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Geachte leden van de adviescommissie,
Per brief van 24 maart 2017 heb ik u geïnformeerd over de aanpak van klachten
van omwonenden over geluidhinder afkomstig van bedrijven in het
Zeehavengebied. Daarbij heb ik u voorgesteld om u op de hoogte te houden
over de aanpak en mogelijke maatregelen om de geluidhinder terug te dringen.
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Bij twee bedrijven zijn metingen verricht en zijn vervolgacties genomen. Dat zijn
Jansen Recycling Group BV en Zeehavenbedrijf Dordrecht. Voor beide bedrijven
is in het logboek voor de wachtdienst van medewerkers van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vastgelegd dat bij klachten altijd de locatie wordt bezocht om
zo mogelijk vast te stellen waar het geluid vandaan komt. Daarbij worden de
omstandigheden en de activiteiten die het geluid veroorzaken vastgelegd en
wordt zo mogelijk een geluidmeting uitgevoerd.
In de brief van 24 maart 2017 heb ik u gemeld dat Jansen Recycling naar
aanleiding van eerdere constateringen een geluidonderzoek heeft laten
uitvoeren. Op basis van dat onderzoek heeft het bedrijf maatregelen getroffen.
Een aantal werkzaamheden is verplaatst, zowel op het terrein als in de tijd
(meer overdag in plaats van in de vroege ochtend of avond).
Naar aanleiding van een nieuwe constatering bij Jansen Recycling eind maart
2017 is afgelopen zomer een dwangsom opgelegd aan dit bedrijf tegen het
overschrijden van de vergunningvoorschriften voor geluid. Het bedrijf heeft
hiertegen bezwaar ingediend waarbij ook een verband is gelegd met de lopende
milieuvergunningprocedure. Deze procedures lopen nog bij de provincie ZuidHolland, die bevoegd gezag is voor dit bedrijf.
Eind maart 2017 is er ook een overschrijding van de geluidvoorschriften bij
Zeehavenbedrijf Dordrecht geconstateerd. Ook aan dit bedrijf is een last onder
dwangsom opgelegd, in dit geval door ons college, de gemeente is bevoegd
gezag voor dit bedrijf. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar ingediend. Bij de
behandeling van het bezwaar bleek het bezwaar gegrond. De geluidmetingen
waren onvoldoende voor een zekere constatering van een overschrijding.
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De Omgevingsdienst gaat door met verscherpte aandacht voor deze bedrijven
wat betreft de geluidhinder. Dat betekent dat naast reageren op klachten ook
preventieve controles en metingen worden uitgevoerd. Ook beide bedrijven
hebben inmiddels aandacht voor de geluidhinder. Een groot deel van de
potentiële geluidhinder is een kwestie van gedrag, bijvoorbeeld het gedrag van
kraanmachinisten bij de verlading van schroot. De Omgevingsdienst meldt over
2017 al wel een afname van klachten ten opzichte van de voorgaande jaren.
Om de mogelijkheden voor toezicht te verbeteren en met name de
mogelijkheden voor geslaagde geluidmetingen te verbeteren onderzoekt de
Omgevingsdienst of de vergunningen van beide bedrijven kunnen worden
aangepast.
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