omgevingswet. De overgang naar de omgevingswet is in beginsel beleidsneutraal. Dat
zou ook voor het facetbestemmingsplan moeten betekenen: geen toename van de geluidbelasting.
Ook onder de Omgevingswet zal het geluid moeten passen binnen de zone en de gemaakte
afspraken.

6.

Tijdelijke overschrijdingen en CHW Paragraaf 4.4.4.van uw NRD gaat in op eventuele tijdelijke
overschrijdingen. Indien dit wordt uitgewerkt in het MER adviseren wij u om ook in het MER te
onderzoeken op welke wijze geborgd kan worden dat die overschrijding ongedaan wordt gemaakt na
de maximale termijn van 10 jaar na vaststelling van het plan. Ook dient bij tijdelijke overschrijdingen
onder andere onderzocht te worden of binnen en nabij de woningen sprake is van een goed woonen leefklimaat. Hierbij wordt dan rekening gehouden met het huidige beleid om een hogere waarde
vastte stellen. Ook moet rekening worden gehouden met de cumulatieve effecten van verschillende
geluidbronnen.
In paragraaf 4.4.4 staat verder: “Het Rotterdamse haven- en industriegebied is aangewezen als
ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en herstelwet. [. ..] Concreet betekent dit dat in het
facetbestemmingsplan regels mogen worden opgenomen op grond waarvan niet hoeft te worden
getoetst aan grenswaarden voor de gevelbelasting.” Dit lijkt ons, gezien de eerder gemaakte
afspraken, geen goed uitgangspunt voor het MER en het facetbestemmingsplan. Wij adviseren u om
voor wat betreft dit punt geen gebruik te maken van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet.

7.

Nestgeluid onderzoeken. In overeenstemming met de afspraken van het convenant Geluidruimte
Waal-/Eemhaven, werd de geluidbelasting en de toekomstige eindcontour beschouwd zonder geluid
afkomstig van afgemeerde schepen bij inrichtingen. Op basis van jurisprudentie zal nestgeluid
mogelijk worden toegevoegd aan industrielawaai van gezoneerde industrieterreinen. Wij adviseren u
om het verwachte nestgeluid van schepen in het MER apart in beeld te brengen, zodat deze ook
separaat beoordeeld kan worden naast het convenant Geluidruimte Waal-/Eemhaven.

8.

Totaal beoordeling geluid. Het is niet specifiek benoemd in de NRD, maar logischerwijs adviseren
wij u om in het MER te onderzoeken wat de consequenties zijn als nestgeluid alsnog tot de
inrichtingen en de gezoneerde industrieterreinen wordt toegerekend. Voorde omliggende gemeenten
is daarbij van belang dat:
geen nieuwe saneringssituaties ontstaan
de woningbouwopgave kan doorgaan
In het kader van dat laatste adviseren wij u een (nieuwe) inventarisatieronde te houden naar de
woningbouwplannen van de gemeenten binnen de huidige zonegrenzen.

9.

Walstroom onderzoeken. Bij de te onderzoeken maatregelen, adviseren wij u om expliciet de
mogelijkheden van het toepassen van walstroom te onderzoeken waarbij niet alleen gekeken wordt
naar de gevolgen voor het aspect geluidhinder, maar ook wat de gevolgen zijn voor de
luchtverontreiniging op lokale, regionale, nationale en internationale schaal, de gevolgen voorde
nationale en internationale natuurgebieden vanwege de vermeden emissie en depositie van
stikstofverbindingen en naarde gevolgen voor het klimaat door de vermeden emissie van CO2.

Gemeente
Albrandsuuaard
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10. Effecten geluid op de mens. Effecten op de natuur zijn verder uitgewerkt dan voor de mens. Naast
wettelijke kaders adviseren wij ook andere aspecten mee te nemen. De GGD kan u hiervoor
adviseren. Wij denken bijvoorbeeld aan herkenbaarheid/hinderlijkheid van geluid. Een klachtengolf in
een gemeente bleek veroorzaakt te worden door een door de bewoners herkenbaar geluid dat niet
tonaal van karakter was, geen overschrijding van de geluidnormen veroorzaakte, maar wel voorde
bewoners herkenbaar en daardoor hinderlijk was.
Wij adviseren u ook om (niet alleen “waar nodig”) te onderzoeken welke mate van hinder van
laagfrequent geluid aanwezig is en welke beperkende maatregelen daarvoor kunnen worden
genomen.
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Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten
behoeve van facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 20 maart
2020 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 30 april 2020) de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’ voor een ieder ter inzage ligt
bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kan tevens worden ingezien op www.overheid.nl
Het college van Burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een facetbestemmingsplan
geluid op te stellen voor het haven- en industriegebied van Rotterdam.
In dit facetbestemmingsplan wordt de geluidruimte verkaveld; er wordt geluidruimte toegekend per
kavel in het gebied. Hierdoor kan de bestaande geluidruimte binnen het havengebied efficiënter
worden beheerd. In het facetbestemmingsplan worden actuele inzichten over het geluidruimtebeheer,
die voortvloeien uit het Programma Actualisatie Geluidmanagement, vastgelegd en wordt
geanticipeerd op de Omgevingswet. Het facetbestemmingsplan zorgt voor duidelijkheid over
ontwikkelingsmogelijkheden voor activiteiten binnen de haven en voor de woningbouwopgave in de
omliggende gemeenten.
Ter voorbereiding van het facetbestemmingsplan wordt een procedure voor een
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Dat betekent dat een milieueffectrapport (MER) wordt
opgesteld. Het MER bevat de milieu-informatie die nodig is om een besluit te nemen over het
facetbestemmingsplan.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bedoeld om een ieder te informeren over de aanpak van het
MER en vormt het vertrekpunt voor de m.e.r.-procedure. In de notitie wordt beschreven wat de
bedoeling is van het facetbestemmingsplan en op welke manier de milieueffecten daarvan worden
onderzocht.
Het facetbestemmingsplan ‘Geluid haven’ wordt opgesteld voor de bestemmingsplangebieden
Maasvlakte 1 en 2, Europoort en Landtong, Botlek-Vondelingenplaat en Waalhaven en Eemhaven.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van
de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of info@dcmr.nl
Indien u vragen heeft over de m.e.r.-procedure kunt u contact opnemen met de DCMR,
L. de Voogd, 010-2468166.
Rotterdam, 18 maart 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,
Mevr. H.M. van Bockxmeer
Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

