
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

 

Datum: 10 mei 2019 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp: Energievoorziening stadskantoor 

 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk  te beantwoorden: 

 

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; 

 

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; 

 

3. Welke invloed hebben de optelling  van de twee afzonderlijke berekeningen van het 
stadskantoor en het waterschapkantoor; 

 

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

5. Met een verwarmingsinstallatie van een dergelijke omvang gaat dat niet de burgers aan; 
 

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

7. Waarom worden de omwonenden  in het kader van burgerparticipatie niet gehoord; 
 

8. De huidige procedure dwingt ons bezwaar te maken, waarom blijft het gesprek uit; 
 

9. Moet bij bezwaar op twee plaatsen (gemeente en waterschap) bezwaar worden gemaakt; 
 

10. Meesstoof (Compagnie) is een erg geluidgevoelig gebouw, met veel glas, begrijpt  u onze zorg; 
 

11. Begrijpt u dat we u van een verkeerde keuze van verwarmen willen behoeden?   
 

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 
prettige)plek in Middelburg? 

 

 



 

Toelichting: 

De beantwoording van de vragen, opgenomen in de notulen van de raadscommissie Ruimte van d.d. 18 

februari 2019, geeft aanleiding tot deze aanvullende vragen. Er blijf angst en twijfel bestaan m.b.t. 

geluidoverlast bij de keuze die de gemeente (en ook het waterschap) overwegen te gaan maken. 

 

 

Ondertekening en naam. 

Bram de Buck, LPM 

 

 

 

 


