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onderwerp
Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO inzake energievoorziening stadskantoor 

Geachte fractieleden,

Op 13 mei 2019 (datum brief 10 mei 2019) heeft u schriftelijke vragen aan het college gesteld ex artikel 41 
RVO. De vragen betreffen de energievoorziening van het stadskantoor. In deze brief leest u de antwoorden 
op de door u gestelde vragen.

1. De aannames in het rapport geluidsmetingen geeft volgens de omwonenden geen goed 
beeld van de werkelijke geluidbelasting op de omgeving en zijn hun zorgen voor overlast 
niet weggenomen. Waarom zijn de omgevingsgeluiden (N57, Arnestein, Cruiseschepen, 
treinverkeer, en de invloed water en wind) niet meegenomen;
In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting berekend ten gevolge van de afzonderlijke 
inrichtingen zijnde het Stadskantoor en het kantoor van het Waterschap Scheldestromen. Beide 
inrichtingen dienen te voldoen aan hun eigen geluidgrenswaarden zoals deze zijn opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Bij deze beoordeling vindt er geen beoordeling plaats van de cumulatieve 
geluidbelasting, dit is de wijze waarop in Nederland geluidbeheersing wettelijk plaatsvindt. 
Wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai kennen elk hun eigen 
beoordelingssystematiek die separaat wordt toegepast voor de afzonderlijke geluidbronsoorten. Er is 
in die zin geen compleet beeld van de werkelijke geluidsbelasting, maar we weten wel dat de 
afzonderlijke bronnen binnen hun eigen grenzen blijven.

2. Er is een aanname in het rapport dat een verlaging van de door u gestelde minimumeis 
van 5db(A) wordt gehaald. Is dat ook zo;
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Het is enigszins onduidelijk welke verlaging van 5 dB(A) van de minimumeis wordt bedoeld. Er 
worden "super low noise" warmtepompen toegepast die door toepassing van Axitop diffusors en 
akoestische hoes van de compressoren nog aanvullend met circa 2 dB(A) worden gereduceerd.
Deze inschatting van additionele reductie kan als een "worst case"-aanname van het effect van deze 
maatregelen worden beschouwd. In de praktijk zou deze geluidreductie iets meer kunnen zijn. 
Daarnaast wordt in de nachtperiode warmtepomp met een beperkt vermogen (maximaal 60%) 
ingezet. Hierdoor wordt het geluidvermogen van de warmtepompen in de nachtperiode nog eens met 
4 dB gereduceerd.

3. Welke invloed hebben de optelling van de twee afzonderlijke berekeningen van het 
stadskantoor en het waterschapkantoor;
De geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit waaraan in de akoestische rapportages is 
getoetst, gelden per inrichting (dus voor de afzonderlijke inrichtingen), Bij de vaststelling van 
deze (algemene) normen is reeds rekening gehouden dat geluidgevoelige bestemmingen zoals 
woningen kunnen worden blootgesteld aan geluidbelasting van meerdere inrichtingen. 
Aangezien de grenswaarden betrekking hebben op de afzonderlijke inrichtingen is er dus geen 
sprake van normoverschrijding.

4. Volgens Wikipedia zou er dan 3dB(A) bij komen, daarmee wordt de norm overschreden is 
u dat bekend;
Zie antwoord vraag 3.

5. Met een verwarmingsinstallatie van een dergelijke omvang gaat dat niet de burgers aan;
In dit dossier treden wij op als eigenaar van het gebouw, maar ook als bevoegd gezag voor het 
beoordelen van vergunningsaanvragen en het handhaven van regels.
Om die reden hebben wij als eigenaar van het pand een vergunning aangevraagd. Inmiddels is 
na herbeoordeling gebleken dat het plaatsen van een verwarmingsinstallatie vergunningsvrij is 
en hebben wij het voornemen om de verleende vergunning te herroepen.

6. Volgens het geluidtechnisch bureau wel gezien de berekende waardes voor de gehele 
omgeving, volgens de gemeente blijkbaar (nog) niet, waarom niet;
Zie de beantwoording van vraag 5.

7. Waarom worden de omwonenden in het kader van burgerparticipatie niet gehoord;
Met betrekking tot Burgerparticipatie is gekozen om aan het begin van het proces van de 
aanvraag Omgevingsvergunning de omwonende te informeren. Dat hebben wij gedaan omdat 
het een intern bedrijfsproces betreft, weliswaar met mogelijke uitstraling naar de omgeving.

8. De huidige procedure dwingt ons bezwaar te maken, waarom blijft het gesprek uit;
Afgelopen periode hebben twee bewoners zich telefonisch en middels een gesprek nader laten 
informeren. Naast de informatie die wij hebben verstrekt hebben wij niet gekozen voor een 
andere vorm van participatie omdat het feitelijk gaat om het vervangen van de installatie van het 
kantoorgebouw.

9. Moet bij bezwaar op twee plaatsen (gemeente en waterschap) bezwaar worden gemaakt;
Zoals wij bij vraag 5 hebben aangegeven is er bij de voorbereiding abusievelijk vanuit gegaan 
dat het plaatsen van de installatie vergunningsplichting was en dat er een omgevingsvergunning 
moest worden aangevraagd. De reeds ontvangen bezwaren zijn voorgelegd aan de Commissie 
Bezwaarschriften Middelburg.

10. Meesstoof (Compagnie) is een erg geluidgevoelig gebouw, met veel glas, begrijpt u onze 
zorg;
Zoals op 18 februari 2019 is aangegeven, delen wij uw zorg.
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11. Begrijpt u dat we u van een verkeerde keuze van verwarmen willen behoeden?
Wij hebben in onze voorbereiding gebruik gemaakt van een extern adviesbureau. In dat traject 
zijn verschillende varianten aan de orde geweest, waarbij wij voor de best haalbare oplossing 
hebben gekozen. Wij hebben dan ook niet het idee dat we een verkeerde keuze zouden maken.

12. Wonen op de mooiste plek van Middelburg volgens voormalig Wethouder Schoenmakers, 
waarvoor we ook een bijbehorende prijs betaald hebben, blijft het hier de mooiste (en ook 
een prettigejplek in Middelburg?

De installatie komt niet in het zicht van de bewoners van de Meesstoof. We denken dan ook niet dat het 
afbreuk doet aan het genot van de inwoners.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de burgemei

mr. H1\TTBergmann


