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Zienswijze op de Module Nestgeluid van het Omgevingsbeleid
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij maken we gebruik van de gelegenheid onze zienswijze kenbaar te maken op de Module
Nestgeluid van het Omgevingsbeleid. In de Provinciale Staten vergadering van 2 februari 2022 is
een amendement aangenomen om een aanpassing in het provinciaal omgevingsbeleid te doen,
voor het onderwerp nestgeluid van afgemeerde schepen.
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en
industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Namens onze leden zetten wij ons in voor het
versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor
maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied.
Voor Deltalinqs is het realiseren van de energie- en grondstoffentransitie de grote opgave waar
we als mainport Rotterdam voor staan. Dit zal gepaard gaan met een sociale transitie, gericht op
het onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Dit biedt vele kansen en mogelijkheden voor
de Rotterdamse haven én regio. Voldoende fysieke- en milieugebruiksruimte waaronder
geluidruimte is daarvoor een randvoorwaarde. Dat noemen wij ‘ruimte voor ondernemen’ maar
dan wel binnen een gezonde en veilige omgeving want dat zien we als de ‘licence to operate and
to grow’ voor haven- en industriële activiteiten.
De Module Nestgeluid voorziet in een wijziging van de Omgevingsvisie en de
Omgevingsverordening Zuid Holland. Deze wijziging houdt in dat in de Omgevingsvisie Zuid‐
Holland bij de beleidskeuze Geluid de zinsnede ‘Specifiek voor nestgeluid van aanmerende
schepen reguleert de provincie dat dit wordt meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen.’ wordt
toegevoegd. In de Omgevingsverordening Zuid‐Holland komt een nieuw artikel met de volgende
strekking: ‘Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt houdt
rekening met nestgeluid van afgemeerde schepen.’
Vanuit het principe van een goede ruimtelijke ordening en in aanloop tot de inwerkingtreding van
de Omgevingswet waarin nestgeluid van afgemeerde schepen gedefinieerd wordt als
industrielawaai, ziet Deltalinqs dit als een juist besluit.
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Het nestgeluid is het geluid afgemeerde schepen aan de kade produceren wanneer er niet aan
de schepen wordt gewerkt en er geen laad- en losactiviteiten plaatsvinden. Dit geluid is
momenteel meestal niet meegenomen als industrielawaai. Op verschillende plekken in de
Rotterdamse regio is er nu al sprake van een hoge geluidbelasting. Onze verwachting is dat met
het realiseren van de energietransitie en de grote vraag naar woningen de druk op geluidruimte in
regio alleen maar groter wordt. Binnen het regionale programma Havengeluid en Omgeving
wordt er gewerkt aan oplossingsrichtingen en langetermijnperspectieven. De vraag hoe om te
gaan met nestgeluid is een belangrijk onderdeel hierin.
Deltalinqs hecht veel waarde aan de samenwerking met de gemeente Rotterdam, de omliggende
gemeenten, het Havenbedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid Holland binnen het programma
Havengeluid en Omgeving. Het is nodig om voor de langere termijn een goede balans te vinden
tussen de benodigde geluidruimte voor de ontwikkeling en transitie van de haven, de realisatie
van de woningbouw opgave en een goede leefkwaliteit in de omgeving.
In dat kader is er de afgelopen jaren gewerkt aan een facetbestemmingsplan geluid, waarin het
nestgeluid als indirecte hinder in het kader van een goede ruimtelijke ordening meegewogen
wordt. Recent is de keuze gemaakt om te wachten tot invoering van de Omgevingswet en dan via
een thematisch omgevingsplan het nestgeluid planologisch te verankeren. Een goede
planologische verankering van nestgeluid is van groot belang om daarmee onnodige hinder en
inbreuk op leefomgevingskwaliteit van toekomstige bewoners te voorkomen.
Wij zijn van mening dat met woningbouwplannen in de nabijheid van de haven en industrie
uiterste zorgvuldigheid betracht dient te worden vanuit het principe van een goede ruimtelijke
ordening. Situaties waarbij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor toekomstige bewoners
niet gewaarborgd is, dienen te allen tijde voorkomen te worden. Rekening houden met nestgeluid
van afgemeerde schepen maakt daar ons inziens onlosmakelijk onderdeel van uit. Anders
worden er knelpunten gecreëerd waar in de toekomst bewoners overlast ervaren en het
havenbedrijfsleven onnodig beperkt zal worden.
Zolang de planologische verankering nog niet gerealiseerd is, wordt er gewerkt aan regionaal
interim-beleid. Het is goed wanneer de Module Nestgeluid hierin een verdere uitwerking kan
krijgen, waarin regionaal met alle betrokken afspraken worden gemaakt over hoe nestgeluid
meegenomen zal worden in bestemmingsplannen rondom de haven.
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Deltalinqs gaat ervan uit dat u onze bevindingen ter harte neemt. Wij blijven graag betrokken en
we zijn uiteraard altijd bereid tot een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

Bas Janssen
Directeur Deltalinqs
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