
UPDATE 
GELUIDSPROBLEMATIEK 
WILTHONHAVEN
Zoals wij in onze nieuwsbrief in maart hebben aangegeven, wil Huisman (Huisman 

Equipment B.V.) geluidsoverlast die door een aantal omwonenden ervaren wordt, 

zoveel mogelijk aanpakken. Vanzelfsprekend willen wij als goede buur en belangrijke 

werkgever in dit gebied eventuele overlast beperken. Met deze brief informeren wij u 

over de actuele stand van zaken rondom de geluidsproblematiek en de maatregelen 

die wij nemen om overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. 

VERGUNNING

In de afgelopen periode is Huisman in contact geweest met de gemeente Schiedam 

over de geluidsproblematiek en de milieuvergunning. In het begin van dit jaar is de 

milieuvergunning van Huisman vernietigd door de Raad van State, omdat deze alleen 

gaat over de bedrijfsactiviteiten en niet over de hotelfunctie van de schepen. In de 

vergunning, die in 2016 door de gemeente Schiedam is afgegeven, staan onder 

meer geluidsnormen beschreven die van toepassing zijn voor Huisman. De Raad 

van State heeft de betreffende vergunning vernietigd, omdat deze alleen gaat over 

het bedrijfsterrein en niet over het water. Het zijn juist de grote scheepsmotoren van 

schepen die bij Huisman aan de kade liggen, die geregeld overlast veroorzaken. 

Hiervoor zijn geen normen opgesteld en de Raad van State heeft besloten dat de 

gemeente daarnaar moet kijken. 
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Huisman heeft op 3 juni 2020 een aanvulling ingediend op de vergunningsaanvraag, 

waarin o.a. de grens van de inrichting is veranderd (inclusief water). Zoals wellicht 

bekend heeft de uitspraak van de Raad van State veel stof doen opwaaien bij 

bedrijven in het gehele havengebied. Plotseling moet het geluid van de hotelfunctie 

van schepen worden opgeteld bij de bedrijfsactiviteiten, terwijl de vergunningen 

van de bedrijven daar niet op ingericht zijn. Tal van bedrijven kampen nu met deze 

problematiek en ook gemeenten zoeken naar de juiste oplossingen. Voor Schiedam 

betekent dit dat er een geluidsplan moet komen waarvoor alle maatregelen aan de 

bron en aan de ontvangende kant (wijk en de woningen) onderzocht zullen worden.

De nieuwe vergunning die uiteindelijk verleend kan worden is dus bedoeld om de 

activiteiten die Huisman uitvoert zowel op het bedrijfsterrein als op het water vergund 

te laten zijn (voor de lange termijn). Vanwege de genoemde geluidsproblematiek is er 

ook zeker aandacht voor de korte termijn. Huisman neemt waar mogelijk tijdelijk extra 

maatregelen om eventuele geluidsoverlast van scheepsmotoren voor omwonenden 

zoveel als mogelijk te beperken. 

WELKE MAATREGELEN NEEMT HUISMAN?

In de afgelopen periode heeft Huisman in samenwerking met adviesbureau Peutz, 

dat is gespecialiseerd in geluidsbeheersing, een notitie gemaakt en aan de Gemeente 

overhandigd waarin wordt aangegeven hoe we omgaan met schepen aan de kade en 

welke maatregelen we zouden kunnen nemen. 



UNIVERSELE UITLAATDEMPERS

Zoals gezegd wordt het meeste geluid veroorzaakt door de zware motoren van de 

schepen die aan onze kade liggen. Zij veroorzaken een laag monotoon geluid.  

Om dit geluid te verminderen heeft Huisman twee universele uitlaatdempers 

aangeschaft, die op alle scheepsmotoren passen tot 4,8 mW. De verschillende 

pijpdiameters van de uitlaten worden opgevangen door het plaatsen van adapters die 

we hebben laten maken in verschillende maten. Het plaatsen van een demper is niet 

eenvoudig. Zowel het aanbrengen als verwijderen van de enorme dempers kost twee 

tot drie dagen. 

Binnenkort zal de eerste demper worden getest op de Saipem Constellation die vanaf 

8 juli tot en met begin december aan onze kade zal liggen voor onderhoudswerk. Als 

de demper goed werkt, zal de geluidoverlast binnen twee tot drie dagen na aankomst 

van het schip (wanneer de demper is aangebracht) een stuk minder moeten zijn, 

waardoor de overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk wordt beperkt.

AANVULLENDE MAATREGELEN

Het adviesbureau Peutz heeft ook gekeken naar de inzet van mobiele powerpacks. 

Dit zijn grote mobiele stroomvoorzieningen die kunnen zorgen voor stroom vanaf de 

wal. Dit blijkt helaas niet zonder meer mogelijk. De technische- en veiligheidsaspecten 

blijken hierbij een grote rol te spelen. Technische uitdaging is dat het omschakelen naar 

een nieuwe stroombron problemen kan opleveren aan het instrumentarium aan boord. 

Qua veiligheid hebben we te maken met kabels die dwars door het schip moeten 

worden aangelegd om de aansluitplaats te bereiken. Bovendien, en daar zijn we eerlijk 

over, blijken de kosten extreem hoog (in sommige gevallen meer dan 1,5 miljoen euro 

voor huur en brandstof wanneer een schip voor meerdere maanden aan de kade ligt). 

Naast bovengenoemde maatregelen wordt in overleg met de kapitein van het 

schip ook een aantal good housekeeping maatregelen genomen. Het gebruik 

van omroepinstallaties en ‘waarschuwingssignalen’ (bellen en toeters) wordt 

zoveel mogelijk beperkt. De schepen worden indien mogelijk zodanig aan de 

kade gepositioneerd dat de hoge productiehal als afscherming fungeert, of dat de 

geluidbronnen op maximale afstand of van de woonomgeving af gericht zijn.
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BEGRIP

Huisman begrijpt dat het geluidoverlast enorm vervelend kan zijn. Wij doen dan ook al 

het mogelijke om deze overlast te minimaliseren. Daar waar wonen en industrie elkaar 

zo dicht genaderd zijn is het niet mogelijk te garanderen dat geen enkele overlast meer 

zal worden ervaren. We hopen op uw begrip voor onze positie. 

In de komende maanden zal meer duidelijkheid komen omtrent de vergunning, het 

geluidsplan en over het effect van de maatregelen die wij nemen. Wij zijn inmiddels 

ook in gesprek met andere bedrijven in de Schiedamse haven over dit onderwerp 

omdat uit registraties van DCMR is gebleken dat Huisman niet het enige bedrijf is 

dat geluidsoverlast veroorzaakt. We willen de geluidsproblematiek graag samen 

aanpakken. 

Huisman hoopt u met deze update voor dit moment voldoende te hebben 

geïnformeerd. Zodra er meer nieuws is, zullen wij u hierover berichten. 

Mocht u nog vragen hebben, mailt u dan naar buren@huisman-nl.com. 

       Facebook Schiedam

REAGEREN OP WERKZAAMHEDEN VAN HUISMAN?

Ervaart u overlast van de werkzaamheden van Huisman? U kunt uw klacht melden via DCMR Milieudienst 

Rijnmond op 0888 333 555 of via www.dcmr.nl 

Heeft u vragen over onze werkzaamheden of wilt u meer weten over Huisman? Dan kunt u contact met ons 

opnemen via buren@huisman-nl.com of kijk op Facebook (www.Facebook.com/Huismanschiedam).  
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