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Middelburg, 26 maart 2019
Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2019, de najaarsnota 2018 en de begroting
provinciaal fonds nazorg stortplaatsen 2019 is afgesprol<en dat u geïnformeerd zal worden over de
gerechtelijke uitspraken inzake de Scheepswerf Reimerswaal.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 12 december 2018 uitspraak gedaan
op drie door omwonenden ingestelde hoger beroepen tegen uitspraken van de Rechtban k Zeeland-WestBrabant over twee lasten onder dwangsom die Gedeputeerde Staten aan Scheepswerf Reimerswaal
hebben opgelegd.
Eén ingesteld hoger beroep is ongegrond verklaard.
De indieners van het beroep bij de rechtbank hadden namelijk gesteld dat de door de p rovincie
opgelegde last onder dwangsom over de werktijden onredelijk/onjuist is . De rechtbank was die mening
niet toegedaan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raa d van State heeft in hoger beroep de
uitspraak van de rechtbank in stand gelaten.
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft twee andere ingestelde hoger beroepen tegen uitspraken va n de
rechtbank gegrond verklaard. Dit in hoofdzaak omdat er geen geluidmetingen zijn verricht van het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten tijde van de nachtperiode (23.00 - 7.00 uur). Hierdoor is er
naar het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak sprake van een onzorgvuldige voorbere iding van
de beslissingen op bezwaar.
De Afdeling Bestuursrechtspraak vernietigt ten gevolge daarvan twee beslissingen i n beroep van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant en de daaraan voorafgaande twee beslissingen op bezwaar van
Gedeputeerde Staten van 20 september 2016.
Beide lasten onder dwangsom (werktijden en maximaal geluidnive au) die ook ter discussie stonden zijn in
stand gebleven.
De Afdeling Bestuursrechtspraak is ook ingegaan op de controle op de naleving van de ve rgunde
werktijden. Zij stelt:
• Gedeputeerde Staten in het gelijk voor wat betreft de formulering van de last onder dwangsom
aangaande de werktijden;
• dat Gedeputeerde Staten niet meer heeft kunnen doen dan handhavend optreden tegen de
geconstateerde overtreding van het maximale geluidniveau;
• dat Gedeputeerde Staten op representatieve tijden geluidmetingen heeft verricht tijdens de dag
en avondperiode;
• dat Gedeputeerde Staten niet op andere meetpunten geluid hoeven te meten en;
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•

dat Gedeputeerde Staten niet handhavend kunnen optreden ter zake van de uitzonderlijke
bedrijfssituatie omdat in de aan de vergunning verbonden voorschriften geen meldingsplicht of
registratiesysteem is verbonden.

De RUD Zeeland analyseert de tekst van de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak en gaat na
welke gevolgen er zijn. Er zullen twee nieuwe beslissingen op bezwaar moeten worden genomen ten
aanzien van twee bezwaarschriften met inachtneming van de in de uitspraken genoemde redenen voor
vernietiging (het ontbreken van nachtelijke geluidmetingen).
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft ook beslist op de hoger beroepen, die waren ingesteld door
dezelfde partijen als in bovengenoemde procedures, en die betrekking hebben op de verleende
vergunning voor het inzetten van twee mobiele stroomaggregaten.
Op 29 juni 2015 heeft de Scheepswerf Reimerswaal een milieuneutrale verandering van haar
milieuvergunning aangevraagd voor het inzetten van twee mobiele stroomaggregaten (generatoren) ten
behoeve van de stroomvoorziening van zowel langs de kade liggende als in de droogdokken staande
schepen.
Bij besluit van 26 september 2017 hebben Gedeputeerde Staten de gevraagde verandering als
milieuneutraal aangemerkt, de vergunning verleend en ambtshalve vergunningvoorschrift 11.1 van de
vergunning uit 2003 aangepast.
Hiertegen hebben de eerder genoemde partijen beroep ingesteld.
De Rechtbank heeft de ingestelde beroepen op 29 april 2018 ongegrond verklaard.
De ingestelde hoger beroepen zijn op 12 december 2018 ongegrond verklaard door de Afdeling
Bestuursrechtspraak.
Wij beschouwen de toezegging nr. 157 met deze brief als afgedaan en verzoeken u deze van de PStoezeggingenlijst af te voeren.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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