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Overwegingen  

INLEIDING  

1. Het geschil gaat voornamelijk over de door (appellant sub 1), (appellant sub 2) en 

(appellant sub 3) gestelde geluidsoverlast van Scheepswerf Reimerswaal, die is gevestigd op 

het industrieterrein aan de Kaai in Hansweert dat langs het kanaal door Zuid-Beveland ligt. 

Dit industrieterrein betreft een zogenoemd 'gezoneerd industrieterrein' als bedoeld in artikel 

40 van de Wgh en in de voorliggende besluiten is onder meer de toegestane bedrijvigheid 

en de bijhorende geluidszone voor het eerst planologisch vastgelegd. Op het industrieterrein 

zijn behalve de Scheepswerf ook een zandhandel, een aannemingsbedrijf en een werkplaats 

van Rijkswaterstaat aanwezig. 

Appellant sub 1 woont op een afstand van ongeveer 70 meter van de grens van het 

terrein van de Scheepswerf en de afstand tot de kade waaraan de schepen worden 

gerepareerd is ongeveer 120 meter. De woning van (appellant sub 3) staat op een 

vergelijkbare afstand van het terrein van de Scheepswerf. (appellant sub 2) woont op een 

afstand van ongeveer 490 meter van de Scheepswerf. 

In april 2017 heeft de Scheepswerf een aanzienlijk deel van zijn bedrijfsactiviteiten 

verplaatst naar het havengebied in Vlissingen-Oost, waarbij ook het grootste van de 2 

droogdokken is verplaatst van de locatie in Hansweert naar Vlissingen-Oost. Het kleinere 

droogdok is op de locatie in Hansweert gebleven. Desgevraagd is ter zitting door de 

Scheepswerf bevestigd dat zij in Hansweert haar activiteiten voortzet, als nevenvestiging. Voor 

de nog resterende bedrijfsactiviteiten in het plangebied zal een revisievergunning worden 

aangevraagd. Bij een eventuele verkoop van het bedrijfsterrein zal de Scheepswerf haar 

activiteiten mogelijk beëindigen. 

Beide gemeentebesturen zien desgevraagd geen reden om de 

bestemmingsplanregelingen aan te passen. Het plan voorziet naar hun mening in een 
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adequate regeling van het industrieterrein, waarbij ook een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat is geborgd. Er is volgens beide gemeenten behoefte aan dit type 

vestigingsmogelijkheden, met loswalcapaciteit. 

OVERZICHT EN INHOUD VAN DE BESLUITEN  

2. Door verweerders zijn in het kader van deze samenhangende procedures in totaal 14 

besluiten genomen met betrekking tot het industrieterrein en de bijbehorende geluidszone. 

Dit aanzienlijke aantal besluiten wordt slechts deels verklaard door het feit dat het 

industrieterrein op de grens van de gemeentes Kapelle en Reimerswaal ligt en de geluidszone 

zich uitstrekt over meerdere bestemmingsplannen die daarvoor zijn gewijzigd. Het grote 

aantal besluiten heeft geleid tot een weinig overzichtelijke situatie, waardoor de Afdeling het 

voor de begrijpelijkheid van deze uitspraak nuttig acht om aandacht te besteden aan de 

juridische consequenties daarvan voor de acht samenhangende zaken die in deze uitspraak 

worden afgedaan. Aan het einde van deze uitspraak is in rechtsoverweging 40 een korte 

samenvatting opgenomen van het uiteindelijke oordeel van de Afdeling over alle 

voorliggende besluiten. 

2.1. In het besluit hogere waarden van 29 april 2015 heeft het college voor 3 woningen - 

waaronder de woning van (appellant sub 1) - de maximaal toegestane geluidsbelasting van 

de gevel verhoogd. Voor de woning van (appellant sub 1) is een hogere waarde van 55 dB(A) 

vastgesteld en voor de andere 2 woningen is een hogere waarde van 51 dB(A) vastgesteld. 

In de 2 besluiten van 26 mei 2015 waarbij de bestemmingsplannen ‘Loswal’ en ‘Loswal 

Kapelle’ zijn vastgesteld, is het toegestane gebruik van het industrieterrein en een klein deel 

van de geluidszone vastgelegd. De overige 3 besluiten die zijn genomen op 26 mei 2015 

betreffen uitsluitend het vastleggen van een deel van de geluidszone in de verbeelding van 

aangrenzende bestemmingsplannen. 

De 6 besluiten die zijn genomen op 3, 10 en 31 mei 2016 betreffen wijzigingen die 

beide gemeentes hebben aangebracht in de eerdere besluiten na de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van 30 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3788, waarbij het verzoek van 

(appellant sub 1) om een voorlopige voorziening is toegewezen en een deel van het 

bestemmingsplan ‘Loswal’ van de gemeente Reimerswaal alsmede het besluit hogere waarden 

van 29 april 2015 zijn geschorst. In deze herstelbesluiten zijn extra planregels met betrekking 

tot de bedrijfsactiviteiten van de Scheepswerf toegevoegd, met als gevolg dat ook de 

geluidszone is verkleind. Dit leidde er tevens toe dat het besluit hogere waarden van 29 april 

2015 is ingetrokken, omdat de geluidsbelasting van de gevels van 2 van de 3 betrokken 

woningen niet meer boven de 50 dB(A) uitkomt. Hierdoor is in het besluit hogere waarden 

van 3 mei 2016 alleen voor de woning van (appellant sub 1) nog een hogere waarde 

vastgesteld van 53 dB(A). Dit is een verlaging van 2 dB(A) ten opzichte van het ingetrokken 

besluit. 
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De 2 besluiten van 20 oktober 2015 en 20 december 2016 van de raad van Reimerswaal 

betreffen de vaststelling van een bestemmingsplan voor het gehele buitengebied, waarin ook 

opnieuw een deel van de eerder vastgestelde geluidszone in de verbeelding is vastgelegd. 

2.2. Omdat de raad van Reimerswaal de jaarlijkse actualisering van het bestemmingsplan voor 

het buitengebied niet beperkt tot enkel de plandelen die worden gewijzigd, maar telkens een 

plan voor het gehele buitengebied vaststelt, zijn de 2 laatstgenoemde besluiten door de 

werking van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ook 

onderdeel van deze procedure geworden, hoewel daarbij niet is beoogd de eerder 

vastgestelde geluidszone te wijzigen. De Afdeling merkt op dat de geschetste werkwijze bij 

de actualisering van het bestemmingsplan buitengebied voor de rechtzoekenden, voor de 

Afdeling en ook voor de gemeenteraad zelf nodeloze complicaties meebrengt bij de 

behandeling van aanhangige beroepen. 

ONTVANKELIJKHEID  

(…) 

OMVANG VAN HET GESCHIL  

8. Voor zover de beroepen van (appellant sub 1), (appellant sub 2) en (appellant sub 3) 

ontvankelijk zijn, strekken die beroepen gelet op hetgeen is bepaald in artikel 6:19, eerste en 

tweede lid, van de Awb zich ook uit tot sommige later genomen besluiten - voor zover zij 

daartegen zelf geen beroep hebben ingesteld - aangezien in die later genomen besluiten niet 

volledig aan hun bezwaren tegemoet is gekomen. Ter verduidelijking wordt hierna een 

overzicht geven van de besluiten die in deze samenhangende procedures wel of niet meer ter 

beoordeling van de Afdeling voorliggen en welke beroepen - al dan niet van rechtswege - 

daartegen nog aanhangig zijn. 

(..) 

Besluiten van 26 mei 2015  

8.2. Tegen het bestemmingsplan ‘Loswal Kapelle’ van de raad van Kapelle zijn nog beroepen 

aanhangig van (appellant sub 2), (appellant sub 3) en de Scheepswerf. Tegen het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 1e herziening’ van de raad van Kapelle is nog een beroep 

aanhangig van (appellant sub 3). 

8.3. Tegen de bestemmingsplannen ‘Hansweert, 1e herziening’ en ‘Buitengebied, 1e 

herziening’ van de raad van Reimerswaal is geen enkel beroep meer aanhangig als gevolg 

van de niet-ontvankelijkheid van de beroepen van (appellant sub 1). Die besluiten staan 

derhalve ook niet meer ter beoordeling van de Afdeling. 

Die bestemmingsplannen zijn daardoor weliswaar onherroepelijk, maar aan die 2 

besluiten komt geen betekenis meer toe. Hierbij is van belang dat zoals hierna onder 8.9 

wordt overwogen de 2 latere herstelbesluiten uit mei 2016 in stand blijven en die besluiten 

de 2 oorspronkelijke besluiten uit 2015 geheel vervangen. 



8.4. Wel ter beoordeling staat het bestemmingsplan ‘Loswal’ van de raad van Reimerswaal, 

waartegen nog beroepen van (appellant sub 1), (appellant sub 2) en de Scheepswerf 

aanhangig zijn. 

(…) 

Herstelbesluiten van 3, 10 en 31 mei 2016  

8.6. Tegen het besluit van het college van Reimerswaal waarbij voor de woning van (appellant 

sub 1) een hogere waarde van 53 dB(A) is vastgesteld, is door de niet-ontvankelijkheid van 

het beroep van (appellant sub 2), uitsluitend nog een beroep van rechtswege van (appellant 

sub 1) aanhangig. 

8.7. Bij brief van 23 augustus 2016 heeft de Scheepswerf de Afdeling meegedeeld dat zij zich 

met de besluiten van de raad van Reimerswaal en de raad van Kapelle uit mei 2016 kan 

verenigen, omdat daarmee aan haar eerdere beroepschriften tegemoet is gekomen. Ter 

zitting heeft zij dit nogmaals bevestigd. Gelet hierop zijn voor de Scheepswerf geen beroepen 

van rechtswege ontstaan als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb. Hierdoor 

behoeven haar beroepen tegen de besluiten van de raad van Reimerswaal en de raad van 

Kapelle van 26 mei 2015 vooralsnog geen bespreking meer. 

8.8. Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Loswal Kapelle’ van de raad van 

Kapelle zijn beroepen van rechtswege aanhangig van (appellant sub 1), (appellant sub 2) en 

(appellant sub 3). Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 1e 

herziening’ van de raad van Kapelle is nog een beroep van rechtswege van (appellant sub 3) 

aanhangig. 

Wat betreft de 2 beroepen van rechtswege van (appellant sub 3) wijst de Afdeling er 

volledigheidshalve op dat dit uitsluitend de beroepen betreft voor zover die zijn ingesteld 

door (appellant sub 3A), gelet op hetgeen hiervoor is onder 7.1 is overwogen. 

8.9. Gelet op hetgeen hiervoor onder 3 tot en met 3.1.2 is overwogen is van (appellant sub 1) 

geen beroep van rechtswege meer aanhangig tegen de gewijzigd vastgestelde 

bestemmingsplannen ‘Hansweert, 1e herziening’ en ‘Buitengebied, 1e herziening’ van de raad 

van Reimerswaal. Deze besluiten staan derhalve niet meer ter beoordeling van de Afdeling en 

zijn onherroepelijk. 

8.10. Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Loswal’ van de raad van 

Reimerswaal zijn wel van rechtswege beroepen aanhangig van (appellant sub 1) en (appellant 

sub 2). 

WIJZE VAN BESPREKING VAN DE BESLUITEN  

9. De voornaamste conclusie van het voorgaande is dat tegen de bestemmingsplannen 

‘Loswal’ en ‘Loswal Kapelle’, die voorzien in het toegestane gebruik van het industrieterrein 

waarop de Scheepswerf is gevestigd, nog steeds beroepen aanhangig zijn en dus de 

bezwaren van (appellant sub 1), (appellant sub 2) en (appellant sub 3) over de gestelde 

geluidsoverlast van de Scheepswerf aan de orde zullen komen in deze procedure. 



Hierna worden de beroepsgronden voor elk afzonderlijk besluit of per groep van 

besluiten behandeld. Daarbij houdt de Afdeling een omgekeerde chronologische volgorde 

aan, wat betekent dat het laatst genomen besluit als eerste wordt behandeld. Dit houdt 

verband met het feit dat de later genomen besluiten de eerder genomen besluiten geheel of 

gedeeltelijk vervangen en daardoor pas aan een beoordeling van de eerdere besluiten wordt 

toegekomen als aan het latere besluit een gebrek kleeft dat tot vernietiging van dat besluit 

leidt. 

9.1. Voorts geldt bij de bespreking van de beroepsgronden het hierna volgende 

toetsingskader. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen 

aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De 

Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van 

het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of 

het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de 

hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen 

dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. (...) 

Bestemmingsplan ‘Loswal’ (herstelbesluit) en Bestemmingsplan ‘Loswal Kapelle’ 

(herstelbesluit)  

12. Zoals hiervoor onder 2.1 is overwogen, voorzien de in 2016 gewijzigd vastgestelde 

bestemmingsplannen ‘Loswal’ (Reimerswaal) en ‘Loswal Kapelle’ (Kapelle) in een planologische 

regeling voor het gezoneerde industrieterrein waarop onder andere de Scheepswerf is 

gevestigd. Deze 2 bestemmingsplannen zijn identiek wat betreft de planregels voor de 

scheepswerf. Daarom zullen deze 2 plannen hierna samen worden aangeduid als 'het plan'. 

(appellant sub 1), (appellant sub 2) en (appellant sub 3) hebben tegen het plan een aantal 

bezwaren naar voren gebracht, die voornamelijk betrekking hebben op geluidaspecten. 

(…) 

Milieucategorie  

27. Appellant sub 1 en (appellant sub 3) betogen dat de Scheepswerf ten onrechte als een 

bedrijf in milieucategorie 3.2 is aangemerkt in de planregels. Volgens hen is de Scheepswerf 

een bedrijf in milieucategorie 5.1 vanwege de geluidsproductie, waarvoor een richtafstand van 

500 meter tot woningen geldt en aan die afstand wordt niet voldaan. 

27.1. Verweerders stellen zich op het standpunt dat de Scheepswerf in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten die hoort bij de planregels, is ingedeeld in een milieucategorie 3.2, omdat 

het aspect geluid daarbij buiten beschouwing is gelaten. Voor het geluid is immers als gevolg 

van de aanwijzing als gezoneerd industrieterrein door middel van de geluidszone reeds 

voorzien in een adequate regeling. In dit verband wijzen verweerders erop dat als in de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten het aspect geluid zou zijn meegewogen, een scheepswerf volgens de 



brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 

2009 (hierna: VNG-brochure) een categorie 5.1-bedrijf is met een richtafstand van 500 meter 

tot woongebieden. Dit impliceert volgens verweerders dat de 50 dB(A)-contour van iedere 

scheepswerf op 500 meter ligt. De Scheepswerf is in het plan gehouden aan de geluidszone 

op een kortere afstand dan de indicatieve richtafstand van 500 meter, met een verplichte 

realisering van geluidsafscherming. Vandaar dat de gekozen regeling in het bestemmingsplan 

aanvaardbaar is en aanzienlijk betere waarborgen biedt dan een regeling met een 

gestandaardiseerde lijst uit de VNG-brochure, aldus verweerders. 

27.2. In de verbeelding is aan het plandeel dat ziet op het terrein van de Scheepswerf onder 

meer de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1' toegekend. In artikel 3, lid 3.1, onder d, 

van de planregels is bepaald dat ter plaatse van deze aanduiding tevens een bedrijfsactiviteit 

met de SBI-code-2008 301, 3315.4 uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein' is toegestaan. 

Deze SBI-code hoort bij scheepsbouw- en reparatiebedrijven in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten die in de bijlage bij de planregels is opgenomen. In de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten zijn dergelijke bedrijfsactiviteiten aangemerkt als milieucategorie 3.2, met 

een grootste afstand van 100 meter voor geur en stof. Volgens de VNG-brochure zijn 

scheepswerven ingedeeld in milieucategorie 5.1, vanwege de indicatieve afstand van 500 

meter voor geluid. Indien het geluid buiten beschouwing wordt gelaten, is in de VNG-

brochure als grootste indicatieve afstand 100 meter opgenomen, dat neerkomt op 

milieucategorie 3.2. 

De Afdeling overweegt dat de VNG-brochure een indicatief en globaal karakter heeft en 

gemotiveerd dient te worden toegepast. Door zich op het standpunt te stellen dat de 

geluidhinder voor de omliggende woningen reeds op andere wijze - door middel van de 

wettelijk verplichte geluidszone - is gereguleerd in het plan, hebben verweerders naar het 

oordeel van de Afdeling voldoende gemotiveerd waarom bij de indeling van de Scheepswerf 

in een milieucategorie het aspect 'geluid' buiten beschouwing is gelaten. Nu het aspect 

'geluid' buiten beschouwing wordt gelaten, is de grootste indicatieve afstand 100 meter en 

hebben verweerders de Scheepswerf in het plan in redelijkheid kunnen aanmerken als een 

bedrijf in milieucategorie 3.2. Dit betoog treft dan ook geen doel. 

(…) 

Tussenconclusie  

29. Gelet op het voorgaande zijn de beroepen van rechtswege van (appellant sub 2) tegen de 

herstelbesluiten van 31 mei 2016 van de raad van Reimerswaal en van 10 mei 2016 van de 

raad van Kapelle, ongegrond. 

Hetgeen onder 4.1 is overwogen over de ontvankelijkheid van het beroep van 

rechtswege van (appellant sub 1) tegen het herstelbesluit van de raad van Kapelle in 



combinatie met hetgeen onder 14.4 is overwogen, leidt tot de conclusie dat het beroep van 

rechtswege van (appellant sub 1), voor zover dat ontvankelijk is, tegen het herstelbesluit van 

10 mei 2016 van de raad van Kapelle ongegrond is. Het voorgaande betekent ook dat de 

beroepsgronden van (appellant sub 1) die zijn besproken onder 13.3, 14.5.2 en 15.3 

uitsluitend kunnen slagen ten aanzien van het herstelbesluit van de raad van Reimerswaal. De 

Afdeling is van oordeel dat de raad van Reimerswaal de aan de orde zijnde belangen 

onvoldoende heeft afgewogen en wat betreft het laagfrequent geluid onvoldoende 

onderzoek aan dit besluit ten grondslag heeft gelegd. Dit besluit is genomen in strijd met de 

bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep van 

rechtswege van (appellant sub 1) tegen het herstelbesluit van 31 mei 2016 van de raad van 

Reimerswaal is dan ook gegrond. 

Gelet op hetgeen onder 21.1 is overwogen, is het beroep van rechtswege van (appellant 

sub 3), voor zover dat ontvankelijk is, tegen het herstelbesluit van 10 mei 2016 van de raad 

van Kapelle, gegrond. 

(..) 

Tussenconclusie  

Bestemmingsplan ‘Loswal Kapelle’  

36.1. Tegen het bestemmingsplan ‘Loswal Kapelle’ van de raad van Kapelle zijn nog beroepen 

aanhangig van (appellant sub 2), (appellant sub 3) en de Scheepswerf. 

Hiervoor is, onder 29, door de Afdeling geoordeeld dat het beroep van rechtswege van 

(appellant sub 2) tegen het herstelbesluit van dit plan ongegrond is. Gezien de 

beroepsgronden die (appellant sub 2) daartegen naar voren heeft gebracht, is het beroep van 

(appellant sub 2), voor zover dat ontvankelijk is, tegen het oorspronkelijke besluit uit 2015 tot 

vaststelling van dit plan eveneens ongegrond. 

Hiervoor is, onder 29, door de Afdeling geoordeeld dat het beroep van rechtswege van 

(appellant sub 3), voor zover ontvankelijk, tegen het herstelbesluit van dit plan gegrond is. 

Het gebrek dat onder 21.1 is geconstateerd kleeft ook aan het oorspronkelijke besluit uit 

2015 tot vaststelling van dit plan. Het beroep van (appellant sub 3), voor zover dat 

ontvankelijk is, tegen dit besluit is derhalve eveneens gegrond. 

Het beroep van de Scheepswerf tegen het oorspronkelijke plan uit 2015 heeft mede 

aanleiding gegeven tot aanpassing van dit plan in het latere herstelbesluit uit mei 2016, 

waarin volledig aan de bezwaren van de Scheepswerf tegemoet is gekomen. Reeds hierom is 

het beroep van de Scheepswerf tegen dit besluit gegrond en behoeven haar beroepsgronden 

tegen dit besluit geen bespreking meer. 

(...) 

Bestemmingsplan ‘Loswal’  

36.3. Tegen het bestemmingsplan ‘Loswal’ van de raad van Reimerswaal zijn nog beroepen 

aanhangig van (appellant sub 1), (appellant sub 2) en de Scheepswerf. 



Hiervoor is, onder 29, door de Afdeling geoordeeld dat het beroep van rechtswege van 

(appellant sub 1), tegen het herstelbesluit van dit plan gegrond is. De gebreken die onder 

13.3, 14.5.2 en 15.3 zijn geconstateerd kleven ook aan het oorspronkelijke besluit uit 2015 tot 

vaststelling van dit plan. Het beroep van (appellant sub 1) tegen dit besluit is derhalve 

eveneens gegrond. 

Hiervoor is, onder 29, door de Afdeling geconcludeerd dat het beroep van rechtswege 

van (appellant sub 2) tegen het herstelbesluit van dit plan ongegrond is. Gezien de 

beroepsgronden die (appellant sub 2) daartegen naar voren heeft gebracht, is het beroep van 

(appellant sub 2), voor zover dat ontvankelijk is, tegen het oorspronkelijke besluit uit 2015 tot 

vaststelling van dit plan eveneens ongegrond. 

Het beroep van de Scheepswerf tegen het oorspronkelijke plan uit 2015 heeft mede 

aanleiding gegeven tot aanpassing van dit plan in het latere herstelbesluit uit mei 2016, 

waarin volledig aan de bezwaren van de Scheepswerf tegemoet is gekomen. Reeds hierom is 

het beroep van de Scheepswerf tegen dit besluit gegrond en behoeven de beroepsgronden 

van de Scheepswerf tegen dit besluit geen bespreking meer. 

Tussenconclusie  

37. Het bovenstaande betekent dat de besluiten van 26 mei 2015 van de raad van Kapelle en 

de raad van Reimerswaal, waarbij de bestemmingsplannen ‘Loswal Kapelle’ en ‘Loswal’ zijn 

vastgesteld, wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb dienen te worden vernietigd. 

Het besluit van 26 mei 2015 van de raad van Kapelle, waarbij het bestemmingsplan 

‘Buitengebied 1e herziening’ is vastgesteld, is weliswaar onherroepelijk, maar aan dat besluit 

komt geen betekenis meer toe. 

(…) 

EINDCONCLUSIE  

Samenvatting  

40. Het voorgaande komt erop neer dat een aantal beroepen - al dan niet van rechtswege - 

van (appellant sub 1), (appellant sub 2) en (appellant sub 3) geheel of gedeeltelijk niet-

ontvankelijk is. Verder zijn van alle beroepen in totaal 6 beroepen van (appellant sub 1), 1 

beroep van (appellant sub 2), 2 beroepen van (appellant sub 3) en 2 beroepen van de 

Scheepswerf gegrond. Tevens is 1 beroep van (appellant sub 1), zijn 4 beroepen van 

(appellant sub 2) en is 1 beroep van (appellant sub 3) geheel of gedeeltelijk ongegrond. 

Van de 14 besluiten die in deze samenhangende procedures zijn bestreden worden in 

deze uitspraak 8 besluiten geheel of gedeeltelijk vernietigd. Verder zijn 6 besluiten 

onherroepelijk vanwege een niet-ontvankelijk of ongegrond beroep daartegen. Aan 3 van die 

onherroepelijke besluiten komt echter geen betekenis meer toe, omdat de latere 

herstelbesluiten in stand blijven. 



Rechtsgevolgen van de uitspraak  

41. De gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen ‘Loswal’ en ‘Loswal Kapelle’ uit 2016 en 

de oorspronkelijke bestemmingsplannen ‘Loswal’ en ‘Loswal Kapelle’ uit 2015, waaronder de 

bijbehorende geluidszone die in deze 4 bestemmingsplannen is opgenomen, alsmede het 

gedeelte van de geluidszone dat in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied, 3e herziening’ en 

‘Buitengebied 2016’ is opgenomen worden vernietigd. Het gevolg daarvan is dat voor het 

industrieterrein aan de Kaai niet langer sprake is van een gezoneerd industrieterrein als 

bedoeld in artikel 40 van de Wgh, aangezien voor dit industrieterrein niet eerder een 

geluidszone in een bestemmingsplan is vastgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de geluidszone 

van rechtswege zoals die sinds 1 juli 1993 van rechtswege gold, voor de gronden die liggen 

binnen de begrenzing van de plangebieden van de bestemmingsplannen die worden 

vernietigd, opnieuw gaat gelden. Hierdoor mag de geluidsbelasting op de gevels van de 

woningen die zich in de desbetreffende plangebieden bevinden niet hoger zijn dan 50 dB(A). 

De op 31 mei 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen ‘Hansweert, 1e 

herziening’ en ‘Buitengebied, 1e herziening’ van de raad van Reimerswaal en het op 10 mei 

2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e herziening’ van de raad van 

Kapelle zijn onherroepelijk als gevolg van deze uitspraak. In die plannen is ook een deel van 

de geluidszone opgenomen en dat deel van de geluidszone is groter dan de geluidszone van 

rechtswege. Nu echter ook de 2 besluiten van het college tot vaststelling van hogere waarden 

worden vernietigd, geldt onder meer voor de woning van (appellant sub 1) - die binnen de 

geluidszone ligt die is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 1e herziening’ van 

de raad van Reimerswaal - dat ook daarvoor de geluidsbelasting niet hoger mag zijn dan 50 

dB(A). 

Opdrachten  

(..) 

43. De bestemmingsplannen ‘Loswal’ en ‘Loswal Kapelle’ uit 2015 alsmede de gewijzigd 

vastgestelde bestemmingsplannen ‘Loswal’ en ‘Loswal Kapelle’ uit 2016 zijn geheel vernietigd. 

Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Bro, ziet de Afdeling 

aanleiding de raad van Reimerswaal en de raad van Kapelle op te dragen de hierna in de 

beslissing nader aangeduide onderdelen van deze uitspraak binnen 4 weken na verzending 

van de uitspraak te verwerken op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. 

44. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de 

raad van Reimerswaal en de raad van Kapelle op te dragen om voor de vernietigde 

bestemmingsplannen met inachtneming van deze uitspraak nieuwe plannen vast te stellen 

voor het industrieterrein aan de Kaai en zal daartoe een termijn stellen. 

Ten overvloede  

45. Ten behoeve van de nieuw te nemen besluiten wijst de Afdeling erop dat het uit een 



oogpunt van kenbaarheid van het geldende planologische regime de voorkeur verdient als 

het gezoneerde industrieterrein en de bijbehorende geluidszone niet opnieuw wordt geregeld 

in 5 afzonderlijke bestemmingsplannen, maar dat beide gemeenteraden daarvoor slechts 1 

bestemmingsplan zouden vaststellen. 

Daarnaast ligt het in de rede dat verweerders bij de nieuw te nemen besluiten een 

hernieuwde afweging maken over de vraag of het uit ruimtelijk oogpunt wenselijk is dat het 

gebruik van de gronden als scheepswerf opnieuw als zodanig wordt bestemd. Het 

gedeeltelijke vertrek van de bestaande scheepswerf en de mogelijke toekomstige verkoop van 

het terrein van de scheepswerf geeft daar aanleiding toe. Gebruik waarvan het aannemelijk is 

dat het binnen de planperiode eindigt hoeft niet positief te worden bestemd en van 

wegbestemmen zou in dit geval geen sprake zijn, nu de in 2004 verleende vrijstelling 

ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor vestiging van de 

Scheepswerf aan de Kaai in Hansweert niet eerder opgenomen is geweest in een 

bestemmingsplan. Voorts ligt het in de rede dat verweerders bij het vaststellen van nieuwe 

bestemmingsplannen niet langer wijzigingsbevoegdheden opnemen waaraan, zoals ter zitting 

is gebleken, niet langer behoefte bestaat nu de Scheepswerf haar bedrijfsactiviteiten 

grotendeels heeft verplaatst. 

In het geval dat verweerders ervoor kiezen om het gebruik van de gronden als 

scheepswerf in de nieuw vast te stellen plannen wel als zodanig te bestemmen, maar een 

nadere inperking van de activiteiten dan wel bedrijfstijden behorende bij het gebruik als 

scheepswerf met het oog op de belangen van omwonenden alsnog noodzakelijk wordt 

geacht door verweerders, dienen daartoe planregels te worden opgenomen in de 

desbetreffende bestemmingsplannen. In die situatie kan niet worden volstaan met een 

verwijzing naar hetgeen is opgenomen in de voorschriften van de milieuvergunning van de 

Scheepswerf uit 2003. Daar komt bij dat de Scheepswerf heeft meegedeeld dat een 

revisievergunning voor wijziging van de bedrijfsvoering op de locatie in Hansweert zal 

worden aangevraagd. Een positieve bestemming van het gebruik van de gronden als 

scheepswerf maakt het immers mogelijk dat een andere scheepswerf dan Scheepswerf 

Reimerswaal ter plaatse bedrijfsactiviteiten ontplooit, die niet is gehouden aan die 

milieuvergunning. Bovendien zijn bij de verlening van een vergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer (thans: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) niet alle gevolgen die 

ruimtelijk relevant zijn, in de beoordeling van die aanvraag betrokken. (Enz., enz., Red.) 

Noot 

1. Maar liefst 14 (!) besluiten (waarvan het merendeel bestemmingsplannen betreft) zijn er in een 

tijdsspanne van circa 13 maanden genomen over een in de gemeente Reimerswaal gelegen industrieterrein, 

waarvan de geluidszone zich tevens uitstrekt over de gemeente Kapelle. Deze besluiten doet de Afdeling, 



vanwege de samenhang tussen de (acht) verschillende zaken, af in de hierboven opgenomen uitspraak. Dit 

aanzienlijke aantal besluiten heeft, en dan drukt de Afdeling zich volgens mij nog mild uit, geleid tot 

een ‘weinig overzichtelijke situatie’ (r.o. 2). Naast het aanzienlijke aantal besluiten, is ook de gemeentelijke 

werkwijze - waarbij de jaarlijkse actualisering van het bestemmingsplan voor het buitengebied niet beperkt 

blijft tot enkel de plandelen die worden gewijzigd, maar telkens een plan voor het gehele buitengebied 

wordt vastgesteld - debet aan de ontstane onoverzichtelijke situatie. Als gevolg van die werkwijze zijn de 

verschillende opeenvolgende bestemmingsplannen voor het buitengebied, als gevolg van de werking van 

artikel 6:19 lid 1 van de Awb, óók onderdeel van de procedure geworden, hoewel in die 

bestemmingsplannen niet is beoogd de eerder vastgestelde geluidszone te wijzigen. De Afdeling merkt (in 

r.o. 2) op dat ‘de geschetste werkwijze bij de actualisering van het bestemmingsplan buitengebied voor de 

rechtzoekenden, voor de Afdeling en ook voor de gemeenteraad zelf nodeloze complicaties meebrengt bij 

de behandeling van aanhangige beroepen’. Dit laat zich begrijpen als een oproep aan de gemeente om deze 

omslachtige werkwijze (snel) aan te passen (zie ook de overweging ten overvloede in r.o. 45). 

2. Uit de uitspraak blijkt niet waarom de betrokken gemeenteraden er niet voor hebben gekozen om de 

geluidszone van het industrieterrein (die verspreid is over verschillende bestemmingsplannen en 

verschillende gemeenten) door middel van een paraplubestemmingsplan vast te stellen. Dit is, procedureel 

gezien, vele malen overzichtelijker dan de wijze waarop in bovenstaande uitspraak de betrokken 

geluidszone (door middel van separate herzieningen van de verschillende bestemmingsplannen) is 

vastgelegd. 

3. Voor de inhoud van de verschillende besluiten die in bovenstaande uitspraak centraal staan verwijs ik 

naar r.o. 2.1. De 14 besluiten betreffen verschillende elkaar opeenvolgende bestemmingsplannen inclusief 

wijzigingsbesluiten (ex artikel 6:19 van de Awb) en besluiten tot het vaststellen en intrekken van hogere 

waarden (artikel 45 van de Wet geluidhinder). Het geschil dat partijen verdeeld houdt betreft, in de kern, de 

door verschillende omwonenden gestelde geluidsoverlast die zij zouden ondervinden van de op het 

industrieterrein gevestigde scheepswerf. Het betrokken industrieterrein betreft een gezoneerd 

industrieterrein als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder en in de voorliggende besluiten is onder 

meer de toegestane bedrijvigheid en de bijhorende geluidszone voor het eerst planologisch vastgelegd. In 

deze annotatie bespreek ik enkele in het oog springende overwegingen. 

4. In r.o. 27 komt een voor de praktijk belangrijk punt aan de orde. Appellanten betogen dat de scheepswerf 

ten onrechte als een bedrijf in milieucategorie 3.2 is aangemerkt. Volgens hen is de scheepswerf een bedrijf 

in milieucategorie 5.1 vanwege de geluidsproductie, waarvoor een richtafstand van 500 meter tot woningen 

geldt en aan die afstand wordt in dit geval niet voldaan. De betrokken gemeenteraden betwisten niet dat - 

vanwege de geluidemissie - sprake is van een categorie 5.1-bedrijf. Echter, zo stellen zij, de scheepswerf is 

gesitueerd op een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Als gevolg daarvan en 

vanwege de ligging van een geluidszone om het gezoneerde industrieterrein, is voorzien in een adequate 

regeling voor het geluid. Om die reden is het aspect geluid (en de daarbij horende richtafstand) geschrapt 

uit de bij de planregels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (voor zover deze betrekking heeft op het 



gezoneerde industrieterrein), aldus de gemeenteraden. Verder stellen zij dat als in de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten het aspect geluid zou zijn meegewogen, een scheepswerf volgens de VNG-brochure 

een categorie 5.1-bedrijf is met een richtafstand van 500 meter tot woongebieden. Dit impliceert volgens de 

gemeenteraden dat de 50 dB(A)-contour van iedere scheepswerf op 500 meter ligt. De scheepswerf is in het 

plan gehouden aan de geluidszone op een kortere afstand dan de indicatieve richtafstand van 500 meter, 

met een verplichte realisering van geluidsafscherming. Vandaar dat, zo stellen de gemeenteraden, de 

gekozen regeling in het bestemmingsplan aanvaardbaar is en aanzienlijk betere waarborgen biedt dan een 

regeling met een gestandaardiseerde lijst uit de VNG-brochure. 

5. Opvallend genoeg volgt de Afdeling het standpunt van de betrokken gemeenteraden. De Afdeling 

overweegt dat de VNG-brochure een indicatief en globaal karakter heeft en gemotiveerd dient te worden 

toegepast (o.a. ABRvS 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2973, r.o. 8). Tot zover niks nieuws onder 

de zon. Door zich op het standpunt te stellen dat de geluidhinder voor de omliggende woningen reeds op 

andere wijze - door middel van de wettelijk verplichte geluidszone - is gereguleerd in het plan, hebben de 

gemeenteraden, naar het oordeel van de Afdeling, voldoende gemotiveerd waarom bij de indeling van de 

scheepswerf in een milieucategorie het aspect 'geluid' buiten beschouwing is gelaten. Nu het aspect 'geluid' 

buiten beschouwing wordt gelaten, is, zo overweegt de Afdeling, de grootste indicatieve afstand 100 meter 

en hebben verweerders de scheepswerf in het plan in redelijkheid kunnen aanmerken als een bedrijf in 

milieucategorie 3.2. Het betoog van appellanten wordt om die reden gepasseerd. Een discutabel oordeel, 

naar mijn idee. 

6. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt immers dat de norm van een goede ruimtelijke ordening 

voor het aspect geluid slechts gedeeltelijk wordt ingevuld door de Wet geluidhinder en dat deze norm 

daarbuiten een zelfstandige betekenis heeft (o.a. ABRvS 22 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6546, 

r.o. 2.8.2; ABRvS 26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4218). Deze jurisprudentielijn van de Afdeling 

is (onder andere) ingegeven door het beperkte beoordelings- en toetsingskader van de Wet geluidhinder. 

Voor verschillende geluidsverschijnselen kent de Wet geluidhinder namelijk géén beoordelings- en 

toetsingskader. Ik noem als voorbeeld de piekgeluiden waarvan vaststaat dat de Wet geluidhinder deze niet 

normeert (ABRvS 21 augustus 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6728, r.o. 2.9.1). Piekgeluiden doen zich 

bijvoorbeeld voor bij het laden- en lossen, sluiten van portieren/kleppen etc. In de VNG-brochure is, bij het 

bepalen van de richtafstanden, wél rekening gehouden met piekgeluiden die kunnen optreden (VNG-

brochure, editie 2009, p. 194-195). Alleen al om deze reden gaat de overweging van de Afdeling dat door 

middel van de op grond van de Wet geluidhinder verplichte wettelijke geluidszone de geluidhinder voor de 

omliggende woningen (voldoende) wordt gereguleerd, niet op. 

7. Ook om een andere reden kan niet volstaan worden met (uitsluitend) een verwijzing naar de op grond 

van de Wet geluidhinder verplichte geluidszone die in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Gelet op de 

definitiebepaling van een ‘industrieterrein’ in artikel 1 van de Wet geluidhinder gaat het bij het bepalen van 

de geluidszone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder om de geluidsbelasting vanwege het 

industrieterrein. Op de grens van de zone mag de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van alle bedrijven 
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op het industrieterrein niet meer bedragen dan 50 dB(A) en ter plaatse van de binnen de zone gelegen 

woningen (en andere geluidgevoelige objecten) mag de voorkeurswaarde dan wel een vastgestelde hogere 

waarde niet worden overschreden. De geluidsbelasting veroorzaakt door motorvoertuigen op de openbare 

weg op of buiten het industrieterrein (de zogenoemde indirecte hinder) maakt - ook al gaat het om 

vervoersbewegingen ten behoeve van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven - géén deel uit van de 

geluidsbelasting vanwege het industrieterrein. De door deze vervoersbewegingen veroorzaakte 

geluidbelasting mag dan ook niet worden betrokken in de toetsing aan de voorkeurs- en grenswaarden van 

de Wet geluidhinder. De Afdeling is hier duidelijk over (ABRvS 22 februari 

2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6546; ABRvS 10 januari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ5846). Echter, het 

voorgaande laat onverlet dat de door die vervoersbewegingen veroorzaakte geluidbelasting wél beoordeeld 

moet worden in verband met de toets aan een goede ruimtelijke ordening. En bij die laatste beoordeling 

kan, zoals gezegd, niet volstaan worden met alleen een verwijzing naar de in de Wet geluidhinder 

vastgelegde grenswaarden en de in het bestemmingsplan vastgelegde geluidszone. Ook om deze reden kan 

niet gesteld worden dat de op grond van de Wet geluidhinder verplichte wettelijke geluidszone de 

geluidhinder voor de omliggende woningen voldoende reguleert. 

8. Gelet op de hierboven opgenomen voorbeelden meen ik dat een plansystematiek waarbij de 

richtafstanden voor geluid uit de staat van bedrijfsactiviteiten wordt geschrapt omdat sprake is van een 

krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein, uitsluitend aanvaardbaar is indien op 

draagkrachtige wijze is gemotiveerd dat de toepasselijkheid van de Wet geluidhinder een afdoende 

bescherming biedt tegen onaanvaardbare geluidhinder én een separate beoordeling heeft plaatsgevonden 

van de geluidverschijnselen die nietdoor de Wet geluidhinder worden genormeerd. De hierboven 

afgedrukte uitspraak maakt niet duidelijk of deze beoordeling ook door de gemeenteraden heeft 

plaatsgevonden. Het verweer van de gemeenteraden dat wanneer in de Staat van Bedrijfsactiviteiten het 

aspect geluid zou zijn meegewogen, een scheepswerf volgens de VNG-brochure een categorie 5.1-bedrijf is 

met een richtafstand van 500 meter tot woongebieden en dat dat zou impliceren dat de 50 dB(A)-contour 

van iedere scheepswerf op 500 meter ligt, overtuigt niet. Immers, van deze richtafstanden staat vast dat 

hiervan, mits deugdelijk gemotiveerd, mag worden afgeweken. Het gaat er juist om dat deze motivering in 

bovenstaande uitspraak ontbreekt. 

9. Dat ter onderbouwing van het standpunt dat geluidhinder voor omliggende woningen wordt voorkomen, 

niet volstaan kan worden met (uitsluitend) een verwijzing naar de op grond van de Wet geluidhinder 

verplichte geluidszone (zie r.o. 27.2), blijkt ook uit de (tussen)uitspraak van 18 maart 2015 

(tussenuitspraak, ECLI:NL:RVS:2015:810, TBR 2015/103, m.nt. Lammens) en de einduitspraak van 3 

februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:250). In die uitspraken stond ook een bestemmingsplan voor een 

gezoneerd industrieterrein centraal en ook dit bestemmingsplan kende een plansystematiek waarbij de 

richtafstanden voor geluid uit de staat van bedrijfsactiviteiten waren geschrapt omdat sprake was van een 

krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Uit de tussenuitspraak blijkt dat appellanten 

betoogden dat onduidelijk is of bij toepassing van de VNG-brochure het niet meewegen van de factor 

geluid bij een gezoneerd industrieterrein toelaatbaar is. Aan hun percelen was op grond van deze 
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handelwijze de functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’ toegekend terwijl de bedrijvigheid (een 

scheepswerf) op de betrokken percelen, als de factor geluid zou worden meegewogen, tot milieucategorie 

5.1 van de staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG-brochure moest worden gerekend. De gemeenteraad 

verweerde zich in die uitspraak met het standpunt dat het aspect geluid door de raad is meegewogen in het 

kader van de Wet geluidhinder. Daarbij wordt het geluid van de bedrijfsactiviteiten gezamenlijk op het 

gezoneerde industrieterrein gecumuleerd en getoetst aan de voorkeurs- en grenswaarden van de Wet 

geluidhinder, zo stelde de raad. Gelet daarop heeft de raad een ‘Staat van milieubelastende activiteiten 

gezoneerd industrieterrein’ als bijlage bij het plan opgenomen, die gebaseerd is op de VNG-brochure, maar 

waarin het aspect geluid is weggelaten. 

10. De Afdeling is, zo blijkt uit de tussenuitspraak van 18 maart 2015, niet overtuigd van de argumentatie 

van de gemeenteraad. De Afdeling overweegt namelijk dat de benadering van de raad eraan voorbij gaat 

dat een goede ruimtelijke ordening voor het aspect geluid slechts gedeeltelijk wordt ingevuld door de Wet 

geluidhinder en daarbuiten een zelfstandige betekenis heeft (zie ook hetgeen ik hierboven heb opgemerkt 

onder punt 6 en 7). Bij de belangenafweging dient de geluidsbelasting van het gezoneerde industrieterrein 

op de omgeving uitdrukkelijk te worden betrokken. Buiten het onderzoek dat verplicht is op grond van de 

Wet geluidhinder heeft de raad, zo stelde de Afdeling in de tussenuitspraak vast, in het geheel geen inzicht 

geboden in de ruimtelijke uitstraling van de op het gezoneerde industrieterrein toegelaten bedrijvigheid wat 

betreft het aspect geluid voor de omgeving van het industrieterrein. De richtafstanden vanwege geluid zijn, 

zo vervolgde de Afdeling, immers niet opgenomen in de bij de planregels gevoegde ‘Staat van 

milieubelastende activiteiten gezoneerd industrieterrein’ en ook overigens heeft de raad dit aspect niet 

meegewogen buiten de enkele verwijzing naar de Wet geluidhinder. De Afdeling concludeert vervolgens, 

kort samengevat, dat het bestreden bestemmingsplan onzorgvuldig tot stand is gekomen en dat ten aanzien 

van het aspect geluid geen (volledige) belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

11. Uit de einduitspraak van 3 februari 2016 blijkt dat door de gemeenteraad, gevolg gevend aan de in de 

tussenuitspraak geformuleerde herstelopdracht, een nader akoestisch onderzoek ‘is uitgevoerd om vanuit 

het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening inzicht te bieden in de ruimtelijke uitstraling van de op het 

gezoneerde industrieterrein toegelaten bedrijvigheid op de omgeving’ (r.o. 4.1). Op basis van deze nadere 

analyse heeft de gemeenteraad, zo concludeert de Afdeling kort samengevat, de berekende geluidbelasting, 

in verband met de toetsing aan een goede ruimtelijke ordening, aanvaardbaar mogen achten. 

12. Gelet op het voorgaande doen gemeenteraden er, naar mijn oordeel, verstandig aan om, indien een staat 

van bedrijfsactiviteiten als onderdeel van de planregels wordt vastgesteld waarin géén richtafstanden voor 

geluid zijn opgenomen, in lijn met de uitspraken van de Afdeling van 18 maart 2015 en 3 februari 

2016, uitdrukkelijk te motiveren in hoeverre de Wet geluidhinder een afdoende bescherming biedt tegen 

onaanvaardbare geluidhinder én tevens specifieke aandacht te besteden aan de geluidverschijnselen 

die nietdoor de Wet geluidhinder worden genormeerd. Die benadering is zuiverder dan alleen een 

verwijzing naar de op grond van de Wet geluidhinder vastgestelde geluidszone. 

R. Benhadi 



1 Rachid Benhadi is als advocaat verbonden aan Hekkelman Advocaten te Nijmegen en 

schrijft een proefschrift over geluid in het omgevingsrecht. 
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