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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2320221

Aanvraagnaam Aanvraag aanleg parkeerterrein van Helomalaan 2

Uw referentiecode -

Ingediend op 27-04-2016

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het aanleggen van een parkeerterrein op het terrein van
de voormalige school "Oerset" aan de van Helomalaan 2 te
Heerenveen.
Voorafgaand aan de aanleg van het parkeerterrein zal een
deel van het voormalige schoolgebouw worden gesloopt.
Hiervan zal een sloopmelding ingediend worden.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Zie motivatie hieronder. Indien gemeente meer gegevens
nodig acht dan gaarne melding hiervan doen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Gegevens (overige) wijzigingen monument betreft het
na sloop dichtzetten van de westgevel ter plaatse van de
slooplijn. Deze staan al aangegeven op bijlage 08.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Heerenveen

Bezoekadres: Crackstraat 2
8441 ES  Heerenveen

Postadres: Postbus 15000
8440 GA  HEERENVEEN

Telefoonnummer: 0513-617617

Faxnummer: 0513-617475

E-mailadres algemeen: vergunningen@heerenveen.nl

Website: www.heerenveen.nl

Contactpersoon: Dienst Publiek en Veiligheid
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen

• Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Bijlagen



Datum aanvraag: 27 april 2016 Aanvraagnummer: 2320221 Pagina 1 van 1

Formulierversie
2016.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Heerenveen

Kadastrale gemeente Tjalleberd

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 11297

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Het parkeerterrein zal aangelegd worden op twee percelen,
te weten : perceel A-11297 en perceel A-11296.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Zie bijlagen met kadastrale gegevens van de locatie.
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Formulierversie
2016.01

Handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten
Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur
of openbare voorziening plaatsen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om? Rijksbeschermd monument
Provinciaal beschermd monument
Gemeentelijk beschermd monument

Om welk soort gemeentelijk
beschermd monument gaat het?

(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument

Wat is het monumentnummer? 227

Wat is de naam van het
beschermde monument?

n.v.t.

Gaat u het beschermde monument
geheel of gedeeltelijk slopen?

Geheel slopen
Gedeeltelijk slopen
Niet slopen

Waarom wilt u gaan slopen? Ruimte maken voor aanleg parkeerterrein

Wat is de sloopmethode? Na asbestsanering slopen door middel van kraanmachine
en handmatig sloopmaterieel

Welke materialen komen vrij bij de
sloopwerkzaamheden en in welke
hoeveelheden?

Betonpuin / baksteen / hout / glas / asbest etc.
Hoeveelheid zie plattegronden en doorsneden in de
bijlagen.

Is er sprake van een
functiewijziging van het
monument?

Ja
Nee

2 Ingreep aan het beschermde monument

Aan welke onderdelen van het
beschermde monument gaat u
werkzaamheden uitvoeren?

Daken en goten
Kozijnen, ramen en deuren
Gevels
Casco en constructie
Binnenwerk, interieurs
Buitenwerk (bouwwerken)
Orgel
Bijzondere onderdelen (algemeen)
Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of
sluizen
Dijken, dijklichamen
Tuinen en parken
Archeologisch monument
Anders
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Welke werkzaamheden gaat u aan
de daken en goten uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Welke werkzaamheden gaat u aan
de gevel(s) uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen
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Formulierversie
2016.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 01 Toelichting_pdf Bijlage 01 Toelichting
bij vergunning
aanvraag.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 02 Situatietekeni-
ng_pdf

Bijlage 02
Situatietekening
met kadastrale
gegevens.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 03 Situatietekeni-
ng_pdf

Bijlage 03
Situatietekeni-
ng bestaande
terreinindeling.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 04 Situatietekeni-
ng_pdf

Bijlage 04
Situatietekening
nieuwe terreinindelin-
g.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 05 Situatietekeni-
ng_pdf

Bijlage 05
Situatietekening te
slopen bouwdelen.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 06 Archieftekenin-
g 1953_pdf

Bijlage 06
Archieftekenin-
g schoolgebouw
1953.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 07 Archieftekenin-
g 1953_pdf

Bijlage 07
Archieftekenin-
g schoolgebouw
1953.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 08 Archieftekenin-
g 1963_pdf

Bijlage 08
Archieftekening
uitbreiding 1963.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 09 Archieftekenin-
g 1963_pdf

Bijlage 09
Archieftekening
uitbreiding 1963.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 10 Archieftekenin-
g 20003_pdf

Bijlage 10
Archieftekenin-
g tijdelijke unit
20003.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 11 Archieftekenin-
g 2003_pdf

Bijlage 11
Archiegtekening
tijdelijke unit 2003.pdf

Gegevens (gedeeltelijk)
slopen monument

2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 12
Bodemonderzoek_pdf

Bijlage 12
Bodemonderzoek-.pdf

Anders 2016-04-27 In
behandeling

Bijlage 13 Ecologisch
onderzoek_pdf

Bijlage 13 Ecologisch
onderzoek.pdf

Anders 2016-04-27 In
behandeling
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Toelichting 
bij aanvraag omgevingsvergunning 2320221 ten behoeve van  

het aanleggen van een parkeerterrein en gedeeltelijke sloop van 
schoolgebouw “Oerset” aan de van Helomalaan 2 te Heerenveen. 

Bijlage 1 / Datum 27-04-2016 

 

 
 
Reden en doel van de aanvraag 
 
Al geruime tijd kampt Tjongerschans met parkeerproblemen rondom gebouwdelen van de  
hoofdlocatie aan de Thialfweg 44. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen is op veel dagen 
onvoldoende en hierdoor ontstaan er klachten vanuit het personeel en de bezoekers. Tevens 
ontstaan er regelmatig ongewenste verkeerssituaties op de oprit voor de hoofdingang als 
gevolg van te veel en fout geparkeerde auto’s waardoor taxi’s en invaliden de voor hun 
bedoelde parkeerplaatsen niet meer kunnen bereiken. 
 
Na gehouden overleg tussen de gemeente Heerenveen en Tjongerschans is onlangs 
besloten dat het perceel aan de van Helomalaan 2, gelegen aan de westzijde van het 
ziekenhuis, door Tjongerschans kan worden overgenomen met het doel om hier een 
parkeerterrein te creëren voor het personeel van Tjongerschans. Hierdoor komen de huidige 
parkeerplaatsen dan geheel beschikbaar voor bezoekers en zullen de  parkeerproblemen 
naar alle verwachting tot het verleden behoren. 
 
Perceel van Helomalaan 2 
 
Het perceel aan de van Helomalaan 2 betreft een voormalige lagere school met omliggende 
schoolpleinen, groenstroken en begroeiingen. Het oorspronkelijke schoolgebouw in gebouwd 
omstreeks 1953 en is nu aangemerkt als een gemeentelijk monument. Het achterste deel 
van de school is omstreeks 1963 aangebouwd en betreft een (extra) leslokaal en een 
gymnastieklokaal met bijbehorende opslag- en sanitaire ruimten. (dit achterste deel heeft 
geen monumentenstatus) Het schoolgebouw wordt momenteel beheerd door Ad-Hoc en 
bewoond door huurders van Ad-Hoc. (anti-kraak) Op het terrein aan de voorzijde is in 2003 
nog een tijdelijke unit bijgeplaatst met hierin twee leslokalen en bijbehorende ruimten. 
Momenteel is in deze tijdelijke unit de speelgoedbank Heerenveen gehuisvest. 
 
Creëren nieuw parkeerterrein en sloop gebouwdelen 
 
Ten behoeve van het creëren van de (ca. 140 stuks) nieuwe parkeerplaatsen zal een deel 
van het schoolgebouw gesloopt moeten worden zodat er voldoende ruimte ontstaat voor een 
praktische indeling van het nieuwe parkeerterrein waarbij ook de wensen van de omliggende 
buurtbewoners qua beplanting en verlichting in acht zullen worden genomen.  
De te slopen gebouwdelen omvatten o.a. het achterste deel van de school, de tijdelijke unit 
op het voorterrein, de overdekte fietsenstalling aan de noordzijde en een houten schuurtje 
aan de achterzijde. Tevens zullen alle aanwezige hekwerken, tuinmuren, zandbakken en 
overige afscheidingen op het terrein verwijderd worden evenals de aanwezige bomen en 
struiken welke niet inpasbaar zijn in het nieuwe terreinplan. De aanwezige verhardingen 
zullen worden opgenomen en afgevoerd of hergebruikt worden in het nieuwe plan. 
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Omschrijving sloopwerkzaamheden 
 
Van de te slopen bouwdelen zijn asbest inventarisatierapporten gemaakt. Deze rapporten 
zullen als bijlage worden verstrekt bij nog de in te dienen sloopmelding.  
De te slopen gebouwdelen zijn aangegeven op de tekeningen bijlage 05, bijlage 06, bijlage 
08, en bijlage 11 en er zijn foto’s gemaakt van de onderdelen. (zie bijlage foto’s) 
De te slopen gebouwdelen uit 1953 en 1963 bestaan hoofdzakelijk uit betonnen 
funderingsstroken met opgaand metselwerk voor de binnen en buitenmuren. Begane 
grondvloeren van holle baksteen elementen. Een houten kapconstructie bestaande uit 
traditionele houten spanten, gordingen en dakbeschot met dakpannen. Het gebouwdeel van 
1963 is in afwijking van het oorspronkelijke gebouw uit 1953 gefundeerd op palen en 
betonnen funderingsbalken en heeft een kapconstructie bestaande uit stalen spanten. 
De tijdelijke units uit 2003 hebben een fundering van betonnen poeren (op staal) en vloer-, 
wand- en dak- constructies bestaande uit houten elementen ingevuld met houten kozijnen en 
panelen. 
Na de beoogde sloop van het achterste gedeelte van het schoolgebouw zal de ontstane 
opening in de westgevel ter plaatse van de slooplijn worden dichtgezet en afgewerkt door 
middel van houten regelwerk op de bestaande stenen binnenmuur. Hierop komt een 
beplating van vochtbestendige cempanel en hierop komt de gevelafwerking van isolatie met 
stucwerk. (gevelisolatiesysteem) Het stucwerk aan te brengen in de kleur van het bestaande 
baksteen metselwerk. Zie voor gevelaanzicht nieuwe westgevel op tekening bijlage 08. 
 
Planning en voorbereiding 
 
Tjongerschans is voornemens om de aanleg van het nieuwe parkeerterrein uit te voeren in 
september en oktober 2016 zodat voor de herfst de benodigde terreinwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd. Aansluitend volgt dan nog de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Teneinde 
de aanleg van het parkeerterrein mogelijk te maken zullen voor de bouwvakperiode van 
2016 de benodigde voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden zoals o.a. het  
indienen van de sloopmelding, asbestsanering en verwijderen van de te slopen bouwdelen, 
het verhuizen van de speelgoedbank Heerenveen naar een lokaal in het oude schoolgebouw 
en het tijdig (laten) ontruimen van de huidige (anti-kraak) bewoners van Ad-Hoc. 
 
Het perceel met schoolgebouwen is op het moment van deze vergunningaanvraag nog in het 
bezit van de gemeente Heerenveen. De gemeente heeft met Tjongerschans besproken dat 
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het creëren van een parkeerterrein (met 
sloop gebouwdelen) zo spoedig mogelijk moet worden ingediend zodat de benodigde 
behandeltijd van de procedure alvast kan aanvangen. Naar verwachting zal de vergunning 
verleend kunnen worden binnen een reguliere procedure.  
 
Het daadwerkelijk passeren van de koopakte zal plaatsvinden nadat de verleende 
vergunning onherroepelijk is geworden. 
 
 
 
 
Bijlagen en foto’s bij aanvraag omgevingsvergunning 2320221 
 

- Bijlagen zie volgende blad 3. 
- Foto’s zie volgende bladen 4 t/m 7. 
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Overzicht bijlagen 
 
 

Nr. Omschrijving Datum Opmerking 

    

01 Deze toelichting met overzicht bijlagen en foto’s. 27-04-‘16 Blad 1 t/m 7 

02 Situatietekening met kadastrale gegevens. 07-04-‘16 Verstrekt door gemeente 

03 Situatietekening bestaande terreinindeling. 09-03-‘16 Digitaal ingemeten terrein 

04 Situatietekening nieuwe terreinindeling. (VO) 19-04-‘16 Voorlopig ontwerp Tenge 

05 Situatietekening te slopen bouwdelen 27-04-‘16  

06 Archieftekening schoolgebouw 1953 / blad 1  22-04-‘53 Verstrekt door gemeente * 

07 Archieftekening schoolgebouw 1953 / blad 2 19-10-53 Verstrekt door gemeente 

08 Archieftekening schoolgebouw 1963 / blad 1 xx-10-‘63 Verstrekt door gemeente * /  ** 

09 Archieftekening schoolgebouw 1963 / blad 2 xx-04-‘64 Verstrekt door gemeente 

10 Uitbreiding tijdelijke unit 2003 / blad 1 02-02-‘99 Verstrekt door gemeente * 

11 Uitbreiding tijdelijke unit 2003 / blad 2 05-08-‘03 Verstrekt door gemeente 

12 Bodemonderzoek 27-08-‘14 Verstrekt door gemeente 

13 Ecologisch onderzoek 17-09-‘15 Verstrekt door gemeente 

    

 . 
 
*  Op deze tekeningen zijn in rode lijnen / arceringen de te slopen onderdelen aangegeven. 
 
** Op bijlage 08 is tevens de afwerking van de westgevel (na sloop) aangegeven. 
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Foto bijlagen 
 
 
 

 
Noordgevel te slopen bouwdeel 1953 / 1963. (met slooplijn) 

 
 

 
Oostgevel te slopen bouwdeel 1963. 

Eigenaar
Polylijn
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Westgevel te slopen bouwdeel 1963. 

 
 

 
Te slopen houten bergschuurtje. 
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Zuidgevel te slopen bouwdeel 1963. 

 
 

 
Zuidgevel te slopen bouwdeel 1953. (met slooplijn) 

 
 
 
 
 

Eigenaar
Polylijn
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Te slopen overdekte fietsenstalling met bergruimte 1953. 

 
 

 
Te slopen tijdelijke unit 2003. 
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Datum:

Tekenaar:

Schaal: 1 : 1000

Te verkopen aan:

Kadastraal:

Oppervlakte:

Lokatie:

Voor akkoord: Paraaf: Datum:

Thialfweg 44

8441 PW Heerenveen

Tjongerschans B.V.

5420m2 + 1530m2 = totaal 6950m2

hoek Thialweg - van Helomaln 2

TLB K 11297 en 11296, allen geheel

2016-1-6

7-4-2016

O.Oenema

Eigenaar
Typemachine
Bijlage 02 - Situatietekening met kadastrale gegevens



Eigenaar
Typemachine
Bijlage 03 - Situatietekening bestaande terreinindeling

Eigenaar
Typemachine
Terrein digitaal ingemeten inclusief hoogtemeting

Eigenaar
Typemachine
Thialfweg

Eigenaar
Typemachine
Van Helomalaan

Eigenaar
Typemachine
Voormaligschoolgebouw"Oerset"

Eigenaar
Lijn

Eigenaar
Typemachine
Bijlage 03



Eigenaar
Typemachine
Bijlage 04 - Situatietekening nieuwe terreinindeling 
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Typemachine
Van Helomalaan
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Typemachine
Voormaligschoolgebouw"Oerset"
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Typemachine
Bijlage 04
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Typemachine
Bijlage 05- Situatietekening te slopen bouwdelen
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5
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Tekstvak
6
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Eigenaar
Lijn

Eigenaar
Lijn
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Lijn

Eigenaar
Toelichting
Te slopen gebouwdelen :1. Gymlokaal met sanitaire ruimten.    (uitbreiding school 1963)2. Leslokaal met sanitaire ruimten.    (uitbreiding school 1963)3. Leslokaal met sanitaire ruimten.    (oorspronkelijke school 1953 / monument)4. Houten bergschuurtje.5. Semi-permanente units / leslokaal.    (tijdelijke uitbreiding 2003)6. Overdekte rijwielstalling met berging.    (oorspronkelijke bouw 1953)
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Pijl
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Pijl
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Typemachine
Legenda
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Rechthoek
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Rechthoek
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Typemachine
Te slopen gebouwdelen
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Polylijn

Eigenaar
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Typemachine
Slooplijn

Eigenaar
Lijn

Eigenaar
Rechthoek
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Typemachine
Bijlage 05

Eigenaar
Rechthoek

Eigenaar
Typemachine
27-04-2016
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Bijlage 06 - Archieftekening schoolgebouw "Oerset" uit 1953

Eigenaar
Typemachine
Bijlage 06
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Te slopen bouwdeel 1953
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Te slopen bouwdeel 1963
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Bijlage 07 - Archieftekening schoolgebouw "Oerset" uit 1953
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Stempel
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Stempel
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Typemachine
Aangeheelde westgevel (na sloop) ter plaatse van slooplijn
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Bijlage 08 - Archieftekening schoolgebouw "Oerset" uit 1963
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Eigenaar
Typemachine
Slooplijn
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Pijl
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Tekstvak
Te slopen bouwdeel 1953
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Tekstvak
Te slopen bouwdeel 1963
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Typemachine
Bijlage 09- Archieftekening schoolgebouw "Oerset" uit 1963
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Typemachine
Bijlage 10 - Uitbreiding tijdelijke unit 2003
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Typemachine
Bijlage 11 - Archieftekening tijdelijke unit 2003
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1. Inleiding  
Het voormalig schoolgebouw 'It Oerset' aan de Van Helomalaan 2 te Heerenveen zal 

gedeeltelijk gesloopt gaan worden en omliggend terrein zal als parkeerplaats worden 

ingericht. Een ander zal worden herbestemd. 

 

Eén van de haalbaarheidsstudies die hiervoor dient te worden uitgevoerd is toetsing aan de 

natuurwet- en regelgeving. In het kader van de Flora en faunawet is het van belang om 

inzichtelijk te krijgen of er beschermde planten- en/of dieren voorkomen en welk effect de 

werkzaamheden op deze soorten kunnen hebben. Hiervoor heeft Ekoza op 29 oktober 2014 

een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er 

verblijfplaatsen van vleermuizen en huismussen in het plangebied voor kunnen komen. 

 

De gemeente Heerenveen heeft Ekoza gevraagd nader ecologisch onderzoek uit te voeren 

naar de aanwezigheid van vleermuizen en huismussen. Deze rapportage geeft de 

bevindingen van dit onderzoek weer. 

 

In hoofdstuk 2 staat het wettelijke kader uiteengezet. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 4 geeft een korte 

beschrijving van de onderzoeksmethodes die gebruikt zijn. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten van het onderzoek vermeld en getoetst aan de Flora- en faunawet. Tenslotte 

worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen gegeven.  
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2.  Wettelijk kader 
In dit hoofdstuk wordt in het kort het wettelijk kader en de toepassing op ruimtelijke 

ontwikkelingen beschreven. Bij de bescherming van natuur in Nederland wordt onderscheid 

gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortbescherming is 

geregeld in de Flora- en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet. 

De gebiedsbescherming is reeds besproken in de quickscan Flora en Fauna (Ekoza, 2014). 

Hieruit blijkt dat de werkzaamheden geen  negatieve effecten veroorzaken in het kader van 

de Natuurbeschermingswet. 

2.1  Flora- en faunawet  
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht (Broekmeyer, 2003). Deze wet vormt 

het wettelijke kader voor bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren 

opgenomen, zoals de Vogelwet, de Jachtwet, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en 

een deel van de Natuurbeschermingswet (soortbescherming). Tevens is de Flora- en 

faunawet het nationale wettelijke kader waarin de bepalingen van EU-richtlijnen op het 

gebied van natuurbescherming (soorten) zijn omgezet naar nationaal recht. Doel van de 

Flora- en faunawet is het in stand houden van de planten- en diersoorten die in het wild 

voorkomen. Hiertoe is een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. In principe mogen 

er geen handelingen worden uitgevoerd die schadelijk zijn voor de soort. Van de 

verbodsbepalingen is onder bepaalde voorwaarden een ontheffing mogelijk. Voor alle 

soorten geldt er een ‘zorgplicht’: een ieder dient voldoende zorg in acht te nemen voor in het 

wild levende planten en dieren. 

 

Verbodsbepalingen volgens de Flora- en faunawet: 

 

Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren.  

Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

 Daarnaast is artikel 13 eventueel nog van belang in verband met verplaatsen van soorten. Het 

vervoeren en onder zich hebben van beschermde inheemse soorten is verboden. 
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Zorgplicht volgens de Flora- en faunawet: 

Artikel 2: 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 

worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 

voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

 
Algemene Maatregel van Bestuur 
Middels een Algemene Maatregel van Bestuur is de regelgeving rond de Flora- en faunawet 

nader ingevuld. Het belangrijkste gevolg is dat de procedures bij ruimtelijke ingrepen en bij 

bestendig gebruik en beheer aanzienlijk eenvoudiger worden, aangezien voor de meest 

algemene soorten er een vrijstelling van de verbodsbepalingen komt (voor onder meer 

ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik en beheer). Bij het toepassen van de Flora- en 

faunawet wordt voortaan een onderscheid gemaakt in drie categorieën van beschermde 

soorten, waarbij vleermuizen tot de laatste categorie behoren:  

 

Tabel 1: De algemene beschermde soorten waarvoor ten aanzien van activiteiten in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling en bestendig gebruik en beheer een vrijstelling zonder nadere voorwaarden 

geldt.  

 

Tabel 2: De bedreigde beschermde soorten: voor een aantal soorten planten en dieren geldt een 

strikter beschermingsregime. Omdat ze in Nederland als bedreigd worden beschouwd. Vrijstelling 

geldt als op basis van een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Ontheffing kan worden verleend 

als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Tabel 3: De strikt beschermde soorten: alle vogelsoorten alsmede plant- en diersoorten die vermeld 

staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen als 

bedreigde soorten (genoemd in Bijlage 1 van het betreffende besluit). Voor bestendig gebruik en 

beheer geldt ook voor deze soorten een vrijstelling ten aanzien van de verbodsbepalingen in artikelen 

8, 9, 11 en 12, mits men werkt op basis van een door de minister goed gekeurde gedragscode. Voor 

het overtreden van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen is voor aangewezen bedreigde soorten 

altijd een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Ontheffing kan 

alleen worden verleend als er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is, er sprake is van een 

in de wet genoemde reden van openbaar belang en er geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige 

staat van instandhouding van de soort.  
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3.  Gebiedsbeschrijving 

3.1  Gebiedsbeschrijving  
Het plangebied bestaat uit het voormalig schoolgebouw aan de Van Helomalaan 2 te Heeren- 

veen. De school bestaat uit een stenen hoofdgebouw met dakpannen, een stenen 

fietsenstalling en een houten noodlokaal. Het gebouw is gelegen in het centrum van 

Heerenveen en omgeven door wegen en woningen (fig. 1). Betreffend pand is één verdieping 

hoog. Ook is er her en der gevelbetimering met daarachter ruimte en isolatie. Rond de school 

staan struiken en bomen, met name aan de west- en noordzijde. In figuur 2 is het plangebied 

omkaderd, in figuur 3 is een impressie van het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied (bron: www.googlemaps.com). 

 

 
Figuur 2. Het plangebied in meer detail, de te slopen delen zijn roodomkaderd 

 (bron: www.googlemaps.com). 
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Figuur 3. Impressie van het plangebied. 

 

3.2 Voorgenomen ingreep 
Een deel van de school zal zo spoedig mogelijk worden gesloopt (fig. 2) en een ander deel zal 

worden herbestemd maar behouden blijven. Bestaand groen blijft eveneens zo veel mogelijk 

behouden, het deel achter de gymzaal zal gedeeltelijk in overleg met omwonenden anders 

worden ingericht met groen. Een beeld van de toekomstige situatie is in de volgende figuur 

geschetst. Te slopen onderdelen zullen plaats maken voor parkeerplaatsen. 
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Figuur 4. Het ontwerpplan voor de toekomstige situatie. 
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4.  Onderzoeksmethode 

4.1 Vleermuizen 

De gehanteerde methode bestond uit onderzoek met een batdetector zowel in de avond- als 

in de ochtenduren. Het onderzoek is uitgevoerd volgens het vigerende protocol Vleermuizen 

2013. De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdiervereniging 

ontwikkelden in 2009 in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN) het eerste protocol. Sindsdien wordt het protocol in 

principe jaarlijks geactualiseerd. De organisaties werken hiervoor samen in het 

Vleermuisvakberaad. De Gegevensautoriteit Natuur stelt het protocol formeel vast. 

Met de batdetector werd gedurende drie avonden en een ochtend geluisterd en gezocht 

naar in- of uitvliegende vleermuizen en daarnaast naar paarroepende mannetjes. Voor de 

inventarisaties is gebruik gemaakt van een batdetector met time-expansion (Petterson 

D240x). Hiermee kunnen vertraagde opnames worden gemaakt zodat deze geanalyseerd 

kunnen worden in het programma Batsound. Met name voor de soorten van het geslacht 

Myotis is dit noodzakelijk om tot een zekere determinatie te komen.  

In zowel het kraam- als het paarseizoen zijn twee controles uitgevoerd om te kijken of er 

verblijfplaatsen in de te slopen gebouwdelen en bomen rond de gymzaal aanwezig zijn. Ook 

is er daarbij gelet op eventuele verblijfplaatsen in de rest van de school, maar de focus lag op 

de te slopen delen. De data en omstandigheden van de veldbezoeken zijn terug te vinden in 

onderstaande tabel.  

Tabel 1. De omstandigheden tijdens de veldbezoeken voor vleermuizen. 

Datum Tijd Weer Wind 

 21 mei 2015 21.25u-23.30u Helder, 12 C W 2 

10 juni 2015 03.25u-05.25u Helder, later bewolkt, 12 C NO 3 

1 september 2015 21.10u-23.15u Helder, 14 C NW 2-3 

15 september 2015 20.15u-22.30u Bewolkt en later helder, 14 C ZW 3-4 

4.2 Huismussen 
De gehanteerde methode is overeenkomend de richtlijnen uit de Soortenstandaard Huismus 

van de RVO, maart 2014: "Afwezigheid van broedende huismussen is aangetoond, als er 

tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vier 

gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni geen aanwezigheid kan 

worden aangetoond. De inventarisatie moet tijdens goede weersomstandigheden 

plaatsvinden, op geluidsluwe momenten (bijvoorbeeld de zondagmorgen in stedelijk gebied), 

rond 1 à 2 uur na zonsopkomst en met een tussenperiode van minimaal 10 dagen."  

Bezoeken specifiek voor huismussen vonden plaats in april t/m juni 2015 (zie tabel 2). Gelet 

is daarbij op een nestindicatieve waarnemingen: 

• een nest of nestbouw of bezoek van een huismus aan een waarschijnlijke nestplaats  of  

• transport van voedsel of ontlastingpakketjes of bedelende jongen in nest of 

• zingende mannetjes (veelal op de dakrand) of  

• een paartje bij een potentiële nestplaats of balts. 
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Tabel 2. De omstandigheden tijdens de veldbezoeken voor huismussen. 

Datum Tijd Weer Wind 

 16 april 2015 07.20u-08.45u Licht bewolkt, 12 C ZW 3 

7 mei 2015 07.05u-08.35u Bewolkt, op het einde lichte regen, 13 C WZW 3-4 

10 juni 2015 05.00u-05.45u Helder, later bewolkt, 12 C NO 3 

 

4.3 Uitwerking en rapportage 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet (soortbescherming)  
 
Onderzocht wordt of de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden, 

een ontheffing noodzakelijk is en of daaruit voortvloeiende verplichtingen in de vorm van 

mitigatie of compensatie noodzakelijk zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt in tabel 1 soorten 

en de tabel 2 en 3 soorten van de Flora- en faunawet. 

 

Voor de tabel 1 soorten geldt een algehele vrijstelling voor het overtreden van enkele 

verbodsbepalingen wanneer sprake is van bestendig beheer en onderhoud en bestendig 

gebruik of van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Wel geldt te allen tijde de zorgplicht (zie paragraaf 2.1). 

 

Voor tabel 2 soorten, en bij bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen en 

inrichting is het mogelijk om met een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode 

te werken. Als de beschreven maatregelen van een goedgekeurd gedragscode in acht 

worden genomen, is een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet niet noodzakelijk.  

 

De tabel 3 soorten zijn strikt beschermd. Indien er verbodsartikelen overtreden gaan worden 

is een ontheffing nodig. Gierzwaluw, huismus, roofvogels en vleermuizen zijn voorbeelden 

van tabel 3 soort(groep)en, waarvan de verblijfplaatsen jaarrond zijn beschermd. 
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5.  Resultaten 
De werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden kunnen effect hebben op beschermde 

soorten. Onderzocht is of met het slopen van een deel van de school er verblijfsplekken van 

vleermuizen of huismussen verloren kunnen gaan. Tegelijkertijd is de rest van de school op 

eventuele verblijfsplaatsen van beschermde soorten onderzocht. 

5.1 Vleermuizen 

5.1.1  Kraamseizoen 
Veldonderzoek 

Tijdens het eerste bezoek in de voorzomer van 2015 werden geen in- of uitvliegende 

vleermuizen waargenomen. Er vloog wel gedurende een groot deel van het bezoek een 

foeragerende gewone dwergvleermuis rond de bomen aan de noordzijde van het 

plangebied. Ook aan de zuidzijde rond het noodlokaal was kort rond 22.35u een (tweede) 

gewone dwergvleermuis aan het voedsel zoeken. Tussen 22.05u en 22.25u werd drie maal 

(een) laatvlieger(s) gezien rond de voormalige school. Onduidelijk is of het hier om meerdere 

exemplaren ging die vanuit de noordkant naar zuid vlogen of dat het om één exemplaar ging 

die telkens een ruime foerageerronde maakte rond de school. De laatvlieger kwam vanaf 

noord, vliegend direct ten westen van het sportlokaal en soms afbuigend naar oost, soms 

naar zuidwest. Vanaf ongeveer 22.30u werden ze niet meer waargenomen. 

Tijdens het ochtendbezoek van 10 juni werden wederom geen uitvliegende vleermuizen of 

andere soorten dan de gewone dwergvleermuis waargenomen. Ook geen laatvliegers. Wel 

werd twee maal een overvliegende ruige dwergvleermuis gehoord en waren er twee tot drie 

gewone dwergvleermuizen aan het foerageren rond de school. Eén tot twee noordelijk en 

één zuidelijk ervan.  

5.1.2  Paarseizoen 
Veldonderzoek 

Op de avond van 1 september 2015 werd aan de zuidzijde van de school nu en dan een 

baltsroepend manentje gewone dwergvleermuis gehoord welke regelmatig in zuidelijke 

richting buiten het gehoor verdween.  Een foeragerende gewone dwergvleermuis was tot 

22.50u aanwezig rond het grasveld en bomen aan de noordkant van de school. Een rosse 

vleermuis vloog hoog over rond 22.20u. Ook werd om 21.53 een langsvliegende ruige 

dwergvleermuis boven de Van Helomalaan waargenomen.  

Op de avond van 15 september werden wederom enkele keren 2 hooguit 3 foeragerende 

gewone  dwergvleermuizen waargenomen rond en gedeeltelijk binnen het plangebied. Een 

regelmatig paarroepende gewone dwergvleermuis werd ditmaal rond de Thialfweg 

waargenomen en de eerder baltsroepende gewone dwergvleermuis bij buren in het 

zuidoosten niet meer. Overige vleermuizen werden deze avond niet gehoord. 

 

Effectenbeoordeling 

Er bevinden zich geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de voormalige school. Er bevindt 

zich mogelijk paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten noorden en zuiden 
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ervan maar  , maar dit is buiten de invloedssfeer van de geplande werkzaamheden. 

Essentiële foerageergebieden of vliegroutes zijn niet in het projectgebied geconstateerd. 
 

 
Figuur 5. De waarnemingen van vleermuizen en huismussen, geel: foeragerende en rood: 

paarroepende gewone dwergvleermuis, blauw: foeragerende of overvliegende laatvlieger. Overige 
overvliegende vleermuizen zijn niet opgenomen in de figuur. Blauw vierkantje betreft nest huismus. 
 

5.2 Huismussen 
Veldonderzoek 

Tijdens het eerste ochtendbezoek voor huismussen waren enkele malen waren kort 1-3 

huismussen aanwezig in de struiken en bomen aan den noordzijde van de speelplaats en in 

de hulst aan de oostkant (fig. 6). Van daaruit vlogen ze in diverse richtingen. Tijdens het 

tweede bezoek waren er geen huismussen rond de speelplaats maar was er een mannetje en 

een vrouwtje met voer in de dakgoot aanwezig bij de struik aan de oostkant (fig. 5 en 6). Het 

vrouwtje verdween enkele malen onder de dakpannen.  

Een verblijfplaats van de huismus is dus aanwezig maar dit deel van het gebouw valt buiten 

de sloop. 
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Figuur 6. De hulst-struik waarin regelmatig enkele huismussen te vinden waren, met onder de 

dakpannen een nestelend huismussenpaar. 

 

Effectenbeoordeling 

Er bevindt zich een verblijfplaats van de huismus in het niet aan de sloop onderhevige 

gebouwdeel aan de oostkant. Een overtreding van de Flora- en faunawet is daarmee niet aan 

de orde wanneer men de sloopwerkzaamheden buiten de broedperiode uitvoert. Er is dan 

geen sprake van verstoring. Andere ingrepen die in de toekomst de verblijfplaats kunnen 

aantasten, dienen gedaan te worden met een ontheffing. Overige broedvogelsoorten zijn in 

het sloopdeel zijn niet waargenomen. In bomen en struiken broeden echter ongetwijfeld 

vogels. Kappen van de bomen en het verwijderen van de struiken dient daarom buiten het 

broedseizoen (half maart-half juli) plaats te vinden of na een inspectie waaruit blijkt dat er 

geen nesten aanwezig (kunnen) zijn. De kans hierop is echter klein. 
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School 'It Oerset', Heerenveen 

 

6. Conclusies en aanbevelingen 
Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden 

aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen. 

 

6.1 Vleermuizen  
Er bevinden zich geen verblijfplaatsen van vleermuizen in 'It Oerset'. Er wordt regelmatig 

door gewone dwergvleermuizen en soms door laatvliegers gefoerageerd rond de bomen 

binnen het plangebied. Essentiële foerageergebieden of vliegroutes zijn echter niet aanwezig 

in, of in de directe omgeving van, het plangebied. Er is sprake van een paarverblijfplaats van 

de gewone dwergvleermuis ten zuiden en ten noorden van het plangebied maar die liggen 

zeker buiten de invloedssfeer van de ingreep. Schade aan vleermuizen en daarmee 

overtreding van de Flora- en faunawet is door de ingreep daarom niet aan de orde. 

 

6.2 Huismussen  
Er bevindt zich een verblijfplaats van de huismus in het niet aan de sloop onderhevige 

gebouwdeel aan de oostkant. Een overtreding van de Flora- en faunawet is daarmee niet aan 

de orde wanneer men de sloopwerkzaamheden uitvoert. Andere ingrepen die in de toekomst 

de verblijfplaats kunnen aantasten, dienen gedaan te worden met een ontheffing. Overige 

broedvogelsoorten zijn in het sloopdeel zijn niet waargenomen. In bomen en struiken 

broeden echter ongetwijfeld vogels. Kappen van de bomen en het verwijderen van de 

struiken dient daarom buiten het broedseizoen (half maart-half juli) plaats te vinden of na 

een inspectie waaruit blijkt dat er geen nesten aanwezig (kunnen) zijn. De kans hierop is 

echter klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g i n a  | 16 
 

 

Nader Onderzoek Vleermuizen en Huismussen 
School 'It Oerset', Heerenveen 

Bronnen 
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1 SAMENVATTING

Van den Bos Milieuadvies heeft in opdracht van ziekenhuis Tjongerschans de akoestische situatie
onderzocht die ontstaat door aanleg van een nieuwe parkeerplaats industrieterrein Oerset. Hierbij is
de geluidmodellering met de werkelijke situatie vergeleken en aangepast/uitgebreid.

Het onderzoek is verricht met behulp van actualisatie van de modellering onder meer met nieuwe
GIS-ondergronden.

Uit het onderzoek resulteert als belangrijkste conclusie dat de geluidbelasting zonder enige
geluidmaatregelen niet geheel voldoet aan de vergunningvoorschriften. Plaatsing van een
eenvoudig geluidsscherm kan hierin voorzien.
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2 INLEIDING

Van den Bos Milieuadvies heeft in opdracht van ziekenhuis Tjongerschans de akoestische situatie
onderzocht die ontstaat door aanleg van een nieuwe parkeerplaats industrieterrein Oerset. 
Contactpersoon was dhr. K. Hibma.

Door de omgevingsdienst FUMO is een indicatief akoestisch onderzoek uitgevoerd en vastgelegd
(memo van 25-4-2016).

Het onderzoek is verricht met behulp van berekeningen, op basis van een hiertoe uitgebreid
geluidmodel. 

In bijlage 1 worden de meeste in dit rapport gebruikte akoestische begrippen verklaard.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Omgevingssituatie en activiteiten

De plattegrond van de inrichting en directe omgeving is weergegeven in bijlage 2. Het nieuw aan te
leggen parkeerplaats komt aan de (vanaf het ziekenhuis) overzijde van de van Helomalaan te
liggen. Van een bestaand schoolgebouw, waaromheen de parkeervakken komen te liggen, wordt
een deel verwijderd.
De parkeerplaats heeft 140 vakken. Alleen overdag zal deze worden gebruikt, en alleen door
personeel.
De dichtstbijzijnde woningen liggen op meerdere zijden op korte afstand rond de parkeerplaats. 

3.2 Geluidbronnen en representatieve bedrijfssituatie

Als representatieve bedrijfssituatie is aangenomen een wisselfactor van 1,5, oftewel er komen 210
personenauto’s per dag. Zij rijden met eenrichtingsverkeer van de ingang en (na parkeren) naar de
uitgang met slagbomen.

Het parkeren vindt in de representatieve situatie overdag plaats, tussen 7.00 en 19.00 uur. 

De ingevoerde geluidbronnen zijn: 
• m11, mobiele bron met standaard bronvermogen 87 dB(A), uitgaand van 10 km/u waarin

manoeuvreren is inbegrepen; aantal 201 per dag; omdat er waarschijnlijk een elementenver-
harding (klinkers) zal worden toegepast is hierop veiligheidshalve 4 dB toeslag ingevoerd,
totaal dus 91 dB(A). De rijroute kan vaak korter en is nu op zijn langst gemodelleerd. 

• p14 - p20, piekbronnen personenauto’s; Van den Bos Milieuadvies  hanteert hier normaal
gesproken 95 dB(A) voor maar op aangeven van FUMO is als bronvermogen 105 dB(A)
ingevoerd. Dan ontstaat in ieder geval geen onderschatting van de werkelijk optredende
pieken.

De overige geluidbronnen in het geluidmodel zijn gelijk gehouden aan het model van 2011, zij het
dat een rijroute (met bronnen m9 en p3) is verlegd omdat die route destijds (in eerdere modellen)
onjuist was geprojecteerd. Aan de hand van luchtfoto’s is dit gecorrigeerd. Ook is een aantal
ingevoerde verharde ondergronden (die niet bestaan) verwijderd uit het model. Dit heeft alleen
verlaging van de geluidbelasting door het bestaande deel van de inrichting tot gevolg.

3.3 Normstelling

Voor de uitbreiding is een omgevingsvergunning verleend (gezien de overwegingen met een
milieudeel, niet expliciet vermeld), nr. 148-2016 van 31-05-2016. Voorschriften voor geluid zijn niet
vermeld, en aangenomen mag dus worden dat de bestaande Wabo-vergunning ook geldt voor de
inrichting met uitbreiding. In deze vergunning is aangegeven dat duidelijk is geworden dat de



3

van den bos milieuadvies akoestisch onderzoek Tjongerschans  juni 2016�

geluidbelasting aan de normstelling voldoet op een punt na, namelijk de maximale geluidniveaus bij
woning Thialfweg 12.

De bestaande vergunningvoorschriften zijn kort weergegeven:

• het equivalent geluidniveau LAeq mag bij woningen niet meer bedragen dan 50/45/40 dB(A) in
dag/avond/nacht.  

• het maximale geluidniveau LAmax mag bij woningen niet meer bedragen dan 70/65/60 dB(A) in
dag/avond/nacht, uitgezonderd indien ontstaan door laden en lossen.

4 METINGEN EN BEREKENINGEN

Metingen zijn om meerdere redenen niet mogelijk, enerzijds omdat de uitbreiding er nog niet is en
anderzijds omdat dit soort activiteiten lastig representatief zijn te bemeten. Daarom wordt met
geluidmodellen en standaardgegevens voor geluidbronnen gewerkt. 
Op 24 juni 2016 is een bezoek gebracht waarbij details zijn beschouwd en doorgesproken. 

Voor het berekenen van de geluidniveaus op de ontvangerpunten is gebruik gemaakt van het
DGMR-programma Geomilieu (versie 4.00). Dit programma berekent immissieniveaus uit
geluidvermogens door overdrachtsberekeningen, en equivalente geluidniveaus (langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus LAr,LT) uit immissieniveaus en bedrijfsduur. Het is gebaseerd op de II-methoden
van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.
In het rekenmodel zijn alle relevante geluidgegevens ingevoerd zoals de hoogten en lokaties van
afschermende/reflecterende objecten, bodemgebieden (absorberend dan wel verhard),
immissiepunten, geluidbron-gegevens. De invoer is aangegeven in bijlage 3 en 5. Als nieuwe
ondergronden zijn twee versies gebruikt, een gebaseerd op de tekening van Tjongerschans (door
FUMO aangepast qua coördinaten) en een afkomstig van kadastrale kaarten

Hoewel de focus van dit akoestisch onderzoek ligt op de maximale geluidniveaus (piekniveaus) is
toch ook het geluidmodel volledigheidshalve aangepast om de langtijdgemiddeld beoordelingsni-
veaus te berekenen. In het bestaande deel zijn (afgezien van herstel van enige kleine onjuistheden)
geen wijzigingen doorgevoerd.

De bedrijfsduurcorrecties voor voertuigen (mobiele bronnen met bepaald traject), uitgaande van de
uitgangspunten uit het voorgaande hoofdstuk, zijn direct ingevoerd in de bron-invoer van Geomilieu.
De berekening van het geluid van voertuigen op rijroutes geschiedt door een modellering waarbij op
die rijroute een aantal puntbronnen wordt geplaatst. De bedrijfsduurcorrectie per puntbron wordt
berekend met de formule: Cb = -10 * log(weglengte * aantal voertuigen / (rijsnelheid *
beoordelingsperiode * aantal puntbronnen)).

Als algemene bodemfactor is zoals eerder 1,0 ingevoerd aangezien er in dit gebied relatief weinig
verhard oppervlak is; verharde oppervlakken (zoals parkeervakken en wegen) zijn apart ingevoerd. 
Op 5 punten is een nieuw rekenpunt (in Geomilieu toetspunt genoemd) ingevoerd, genummerd 19 -
23, op gevels van woningen. Een van die punten op Thiafweg 12 betreft een woonkeuken. De
geluidbelasting is op al deze rekenpunten bepaald invallend op 1,5 m gezien de beperking tot de
dagperiode.

Een stenen overkapping tussen parkeerplaats en Thialfweg 12 wordt waarschijnlijk deels
behouden. Een scherm is ingevoerd aansluitend hierop; het onderzoek van FUMO gaf aan dat de
hoogte 2 m zou moeten bedragen. 

5 RESULTATEN

In bijlage 6 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT (‘equivalent geluidni-
veau’) en maximale geluidniveaus LAmax afgedrukt. Conform de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999 en de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening zijn alleen
invallende geluidniveaus bepaald.
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De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de woningen rondom de parkeerplaats zijn zeer
beperkt en komen niet boven 44 dB(A). Dit is inclusief het geluid van het reeds bestaande deel van
de inrichting.

Zonder enige maatregelen (scherm) zou het maximale geluidniveau alleen op Thialfweg 12 net
boven 70 dB(A) uitkomen. Met een scherm van 1,8 m is dat tot 67 dB(A) gereduceerd, en ook op
andere woningen blijft het onder 70 dB(A).
Overigens zijn er hogere maximale geluidniveaus, maar die betreffen laad/losgeluid en hebben ook
geen relatie met deze uitbreiding van de inrichting).

Het scherm, op de voorkeursplaats van het bouwbureau Tjongerschans, van 1,8 m hoogte, is
aangegeven in bijlage 3. Hierbij kan worden aangetekend:

• de lengte en de plaats van de einden van het scherm moeten zijn zoals aangegeven. 
• de precieze plaats van het scherm (dichter naar de parkeervakken of juist dichter tegen de

perceelgrens) maakt niet uit in resultaat.
• indien de muur toch wordt verwijderd kan het scherm van 1,8 m hoogte ook daar die functie

vervullen (zoals gemodelleerd en op bijlage 3 te zien).
• het scherm behoeft niet absorberend te zijn.
• het moet minimaal een oppervlaktemassa van minimaal ca. 10 kg/m2 te hebben (zachthout 14

mm dik, hardhout 10 mm dik, staal 1,4 mm enz.) en de schermelementen dienen geheel
zonder kieren aan te sluiten; dus bijvoorbeeld geen ondiepe messing en groef.

6 CONCLUSIE

Het blijkt dat er een zeer lichte overschrijding is op de normstelling uit de milieuvergunning. Door
een beperkt scherm van 1,8 m hoogte en 20 m lengte is deze overschrijding teniet te doen.
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Bijlage 1  Begrippen en grootheden

A-correctie
de correctie waarmee de decibel (dB) per frequentie voor gehoorgevoeligheid wordt gecorrigeerd, bijv. bij 125
Hz met 16 dB en bij 1000 Hz met 0 dB. Zo ontstaat de dB(A).

BBT
beste beschikbare technieken, een term oorspronkelijk afkomstig uit de IPPC-richtlijn maar inmiddels in art.
8.11 van de Wet Milieubeheer opgenomen. Vergelijkbaar met het principe van ALARA: as low as reasonably
achievable: principe om zo goed mogelijke maatregelen te nemen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden
gevergd.

Cb

bedrijfsduurcorrectie, die corrigeert voor het niet werken van een bron gedurende de gehele beoordelingsperio-
de: 
10 log(beoordelingsperiode/bedrijfsduur).

Cm

meteocorrectie, dit is een correctie voor het verschil tussen geluidoverdracht onder meewindcondities en onder
gemiddelde omstandigheden.

decibel oftewel dB
eenheid waarin het geluidniveau wordt uitgedrukt. Het is een logaritmische verhouding tot de gehoordrempel,
die per definitie 0 dB of 0 dB(A) bedraagt.

Circulaire indirecte hinder
circulaire van het Ministerie van VROM nr. MBG 96006131 van 29-2-1996 over geluidhinder veroorzaakt door
het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking).

Etmaalwaarde/etmaalperioden
de etmaalwaarde van het equivalente / langtijdgemiddelde geluidniveau in dB(A) vanwege de inrichting is het
hoogste van de geluidniveaus:
- LAeq, dag tussen  7.00 en 19.00 uur (dag)
- LAeq, avond + 5 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond)
- LAeq, nacht + 10 dB(A tussen 23.00 en  7.00 uur (nacht)
Deze etmaalperioden zijn tevens de beoordelingsperioden voor bijvoorbeeld de bedrijfsduurcorrecties.

Geluidniveau / geluiddrukniveau
logaritmische maat voor de geluidsterkte, gerelateerd aan een referentiedruk (de gehoordrempel).

Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI1999)
Een uitgebreide handleiding met verschillende meet- en rekenmethodes aan om de geluidbelasting door een
inrichting te meten en/of te berekenen. Het gebruik van de handleiding wordt voorgeschreven in mi-
lieuvergunningen.

Immissie(niveau)
geluid(niveau) dat een geluidgevoelige bestemming bereikt.

LAr,LT 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.  Als beoordelingsgrootheid door de HMRI99 voorgeschreven; komt
gewoonlijk op hetzelfde neer als het equivalent geluidniveau.

Leq, LAeq

equivalent geluidniveau, energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd.

LAmax

maximaal optredend geluidniveau met integratietijd-instelling 'f', maat voor hinder door geluidpieken. Wordt ook
wel piekniveau genoemd.  

LW, LAW

geluidvermogenniveau van een bron in dB (dB(A) t.o.v. 1 pW (10-12 W).

Meteoraam/meteocorrectie
Meteorologische omstandigheden, waaronder goede geluidoverdracht over grotere afstanden plaatsvindt. Het
zijn meewind-condities, die in berekeningen weer worden gecorrigeerd (meteocorrectie Cm) naar gemiddelde
omstandigheden.

Representatieve bedrijfssituatie
Bedrijfssituatie met een zodanige inzet (gebruik) van de geluidbronnen dat de maximale geluidbelasting wordt
bereikt, die onder niet-incidentele omstandigheden voor kan komen.
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Industrielawaai - IL, [Representatieve bs -  model 1607 met scherm def.] , Geomilieu V4.00
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Bijlage 3 Overzicht modelgegevens 

 

Van den Bos Milieuadvies

Industrielawaai - IL, [Representatieve bs -  model 1607 met scherm def.] , Geomilieu V4.00
190400

553400

Kavel
Hulplijn
Hoogtelijn
Scherm
Gebouw
Bodemgebied
Toetspunt
Puntbron
Mobiele bron
Detail puntbron

0 m 20 m

schaal = 1 : 560
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Bijlage 2 Situatie inrichting met omgeving

 

Van den Bos Milieuadvies

Industrielawaai - IL, [Representatieve bs -  model 1607 met scherm def.] , Geomilieu V4.00

Kavel
Hulpvlak
Hulplijn
Hoogtelijn
Scherm
Gebouw
Bodemgebied
Mobiele bron
Detail puntbron

0 m 6 m

schaal = 1 : 140



Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n
m7        3068           0 08:17, 24 jun 2016         -91          30 Polylijn     190784,71     553373,02     190695,19     553304,87     0,80     0,80
m3        3069           0 08:17, 24 jun 2016        -121          89 Polylijn     190604,44     553468,93     190606,83     553468,45     0,75     0,75
m1        3070           0 08:17, 24 jun 2016        -210         515 Polylijn     190629,35     553475,94     190629,33     553475,95     0,75     0,75
m2        3071           0 08:17, 24 jun 2016        -725          32 Polylijn     190663,27     553466,54     190703,33     553446,96     0,75     0,75
m5        3072           0 08:17, 24 jun 2016        -757          16 Polylijn     190784,71     553375,15     190666,31     553379,37     0,75     0,75

m9        3073           0 11:34, 28 jun 2016        -947          31 Polylijn     190515,88     553329,37     190611,62     553278,29     0,75     0,75
m11        3074           0 08:17, 24 jun 2016        -803          25 Polylijn     190515,92     553330,67     190635,84     553348,87     0,75     0,75
4        3075           0 08:17, 24 jun 2016        -912           6 Polylijn     190612,16     553479,74     190600,27     553480,04     1,00     1,00
m6        3076           0 08:17, 24 jun 2016        -834           4 Polylijn     190784,60     553373,92     190666,05     553379,02     1,00     1,00
m8        3077           0 08:17, 24 jun 2016        -838           4 Polylijn     190784,60     553372,69     190695,24     553298,63     1,00     1,00

m10        3078           0 08:17, 24 jun 2016        -843          25 Polylijn     190516,03     553330,00     190635,53     553348,37     1,00     1,00
m11       52662           0 12:41, 29 jun 2016       -1488          53 Polylijn     190497,67     553359,57     190489,07     553384,72     0,75     0,75

29-6-2016 12:46:17Geomilieu V4.00



Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam M-1 M-n Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aant.puntbr
m7      0,00      0,00      0,80      0,80      0,80      0,80           7           174,68           174,68            16,84            39,40          30
m3      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75           6           132,74           132,74            11,99            35,26          89
m1      3,00      3,00      0,75      0,75      3,75      3,75          10           514,90           514,90             5,11            99,29         515
m2      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75           3            62,51            62,51            25,38            37,12          32
m5      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75           3           123,36           123,36            44,52            78,84          16

m9      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75           8           151,15           151,15            13,58            27,92          31
m11      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75           5           121,82           121,82            23,50            42,40          25
4      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00           6           163,28           163,28            13,72            47,88           6
m6      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00           3           124,32           124,32            45,09            79,22           4
m8      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00           7           178,92           178,92            16,33            40,63           4

m10      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00           5           121,60           121,60            12,81            53,60          25
m11      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75          11           260,29           260,29            15,52            36,48          53

29-6-2016 12:46:17Geomilieu V4.00



Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw Totaal Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
m7   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97
m3   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97
m1   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97
m2   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97
m5   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97

m9   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97
m11   86,97   57,00   76,00   73,00   74,00   75,00   77,00   83,00   80,00   75,00   86,97
4   91,99   57,00   75,00   71,00   74,00   82,00   87,00   88,00   82,00   78,00   91,99
m6   91,99   57,00   75,00   71,00   74,00   82,00   87,00   88,00   82,00   78,00   91,99
m8  102,98   60,00   81,00   89,00   91,00   96,00   99,00   96,00   92,00   83,00  102,98

m10  102,98   60,00   81,00   89,00   91,00   96,00   99,00   96,00   92,00   83,00  102,98
m11   86,97   61,00   80,00   77,00   78,00   79,00   81,00   87,00   84,00   79,00   90,97
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Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X Y Rel.H Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Lw Totaal
41         745           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190628,33     553337,56      1,00  0,633  0,033  0,067   5,272   0,824   0,838   96,40
02         808           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190629,22     553330,09      2,00  1,200 -- --  10,000 -- --   96,14
05        3066           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190704,01     553296,92      5,00  1,200 -- --  10,000 -- --   65,55
03        3067           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190699,75     553301,74      5,00  1,200 -- --  10,000 -- --   83,19
01        3079           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190600,62     553350,64      0,50 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   71,03

04        3080           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190699,82     553301,27      5,00 10,794 -- --  89,950 -- --   70,50
07        3081           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190668,11     553351,90      2,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   74,42
06        3083           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190685,88     553354,34      3,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   63,14
09        3090           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190610,20     553362,44      1,50 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   67,26
10        3091           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190665,71     553369,38      1,50 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   66,41

13        3093           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190621,07     553366,22      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   69,24
11        3095           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190657,32     553372,11      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   73,42
12        3096           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190637,03     553368,36      0,75 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   72,64
17        3097           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190628,42     553367,12      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   72,46
14        3098           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190652,62     553372,59      0,50 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   77,32

16        3099           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190659,64     553374,71      0,50 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   81,73
15        3100           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190657,26     553375,80      1,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   86,71
18        3101           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190659,03     553387,55      1,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   92,64
21        3104           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190684,65     553375,36      1,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   76,49
25        3105           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190679,97     553373,35      1,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   69,24

22        3106           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190665,77     553388,94      0,40 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   67,87
23        3107           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190669,98     553389,65      0,80 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   80,53
24        3108           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190646,02     553413,52      1,00 12,000  4,000  4,000 100,000 100,000  50,003   63,88
25        3109           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190646,06     553422,30      1,00 12,000  4,000  4,000 100,000 100,000  50,003   58,86
26        3110           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190656,46     553424,04      1,00 12,000  4,000  4,000 100,000 100,000  50,003   62,82

27        3111           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190648,45     553429,96      1,00 12,000  4,000  4,000 100,000 100,000  50,003   67,44
30        3122           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190670,99     553418,97      1,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   50,91
31        3123           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190580,37     553395,97      1,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   57,91
32        3124           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190576,84     553395,33      1,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   63,64
33        3125           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190589,30     553374,25      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   80,45

34        3126           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190588,64     553381,69      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   69,46
35        3127           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190584,27     553387,37      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   70,62
36        3128           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190583,21     553393,26      1,00 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   63,69
29        3129           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190647,51     553417,70      1,50  3,599 -- --  29,992 -- --   75,46
38        3131           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190618,50     553296,49      1,00  6,000  2,000  4,000  50,003  50,003  50,003   75,27

39        3132           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190620,96     553305,13      0,50 12,000  2,000  4,000 100,000  50,003  50,003   55,36
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Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
41   71,40   72,80   77,80   77,30   86,10   92,70   92,00   85,20   75,40   96,40
02    0,00   68,80   72,90   82,40   87,80   91,00   91,20   88,00   79,90   96,14
05   31,51   47,31   49,01   54,81   58,71   60,51   60,31   53,01   39,91   65,55
03   37,96   48,16   57,76   63,56   78,16   77,86   78,06   71,56   57,06   83,19
01   35,10   51,40   55,10   60,70   60,90   66,20   66,10   61,40   52,70   71,03

04   36,46   52,26   53,96   59,76   63,66   65,46   65,26   57,96   44,86   70,50
07   43,11   49,91   59,71   63,21   68,61   70,81   66,61   57,21   48,51   74,42
06   43,20   51,20   57,20   51,80   55,20   58,10   53,30   45,90   35,80   63,14
09   45,15   52,35   57,35   60,65   60,75   61,65   57,75   51,55   42,85   67,26
10   40,59   49,09   56,19   56,49   61,99   60,59   57,39   51,19   41,79   66,41

13   49,51   59,41   62,61   59,21   60,01   60,81   60,61   60,61   54,11   69,24
11   46,81   57,61   58,91   60,41   64,61   66,61   68,71   66,11   56,81   73,42
12   50,00   53,50   56,00   59,90   64,00   66,30   66,70   65,70   61,80   72,64
17   44,90   50,60   62,10   64,60   65,70   67,20   64,70   59,80   50,60   72,46
14   46,81   60,01   64,11   68,51   72,11   71,61   69,81   64,11   54,71   77,32

16   47,01   61,01   75,21   73,61   77,31   74,21   69,51   63,31   54,11   81,73
15   49,63   59,33   70,03   72,13   85,33   78,93   72,53   65,63   57,13   86,71
18   55,01   63,51   74,31   81,11   86,81   88,21   85,71   80,91   76,11   92,64
21   45,91   51,31   60,61   66,31   71,91   72,21   67,51   59,91   51,51   76,49
25   49,51   59,41   62,61   59,21   60,01   60,81   60,61   60,61   54,11   69,24

22   27,09   39,19   51,39   58,59   63,99   62,59   59,29   48,99   37,59   67,87
23   33,98   47,78   58,58   67,38   77,58   76,08   68,38   62,58   49,68   80,53
24   29,76   42,06   51,36   55,66   54,86   56,06   57,86   57,46   46,56   63,88
25   23,79   37,29   41,59   49,09   48,99   51,49   52,39   54,19   40,79   58,86
26   26,16   38,66   48,96   52,76   53,06   54,96   54,56   59,06   45,36   62,82

27   53,92   55,52   65,02   57,52   55,02   56,02   53,72   53,12   46,62   67,44
30   23,29   32,49   40,29   43,09   43,39   45,49   42,49   41,69   27,59   50,91
31   34,31   43,81   44,11   47,61   49,81   51,91   52,81   48,01   34,11   57,91
32   34,61   46,11   49,21   54,21   56,71   61,21   50,41   42,81   29,61   63,64
33   41,89   54,09   60,59   67,19   74,79   76,09   74,29   67,79   58,69   80,45

34   40,48   60,98   56,38   60,68   65,48   62,38   57,78   50,18   37,58   69,46
35   42,72   61,72   57,62   60,82   66,92   63,92   58,32   51,82   42,02   70,62
36   35,07   49,07   52,17   54,37   60,57   57,07   51,47   43,57   32,17   63,69
29   51,29   65,99   66,89   72,09   62,19   64,99   64,89   63,19   41,39   75,46
38   40,81   54,01   62,11   66,51   70,11   69,61   67,81   62,11   52,71   75,27

39   34,08   40,68   43,58   48,08   47,98   51,58   44,88   36,48   28,38   55,36

29-6-2016 12:46:17Geomilieu V4.00



Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep ItemID Grp.ID Datum Vorm X Y Rel.H Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Lw Totaal
29        3134           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190647,77     553416,23      1,50  3,599 -- --  29,992 -- --   75,46
29        3135           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190648,05     553414,86      1,50  3,599 -- --  29,992 -- --   75,46
42        3158           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190684,94     553332,71      1,00  0,033 -- --   0,275 -- --   96,40
19        3183           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190654,95     553394,96      1,70 12,000  2,000  2,000 100,000  50,003  25,003   96,20
20        3188           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190654,58     553397,40      1,70 12,000  2,000  2,000 100,000  50,003  25,003   91,76

28        3190           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190665,42     553418,30      1,30  2,400  0,400  0,800  19,999  10,000  10,000   89,25
p1        3195           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190535,20     553336,84      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p2        3196           0 13:34, 28 jun 2016 Punt     190538,48     553337,89      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p3        3197           0 11:34, 28 jun 2016 Punt     190610,33     553283,88      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p4        3198           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190583,63     553341,19      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76

p5        3199           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190784,46     553373,93      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p6        3200           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190741,02     553388,77      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p7        3201           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190693,87     553310,19      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p8        3202           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190517,29     553330,24      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76
p9        3203           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190711,95     553342,51      1,00 -- -- -- -- -- --  105,76

p10        3206           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190589,74     553449,67      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p11        3207           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190703,47     553447,05      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p12        3208           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190697,58     553477,40      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p13        3209           0 08:17, 24 jun 2016 Punt     190619,21     553509,27      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p14       52664           0 12:07, 29 jun 2016 Punt     190428,93     553374,65      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14

p15       52665           0 09:33, 29 jun 2016 Punt     190434,24     553366,02      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p16       52666           0 09:33, 29 jun 2016 Punt     190440,26     553354,62      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p17       52667           0 09:33, 29 jun 2016 Punt     190435,10     553346,23      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p18       52668           0 09:33, 29 jun 2016 Punt     190416,39     553331,40      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
p19       52669           0 09:33, 29 jun 2016 Punt     190433,81     553301,73      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14

p20       52670           0 09:33, 29 jun 2016 Punt     190487,35     553320,00      0,75 -- -- -- -- -- --   95,14
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Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
29   51,29   65,99   66,89   72,09   62,19   64,99   64,89   63,19   41,39   75,46
29   51,29   65,99   66,89   72,09   62,19   64,99   64,89   63,19   41,39   75,46
42   71,40   72,80   77,80   77,30   86,10   92,70   92,00   85,20   75,40   96,40
19   81,38   57,68   61,18   71,28   74,48   81,98   81,98   72,28   61,08   87,11
20   69,38   53,68   57,18   67,26   70,48   77,98   77,88   68,28   57,08   81,97

28   49,07   57,92   75,24   76,36   83,40   85,30   81,99   76,38   66,58   89,25
p1   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p2   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p3   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p4   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76

p5   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p6   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p7   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p8   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76
p9   77,00   86,00   92,00   96,00   98,00  101,00  100,00   94,00   84,00  105,76

p10   66,00   73,00   81,00   84,00   88,00   90,00   89,00   85,00   81,00   95,14
p11   66,00   73,00   81,00   84,00   88,00   90,00   89,00   85,00   81,00   95,14
p12   66,00   73,00   81,00   84,00   88,00   90,00   89,00   85,00   81,00   95,14
p13   66,00   73,00   81,00   84,00   88,00   90,00   89,00   85,00   81,00   95,14
p14   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14

p15   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14
p16   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14
p17   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14
p18   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14
p19   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14

p20   76,00   83,00   91,00   94,00   98,00  100,00   99,00   95,00   91,00  105,14
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Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Thialfweg      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
02 Thialfweg      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
03 noord van Maasdijkstraat      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
06 Dr. van Schouwenlaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
07 Dr. van Schouwenlaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

08 Dr. van Schouwenlaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
09 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
10 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
11 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
12 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

13 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
14 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
15 noord van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
16 van Helomalaan      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
04 van Maasdijkstraat      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

05 van Maasdijkstraat      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
18 Thialfweg zorginstelling GGZ      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
19 woning thialfweg 12      0,00 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja
20 woning thialfweg 12 woonkeuken      0,00 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja
21 woning thialfweg 8      0,00 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

22 woning fok 22      0,00 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja
23 woning v helomalaan 4      0,00 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k
2 muur      2,20     10,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 muur      2,20     10,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
scherm bestaande muurovergaand in scherm --      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 5  Invoergegevens rekenmodel

Model: model 1607 met scherm def.
Representatieve bs - Tjongerschans 2016

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
scherm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 6 Resultaten rekenmodel
gesorteerd op niveau overdag
Rapport: Resultatentabel
Model: model 1607 met scherm def.

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
15 noord_B van Helomalaan 5,00 49,4 41,0 39,8 49,8
15 noord_A van Helomalaan 1,50 48,2 40,0 38,5 48,5
03 noord_B van Maasdijkstraat 5,00 46,7 40,3 38,6 48,6
14_B van Helomalaan 5,00 45,3 37,3 36,7 46,7
23_A woning v helomalaan 4 1,50 44,3 29,1 27,6 44,3

03 noord_A van Maasdijkstraat 1,50 44,3 37,3 35,3 45,3
20_A woning thialfweg 12 woonkeuken 1,50 43,9 27,5 24,3 43,9
13_B van Helomalaan 5,00 42,6 34,9 34,3 44,3
12_B van Helomalaan 5,00 42,3 34,1 33,4 43,4
19_A woning thialfweg 12 1,50 42,3 25,9 23,9 42,3

16_B van Helomalaan 5,00 41,9 32,9 31,6 41,9
21_A woning thialfweg 8 1,50 41,4 24,0 19,6 41,4
22_A woning fok 22 1,50 41,3 25,7 24,3 41,3
11_B van Helomalaan 5,00 41,0 33,2 32,1 42,1
02_B Thialfweg 5,00 40,8 34,1 32,3 42,3

14_A van Helomalaan 1,50 40,6 33,5 32,9 42,9
18_B Thialfweg zorginstelling GGZ 5,00 40,6 30,4 28,0 40,6
10_B van Helomalaan 5,00 40,2 32,5 31,4 41,4
09_B van Helomalaan 5,00 40,1 32,4 31,4 41,4
01_B Thialfweg 5,00 39,9 34,6 31,5 41,5

08_B Dr. van Schouwenlaan 5,00 39,8 31,7 30,6 40,6
02_A Thialfweg 1,50 39,1 32,7 30,4 40,4
07_B Dr. van Schouwenlaan 5,00 39,1 31,7 30,6 40,6
18_A Thialfweg zorginstelling GGZ 1,50 39,0 30,1 26,4 39,0
06_B Dr. van Schouwenlaan 5,00 38,9 31,7 30,6 40,6

01_A Thialfweg 1,50 38,7 33,6 30,1 40,1
16_A van Helomalaan 1,50 38,7 29,3 28,1 38,7
09_A van Helomalaan 1,50 38,4 30,6 29,5 39,5
13_A van Helomalaan 1,50 37,9 31,8 31,3 41,3
08_A Dr. van Schouwenlaan 1,50 37,5 30,3 29,1 39,1

06_A Dr. van Schouwenlaan 1,50 36,5 29,8 28,4 38,4
11_A van Helomalaan 1,50 35,9 29,5 28,0 38,0
12_A van Helomalaan 1,50 35,5 30,2 28,9 38,9
04_B van Maasdijkstraat 5,00 35,2 29,9 27,8 37,8
07_A Dr. van Schouwenlaan 1,50 34,3 28,4 27,0 37,0

05_B van Maasdijkstraat 5,00 33,5 28,3 26,1 36,1
10_A van Helomalaan 1,50 32,1 27,1 25,1 35,1
04_A van Maasdijkstraat 1,50 30,2 24,3 20,5 30,5
05_A van Maasdijkstraat 1,50 28,3 23,5 19,4 29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-6-2016 15:24:30Geomilieu V4.00



Bijlage 6 Resultaten rekenmodel
gesorteerd op niveau overdag
Rapport: Resultatentabel
Model: model 1607 met scherm def.

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
15 noord_A van Helomalaan 1,50 74,9 74,9 74,9
15 noord_B van Helomalaan 5,00 74,5 74,5 74,5
03 noord_B van Maasdijkstraat 5,00 71,3 56,0 56,0
23_A woning v helomalaan 4 1,50 68,9 61,1 61,1
20_A woning thialfweg 12 woonkeuken 1,50 67,1 40,4 40,4

22_A woning fok 22 1,50 66,0 49,7 49,7
21_A woning thialfweg 8 1,50 65,9 38,8 38,8
03 noord_A van Maasdijkstraat 1,50 65,5 52,2 52,2
19_A woning thialfweg 12 1,50 65,5 39,8 39,8
16_B van Helomalaan 5,00 63,4 63,4 63,4

12_B van Helomalaan 5,00 62,5 62,5 62,5
11_B van Helomalaan 5,00 61,9 61,9 61,9
16_A van Helomalaan 1,50 61,8 61,8 61,8
13_B van Helomalaan 5,00 61,5 61,5 61,5
14_B van Helomalaan 5,00 61,4 61,4 61,4

13_A van Helomalaan 1,50 59,4 59,4 59,4
12_A van Helomalaan 1,50 59,3 59,3 59,3
02_B Thialfweg 5,00 58,7 43,5 43,5
11_A van Helomalaan 1,50 58,6 58,6 58,6
10_B van Helomalaan 5,00 58,5 58,5 58,5

05_B van Maasdijkstraat 5,00 58,2 48,9 48,9
09_B van Helomalaan 5,00 58,0 58,0 58,0
14_A van Helomalaan 1,50 57,9 57,9 57,9
06_B Dr. van Schouwenlaan 5,00 57,3 57,3 57,3
07_B Dr. van Schouwenlaan 5,00 57,1 57,1 57,1

18_B Thialfweg zorginstelling GGZ 5,00 56,9 55,0 55,0
04_B van Maasdijkstraat 5,00 56,6 49,4 49,4
08_B Dr. van Schouwenlaan 5,00 56,6 56,6 56,6
01_B Thialfweg 5,00 55,5 42,1 42,1
02_A Thialfweg 1,50 55,4 40,7 40,7

18_A Thialfweg zorginstelling GGZ 1,50 54,7 53,0 53,0
09_A van Helomalaan 1,50 54,2 54,2 54,2
07_A Dr. van Schouwenlaan 1,50 53,9 53,9 53,9
08_A Dr. van Schouwenlaan 1,50 53,5 53,5 53,5
06_A Dr. van Schouwenlaan 1,50 53,2 53,2 53,2

05_A van Maasdijkstraat 1,50 52,8 37,2 37,2
01_A Thialfweg 1,50 52,6 39,5 39,5
10_A van Helomalaan 1,50 50,0 50,0 50,0
04_A van Maasdijkstraat 1,50 46,5 45,0 45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-6-2016 15:26:48Geomilieu V4.00



 

 

 
 

 

 

 

MEMO 

 

Van : H. Raetzer 

Aan : Gemeente Heerenveen, afdeling Publiek, t.a.v. Theo Jansen 

Datum  : 25 april 2016 

Betreft  : indicatief akoestisch onderzoek nieuw parkeerterrein Tjongerschans, it Oerset 

Referentie  : HR/2016-FUMO-0016108/2016/0235 

 

De gemeente heeft de FUMO om een indicatief onderzoek gevraagd over een geprojecteerd 

parkeerterrein voor het ziekenhuis Tjongerschans. In de huidige situatie staan daar de gebouwen van 

it Oerset. Het is de bedoeling een deel van de gebouwen te slopen en, rondom het gedeelte wat blijft 

bestaan, parkeerplaatsen aan te leggen.  

 

Hieronder is de huidige situatie met de te slopen (oranje) objecten weergegeven. 

 

 
 

In de geprojecteerde situatie is voor het parkeerterrein de ontsluiting via twee toegangen (met 

slagboom) aan de westkant gerealiseerd. Hierbij is sprake van éénrichtingsverkeer. 
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1 Uitgangspunten modellering 

Op het parkeerterrein kunnen 140 auto's parkeren. De gemeente verwacht dat er overdag tussen 

07:00 uur en 19:00 uur 210 auto's op het terrein komen en weer vertrekken. Dat komt overeen met 

een wisselfactor van 1,5 en een gemiddelde parkeerduur van 8 uur.  

 

Voor het rijden is conform opdracht uitgegaan van éénrichtingsverkeer waardoor de tijd  voor de auto's 

bij de slagbomen telkens 50% van het geheel is. Elke slagboom wordt gepasseerd door 210 auto’s in 

de dagperiode. 

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een asfaltverharding. 

 

Over de geluidsproductie van het ziekenhuis als inrichting en de toetsing aan de normstelling van het 

geheel inclusief het geprojecteerde parkeerterrein kunnen slechts beperkt uitspraken gedaan worden. 

Het voorliggende onderzoek beperkt zich tot de effecten van het parkeerterrein. Voor de cumulatie 

wordt de geluidsproductie overeenkomstig de vergunde waarden aangehouden. 

De gemeente heeft voor de inrichting van het parkeerterrein een tekening verstrekt die door het 

hoveniersbedrijf Tenge werd gemaakt (nummer 00106_13_oerset_presentatieplan, 19-04-2016). 

 

 

2 Rekenmodel 

Het model is met de software Geomilieu versie 3.11 berekend met de module industrielawaai.  

 

In het rekenmodel is de route over het parkeerterrein als mobiele bron gemodelleerd. Daarnaast is 

voor het manoeuvreren per deel-parkeerlocatie een berekening uitgevoerd voor de invoergegevens. In 

totaal zijn er 19 bronnen gemodelleerd voor het manoeuvreren op het terrein. 

Voor elke parkeerbeweging (totaal, parkeren en wegrijden) is een tijd van 10 seconden aangehouden.  

 

Voor het wachten/bedienen voor/van de slagboom is een tijd van 10 seconden per auto aangehouden. 

Het gaat dus om 5 seconden bij de ingang en 5 seconden bij de uitgang. 

 

Verder zijn er op de parkeerplaatsen die het dichtst tegen de omliggende woningen zitten, bronnen 

opgenomen voor het dichtslaan van portieren. Hiervoor is een bronsterkte van 105 dB(A) 

aangehouden. 

 

Aan de noordkant van het geprojecteerde parkeerterrein zijn woningen gelegen aan de Thialfweg 

(oneven nummers 9-15) en een gebouw met een gezondheidszorgfunctie aan de Thialfweg 17. Deze 

objecten liggen op meer dan 20 meter afstand van het parkeerterrein. Voor de woning aan de 

Thialfweg 13 is een toetspunt in het model opgenomen. 

 

De dichtstbijzijnde woning is aan de Thialfweg 12 op een afstand van ca. 9 meter. Hiervoor is een 

toetspunt in het model opgenomen. De andere woningen aan de Thialfweg (even nummers) zijn op 

een afstand van ca. 20 meter gelegen. 

 

De woningen aan de Fok 18-21 zijn op een afstand van ca. 25 meter van het parkeerterrein gelegen. 

Hier is voor de woning aan de Fok 21 een toetspunt opgenomen in het model. 
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Aan de zuidkant van het terrein is de woning aan de Van Helomalaan 4 de dichtstbijzijnde woning. 

Deze bevindt zich op een afstand van ca. 15 meter van het parkeerterrein. Ook voor deze woning is 

een toetspunt opgenomen. 

 

3 Resultaten en bespreking 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT 

weergegeven als gevolg van alleen het parkeerterrein. De toetsing wordt voor de dagperiode op een 

beoordelingshoogte van 1,5 meter uitgevoerd. 

 

Naam Omschrijving Hoogte It Oerset AO 2011* norm 

F21_A w, Fok 21 1,50 39 -- -- 

Th12_A w, Thialfweg 12 1,50 43 -- -- 

Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 40 -- -- 

vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 42 37 50 

* akoestisch onderzoek Van der Bos Milieuadvies van 23 mei 2011 

 

In de huidige vergunningvoorschriften van het ziekenhuis is een normstelling van 50, 45 en 40 dB(A) 

vastgelegd voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in resp. de dag- avond en 

nachtperiode (voor de woningen die binnen 50 meter van de terreingrens zijn gelegen).  

Deze normstelling is voor de woningen rondom it Oerset alleen van toepassing voor de woningen aan 

de Van Helomalaan 4/6, 25/27, Thialfweg 15 en 17.  Alleen voor deze woningen is een inschatting van 

de cumulatie (ziekenhuis huidige situatie + nieuw parkeerterrein) mogelijk. Voor de andere woningen 

in de directe omgeving van het parkeerterrein is de afstand naar de huidige inrichtingsgrens groter en 

zijn geen resultaten in het akoestisch onderzoek van Van der Bos  (of in de eerdere) gepresenteerd.  

Voor de woningen aan de Van Helomalaan 25/27 zijn op voorhand geen overschrijdingen te 

verwachten omdat het parkeerterrein blijkens de geluidscontour minder dan 40 dB(A) produceert en 

de vergunde waarde 50 dB(A) bedraagt. Gezien de afstand worden voor de woningen en 

gezondheidszorggebouwen aan de Thialfweg oneven geen knelpunten verwacht. Zie hiervoor de 

geluidscontour in de bijlage. 

 

Bij de toetsing aan de vergunde normstelling van 50, 45 en 40 dB(A) voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LAr,LT zijn geen overschrijdingen te verwachten indien het aangehouden 

gemiddelde van 10 seconden voor het parkeren en wegrijden niet wordt overschreden. 

Zelfs als met een tijd van gemiddeld 20 seconden wordt gerekend, worden de waarden niet hoger dan 

45 dB(A) in de dagperiode.  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor de maximale geluidsniveaus van het parkeerterrein LAmax 

opgenomen: 

 

Naam Omschrijving Hoogte It Oerset AO 2011 norm 

F21_A w, Fok 21 1,50 64 -- -- 

Th12_A w, Thialfweg 12 1,50 72* -- -- 

Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 65 -- -- 

vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 69 63 70 

 

Bij de toetsing aan de vergunde normstelling van 70, 65 en 60 dB(A) voor de maximale 

geluidsniveaus LAmax zijn overschrijdingen te verwachten bij de woning aan de Thialfweg 12.  
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* In de huidige vergunningvoorschriften is voor het laden en lossen een ontheffing van de LAmax-

normstelling in de dagperiode vastgelegd. De interpretatie van het “laden en lossen” c.q. het 

parkeren kan in de voorschriften voor de nieuwe vergunning toegelicht  worden.  

 

In de jurisprudentie is te lezen dat een ontheffing voor de normstelling van het LAmax voor parkeren niet 

zonder meer mogelijk is. Het is alleen mogelijk als het gaat om “aanverwante activiteiten” onder het 

begrip laad- en losactiviteiten als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten in 

eigenlijke zin (ABRvS 24 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AO0877). 

De overschrijdingen van 2 dB bij de woningen aan de Thialfweg 12 kan zonder maatregelen niet 

worden voorkomen. Het is mogelijk om geluidsschermen te plaatsen. Deze schermen moeten een 

hoogte van 2 meter hebben.  

Naast de verlaging van de maximale geluidsniveaus hebben schermen ook een effect voor de privacy 

van de bewoners van de woning aan de Thialfweg 12 en in de donkere tijd van het jaar. De 

lichthinder, die door de koplampen ontstaat, kan hierdoor worden voorkomen. 

 

4 Samenvatting 

In het indicatieve onderzoek is het effect van het parkeerterrein zelf onderzocht. Verder zijn de 

resultaten van de eerder ingediende geluidsrapporten (2003, 2009, 2011) en vergunde waarden 

betrokken.  

 

Als het parkeerterrein alleen overdag wordt gebruikt, worden op voorhand geen problemen verwacht. 

Voor de woning aan de Thialfweg 12 moet de plaatsing van schermen worden onderzocht. 

 

De inschatting van het kunnen voldoen aan de normstelling is niet volledig omdat het geheel van de 

bedrijfsvoering van inrichting ziekenhuis Tjongerschans moet worden getoetst aan de normstelling van 

de voorschriften. Hiervoor behoort het ziekenhuis bij een aanvraag een akoestisch onderzoek in te 

dienen. Omdat door de toevoeging van het parkeerterrein ook het terrein van de “inrichting 

Tjongerschans” zal worden vergroot, kan de bestaande normstelling als kader worden aangehouden 

voor het nieuwe akoestisch onderzoek. 

 

Van belang is de toe te passen verharding van het parkeerterrein. In het indicatieve onderzoek is 

gerekend met asfaltverharding. Als een andere verharding wordt toegepast, kunnen de geluidsniveaus 

hoger worden. 

 

NB: De ligging van de rijroute m9 en de piekbron p3 van het rapport van Van der Bos Milieuadvies van 

23 mei 2011 is niet correct. Deze bronnen liggen blijkens de luchtfoto’s van de locatie op grotere 

afstand van de woningen. De correctie van deze bronnen kan in het nieuwe onderzoek worden 

verwerkt. 
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resultatenFUMO

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeerterrein it Oerset v2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
F21_A w, Fok 21 1,50 39 -- -- 39
Th12_A w, Thialfweg 12 1,50 44 -- -- 44
Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 40 -- -- 40
vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 42 -- -- 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 15:16:13Geomilieu V3.11



resultatenFUMO

Rapport: Resultatentabel
Model: parkeerterrein it Oerset v2

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
F21_A w, Fok 21 1,50 64 -- --
Th12_A w, Thialfweg 12 1,50 72 -- --
Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 65 -- --
vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 69 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-4-2016 15:19:10Geomilieu V3.11





aantallen auto's op parkeerterrein Tjongerschans bijlage 1

01-sep 527 565 03-okt 563 565 01-nov 619 565 01-dec 605 565

02-sep 427 565 04-okt 579 565 02-nov 539 565 02-dec 511 565

05-sep 518 565 05-okt 466 565 03-nov 539 565 05-dec 538 565

06-sep 547 565 06-okt 576 565 04-nov 410 565 06-dec 621 565

07-sep 454 565 07-okt 479 565 07-nov 602 565 07-dec 515 565

08-sep 481 565 10-okt 594 565 08-nov 441 565 08-dec 568 565

09-sep 412 565 11-okt 611 565 09-nov 578 565 09-dec 491 565

12-sep 526 565 12-okt 483 565 10-nov 632 565 12-dec 492 565

13-sep 533 565 13-okt 568 565 11-nov 464 565 13-dec 615 565

14-sep 462 565 14-okt 478 565 14-nov 601 565 14-dec 490 565

15-sep 515 565 17-okt 594 565 15-nov 651 565 15-dec 562 565

16-sep 462 565 18-okt 506 565 16-nov 565 565 16-dec 491 565

19-sep 552 565 19-okt 462 565 17-nov 565 565 19-dec 546 565

20-sep 573 565 20-okt 500 565 18-nov 523 565 20-dec 564 565

21-sep 487 565 21-okt 390 565 21-nov 625 565 21-dec 482 565

22-sep 527 565 24-okt 591 565 22-nov 612 565 22-dec 545 565

23-sep 470 565 25-okt 603 565 23-nov 519 565 23-dec 411 565

26-sep 600 565 26-okt 551 565 24-nov 612 565 100 medewerkers parkeren elders

27-sep 549 565 27-okt 647 565 25-nov 470 565

28-sep 489 565 28-okt 474 565 28-nov 573 565

29-sep 541 565 31-okt 610 565 29-nov 548 565

30-sep 479 565 30-nov 530 565
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Van: B.H. Tromp MBA, Manager Facilitair Bedrijf ziekenhuis Tjongerschans 
Aan: gemeenteraad gemeente Heerenveen 
 
 
Heerenveen 20 februari 2017 
 
 
Ziekenhuis Tjongerschans is de grootste werkgever in de regio Heerenveen. Door een continue groei van het 
aantal patiënten en bezoekers, ontstaat er een toenemende vraag naar parkeerruimte. 
 
In 2010 heeft Tjongerschans dit nog op kunnen vangen door op eigen terrein extra parkeerplaatsen aan te 
leggen. Vanaf 2012 is Tjongerschans in gesprek met de gemeente over de aankoop van school de Oerset met 
de bedoeling hier extra parkeerplaatsen aan te leggen. 
 
De parkeercapaciteit op het parkeerterrein van Tjongerschans is 565 plekken. Middels slagbomen en een 
toegangssysteem is goed te volgen hoe de bezetting op het parkeerterrein is. 
 
In de bijlage (bijlage 1)een overzicht van de bezetting in de periode september 2016 t/m december 2016. 
Hierop is te zien dat zeer dikwijls het aantal beschikbare plekken wordt overschreden. Dit is mogelijk doordat 
patiënten en bezoekers de auto op de rijbaan parkeren of dubbel parkeren, dit is een ongewenste en 
gevaarlijke situatie, dat in ieder geval aangeeft dat er op het parkeerterrein geen vrije plekken meer 
beschikbaar zijn. 
 
In november 2017 nam de parkeerdruk dusdanige vormen aan dat patiënten geen plek voor hun auto meer 
konden vinden, hun afspraken annuleerden en aangaven voor een ander ziekenhuis te kiezen.  
Tjongerschans heeft op dat moment ingegrepen en heeft 100 medewerkers verzocht vanaf 28 november te 
parkeren bij de carpool plek bij MacDonalds,  waarbij vervoer van en naar het ziekenhuis  middels een taxibus 
is geregeld. Een voor Tjongerschans zeer kostbare en onwenselijke situatie. (in bijlage 1 is zichtbaar dat de 
overschrijdingen in december verdwijnen door 100 medewerkers elders te laten parkeren) 
 
In de toekomst zal de parkeerdruk alleen nog maar verder toenemen. Tjongerschans groeit per jaar met 2% in 
aantallen patiënten. In dezelfde verhouding groeit ook het aantal personeelseden mee. 
Daarnaast zal in de periode november 2017 tot november 2018 een kliniek voor specialistische ouderzorg op 
het terrein van Tjongerschans worden gebouwd samen met Meriant, welke ook weer een toename van 
personeel en bezoekers zal laten zien. 
 
Om het aantal geparkeerde auto’s van medewerkers te verminderen zal het ziekenhuis haar medewerkers 
stimuleren om op de fiets naar het werk te komen,  hiervoor zal het ziekenhuis extra investeren in: de 
fietsenstalling, aanleg stroomvoorziening in fietsenstalling voor het opladen van elektrische fietsen, 
campagne voeren in het ziekenhuis over vitaliteit (gezonde voeding en bewegen).  
Gezien het percentage medewerkers dat binnen een redelijke fietsafstand van het ziekenhuis woont zal dit 
voor een klein deel het totale parkeerprobleem oplossen. 
 
Het aanleggen van extra parkeerplekken op eigen terrein is alleen nog mogelijk aan de westzijde van het 
ziekenhuis , t.h.v. de van Helomalaan (dit is meegenomen in het ontwerpplan bijlage 3).  
Uitbreiden aan de noordzijde is niet mogelijk omdat dit de aanvalsroute van de brandweer betreft.  
Het aanbrengen van een extra parkeerdek bovenop het huidige is constructief en bestemminsplan technisch 
niet mogelijk.  
 



Derhalve is het voor ziekenhuis Tjongerschans van cruciaal belang dat het terrein van de Oerset wordt 
aangekocht en vergunning wordt verleend voor de aanleg van parkeerplekken. In combinatie met het 
aanleggen van parkeerplekken op het laatste stuk vrije grond op eigen terrein, aan de van Helomalaan en het 
stimuleren van medewerkers om op de fiets naar het werk te komen,, zal er voor de komende periode 
voldoende parkeerplek zijn voor alle patiënten, bezoekers en medewerkers van  ziekenhuis Tjongerschans.  
 
 
 
Bijlage 1 overzicht bezetting parkeerterrein ziekenhuis Tjongerschans van september 2016 t/m december 2016 
Bijlage 2 overzicht benodigde aantal parkeerplekken voor de komende jaren 
Bijlage 3 plattegronden nieuw aan te leggen parkeerterreinen 



Bijlage 2 overzicht benodigde aantal parkeerplekken voor de komende jaren 
 
 
In bijlage 1 is te zien dat door 100 medewerkers elders te laten parkeren de parkeerdruk in december net 
opgevangen kan worden. 
 
Eind 2018 zal de kliniek voor gespecialiseerde ouderzorg opengaan, dit zal een toename laten zien van 12 
medewerkers overdag. Daarnaast zullen gedurende de hele dag bezoekers komen en gaan op piek momenten 
zullen dit er 40 zijn (totaal aantal extra bedden is 57) 
 
Per jaar is er een groei van 2% in het aantal patiënten, op basis van een gemiddelde piekbezetting van 550 
auto’s zal dit een toename geven van 11 auto’s per jaar. 
 
 

Jaar medewerkers Groei patiënten Spec ouderzorg Totaal extra 
parkeerplekken 

2017 100 11  111 

2018 112 22 40 174 

2019 112 33 40 185 

2020 112 44 40 196 

 
 
 
Aan te leggen extra parkeerplekken (zie bijlage 3 voor ontwerp) 
 
Grasstrook tussen gebouw Tjongerschans en de van Helomalaan  17 
Op het terrein van de Oerset      123 
 
 
Conclusie 
 
Ziekenhuis Tjongerschans kan in 2017 140 extra parkeerplekken aanleggen. 
Vanaf eind 2018 zal dit al niet meer toereikend zijn.  
Door middel van het stimuleren van medewerkers, om op de fiets naar het werk te komen, zal dit tekort 
opgelost moeten worden.  





















Verslag overleg omwonenden en Tjongerschans inzake voornemen realisatie 

parkeervoorziening van Helomalaan 2 Heerenveen d.d. 16 juni 2017 

 

Aanwezigen 

 

Omwonenden 

De heer de Jong, Fok 18 Heerenveen 

De heer de Pauw, Thialfweg 6 Heerenveen 

Mevrouw Dijk, Thialfweg 15 Heerenveen 

De heer en mevrouw van der Meulen-Izeboud, Thialfweg 9 Heerenveen 

 

Namens Tjongerschans 

De heer Tromp 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen 

De heer Siebenga 

 

Namens de afdeling Vergunningen 

De heer van der Veer (verslag) 

 

 

Wethouder Siebenga leidt het gesprek in. De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring 

van geen bedenkingen afgegeven voor het gewijzigde inrichtingsplan dat door 

Tjongerschans is ingediend. Tevens heeft de gemeenteraad het college verzocht als 

mediator op te treden tussen de omwonenden en Tjongerschans. Het voornemen als 

zodanig staat niet ter discussie. Het doel van het overleg is om het gewijzigde 

inrichtingsplan te bespreken en nader invulling te geven aan het groen.  

Vraagstelling: hoe kan de parkeervoorziening worden ingericht zodat omwonenden 

daarvan geen overlast ervaren. 

 

Mevrouw Dijk en de heer en mevrouw van der Meulen-Izeboud spreken uit dat zij van 

mening blijven dat de noodzaak van de aanleg van de voorziening onvoldoende is 

aangetoond. Met dit voorbehoud willen zij het gesprek over de inrichting voeren. 

 

Diverse aspecten worden besproken. Deze aspecten zijn hierna opgesomd. 

 

Water 

Hoe wordt wateroverlast voorkomen? 

Onderdeel van de besluitvorming is het wateradvies dat aan het Wetterskip Fryslân wordt 

gevraagd. Het wateradvies maakt onderdeel uit van de vergunning.  

De waterberging moet op het terrein worden geregeld. De heer Tromp meldt dat daar bij 

de aanleg van het terrein rekening mee wordt gehouden. 

 

Beplanting 

De aard van de begroeiing wordt in het inrichtingsplan vermeld. Nadere invulling wordt 

door Tenge gedaan. Tjongerschans zal Tenge opdracht geven het plan uit te werken, 

zodat duidelijk is welke beplanting wordt aangebracht. 

Het inrichtingsplan maakt deel uit van de vergunning.  

 

Verlichting 

Aandacht wordt gevraagd voor de hoogte en het aantal verlichtingspalen (hoogte en 

aantal beperken). De heer Tromp geeft aan dat er wel iets van licht moet zijn. De 

lichtpunten zijn op ooghoogte en zijn niet op de omliggende tuinen gericht. Na een 

bepaald tijdstip wordt het licht door middel van een dimmer gedimd. In het 

inrichtingsplan worden de lichtpunten meegenomen. De uitwerking moet een goed beeld 

geven hoe e.e.a. er uit zal zien.  

 



Geluid - Verharding 

In verband met geluid en geluidsbelasting wordt geïnformeerd naar de soort verharding 

die wordt aangebracht. In de inrichting wordt uitgegaan van klinkerverharding. Op basis 

van akoestisch onderzoek is geconcludeerd dat wordt voldaan aan de normen, met dien 

verstande dat bij Thialfweg 12 maatregelen zijn vereist.  

Gevraagd wordt of eventueel een andere verharding, zoals grastegels of gravel kan 

worden toegepast. De heer Tromp antwoordt dat gelet op het akoestisch onderzoek is 

uitgegaan van klinkerverharding. Onderzocht zal worden wat het effect is op de 

geluidsbelasting als een andere verharding wordt toegepast. Hiervoor zal contact op 

worden genomen met de FUMO. Het doel is te zoeken naar de beste effectieve oplossing. 

Kanttekening daarbij is dat het toepassen van een andere verharding mogelijk ook kan 

leiden tot andere vormen van overlast (bijvoorbeeld stof bij gravel).  

 

Onderhoud gebouw 

Overdracht van de gronden en het gebouw is gekoppeld aan het verkrijgen van de 

vergunning. Zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden zal het bouwdeel 

worden uitgevoerd. Ook zal dan onderhoud aan het gebouw worden uitgevoerd. 

 

Tijden (gebruik parkeervoorziening) 

Het gebruik van de parkeervoorziening is voorzien voor medewerkers van het ziekenhuis 

gedurende de dagperiode van 07.00-19.00 uur. Dit wordt in de vergunning vastgelegd. 

 

De heer Tromp kan geen toezeggingen doen over het uitsluiten van vrijdagen. E.e.a. is 

afhankelijk van ontwikkelingen. 

 

Groenvoorziening nabij GGZ 

De aanvraag heeft geen betrekking op de locatie van de speelvoorziening nabij de GGZ, 

maar de omwonenden vragen of daar wel aandacht aan kan worden gegeven. Is een 

upgrading mogelijk, waardoor dit speelterrein aantrekkelijker wordt. Eerder is een plan 

opgesteld, dat echter niet is uitgevoerd. Gedacht wordt aan speeltoestellen, kleiner 

speelveld goals, voorzieningen voor kleine kinderen.  

Het verzoek zal worden meegenomen in wijkteam Noord. 

 

Aanpassen kiss&ride-strook 

De omwonenden vragen om bij de aanleg/realisatie van het plan, ook de zgn. kiss&ride-

strook aan te passen. Deze strook is en blijft eigendom van de gemeente. De vraag zal 

worden uitgezet bij de afdeling IBOR. 

 

 





Tenge Hoveniers BV

Plantlijst: 21, Tjongerschans
Gemaakt door Edwin Boonstra dinsdag 18 juli 2017

VAKNR. OmschrijvingAantal BLOEIKLEUR
VORM
VRUCHT

BLOEITIJD

HOOGTE
BLAD

Volgorde: vaknummer + plantgroep + botanische naam

Hypericum inod. 'Elstead'14801 geel juli augustus september
bladverliezendopgaand
0.20-0.50 mzwart rood/bruin

Hersthooi

Buddleja d. 'Black Knight'302 geurend paars augustus september 
bladverliezendopgaand
2.00-3.00 monopvallend

Vlinderstruik

Pachysandra terminalis11503

Prunus l. 'Caucasica'1004
wintergroenopgaand
2.00-3.00 mzwart

Laurierkers

Viburnum rhytidophyllum1305 wit/crème mei juni
wintergroenopgaand
3.00-5.00 mzwart rood/bruin

Sneeuwbal

Ilex meserv. 'Blue Princess'4206 wit/crème mei juni
wintergroen blauwgroenopgaand
1.00-2.00 mrood/bruin

Blauwe hulst

Geranium macr. 'Spessart'12307 geurend roze juni juli
groen
0.20-0.40 m

Ooievaarsbek

Syringa meyeri 'Palibin'308 geurend roze paars juni juli
bladverliezendopgaand
1.00-2.00 m

Sering

Hydrangea s. 'Bluebird'2509 blauw opvallend juli augustus
bladverliezendbreed
1.00-2.00 m

Hortensia

Pachysandra terminalis5810

Liquidambar styraciflua311

Ilex meserv. 'Blue Princess'5012 wit/crème mei juni
wintergroen blauwgroenopgaand
1.00-2.00 mrood/bruin

Blauwe hulst

Prunus l. 'Caucasica'513
wintergroenopgaand
2.00-3.00 mzwart

Laurierkers

Spiraea j. 'Margaritae'6014

Hedera hibernica22515 geel groen september oktober
wintergroenklimmend
5.00-10.00 mzwart

Ierse klimop

Prunus lusitanica4616 wit/crème mei juni
wintergroenopgaand
2.00-3.00 m

Portugese laurierkers
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Plantlijst: 21, Tjongerschans
Gemaakt door Edwin Boonstra dinsdag 18 juli 2017

VAKNR. OmschrijvingAantal BLOEIKLEUR
VORM
VRUCHT

BLOEITIJD

HOOGTE
BLAD

Volgorde: vaknummer + plantgroep + botanische naam

Crataegus media 'Paul's Scarlet'417

Syringa v. 'And. an Ludwig Späth'3018 geurend paars mei
bladverliezendopgaand
3.00-5.00 m

Sering

Sambucus nigra 'Guincho Purple'4819 wit/crème roze mei juni
herfstkleur breed
5.00-10.00 mzwart

Gewone vlier

Spiraea j. 'Margaritae'6620

Hedera hibernica9021 geel groen september oktober
wintergroenklimmend
5.00-10.00 mzwart

Ierse klimop

Spiraea japonica 'Little Princess'10822 roze juni juli
bladverliezendopgaand
0.50-1.00 monopvallend

Spierstruik

Hypericum inod. 'Elstead'12423 geel juli augustus september
bladverliezendopgaand
0.20-0.50 mzwart rood/bruin

Hersthooi

Hedera hibernica8024 geel groen september oktober
wintergroenklimmend
5.00-10.00 mzwart

Ierse klimop

Hedera hel. 'Arborescens'7225 geel groen oktober
wintergroenopgaand
1.00-2.00 mzwart

Klimop

Ilex meserv. 'Blue Princess'14026 wit/crème mei juni
wintergroen blauwgroenopgaand
1.00-2.00 mrood/bruin

Blauwe hulst

Photinia fraseri 'Red Robin'3127 wit/crème mei
wintergroenopgaand
1.00-2.00 mrood/bruin

Glansmispel

Ilex meserv. 'Blue Princess'10628 wit/crème mei juni
wintergroen blauwgroenopgaand
1.00-2.00 mrood/bruin

Blauwe hulst

Nepeta 'Walker's Low'5029

Hydrangea pan. 'Tardiva'5030 wit/crème opvallend september oktober
bladverliezendopgaand
1.00-2.00 m

Pluimhortensia

Syringa v. 'And. an Ludwig Späth'2131 geurend paars mei
bladverliezendopgaand
3.00-5.00 m

Sering

Prunus l. 'Caucasica'3432
wintergroenopgaand
2.00-3.00 mzwart

Laurierkers

Ilex meserv. 'Blue Princess'8033 wit/crème mei juni
wintergroen blauwgroenopgaand
1.00-2.00 mrood/bruin

Blauwe hulst
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Plantlijst: 21, Tjongerschans
Gemaakt door Edwin Boonstra dinsdag 18 juli 2017

VAKNR. OmschrijvingAantal BLOEIKLEUR
VORM
VRUCHT

BLOEITIJD

HOOGTE
BLAD

Volgorde: vaknummer + plantgroep + botanische naam

Spiraea j. 'Margaritae'9634

Diervilla sessilifolia 'Butterfly'7535 geel mei juni juli
bladverliezendbreed
1.00-2.00 monopvallend

Nepeta 'Six Hills Giant'4536 geurend blauw juni juli augustus
grijsgroen
0.40-0.60 m

Kattenkruid

Miscanthus sin. 'Gracillimus'337 rood/bruin pluim september oktober
groen
1.20-1.50 m

Chinees riet

Geranium cantabrig. 'Biokovo'9038 wit/crème mei juni
groen ingesneden
0.10-0.20 m 0.20-0.40 

Ooievaarsbek

Verbena bonariensis639 paars juli augustus september
halfwintergroen 
1.20-1.50 m

IJzerhard

Hydrangea a. 'Grandiflora'340 wit/crème opvallend juli augustus september
bladverliezendbol
1.00-2.00 m

Hortensia

Buddleja d. 'Black Knight'341 geurend paars augustus september 
bladverliezendopgaand
2.00-3.00 monopvallend

Vlinderstruik

Ilex crenata 'Convexa'7242 wit/crème mei juni
wintergroenbreed
0.20-0.50 mzwart

Chinese hulst

Pyrus calleryana 'Chanticleer'343 wit/crème april
herfstkleur kegel
8.00-15.00 mrood/bruin

Peer

Aesculus hippocastanum144

Prunus l. 'Caucasica'45
wintergroenopgaand
2.00-3.00 mzwart

Laurierkers
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Tenge Hoveniers BV

Plantenlijst met afbeeldingen
Gemaakt door Edwin Boonstra

18-07-2017

21, Tjongerschans

Volgorde: plantgroep + botanische naam + maat

PlantinformatieFoto

september oktober

Miscanthus sin. 'Gracillimus'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Chinees rietNederlandse naam :

1.20-1.50 m

rood/bruin pluim

Hoogte :

Vorm :

Aesculus hippocastanum

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :

april

Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

PeerNederlandse naam :

kegel

half open

wit/crème

Kroon :

Vorm :

augustus september oktober

Buddleja d. 'Black Knight'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

VlinderstruikNederlandse naam :

onopvallend

bladverliezend

geurend paars opvallend

Blad :

Vrucht :

Crataegus media 'Paul's Scarlet'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :

mei juni juli

Diervilla sessilifolia 'Butterfly'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :

onopvallend

bladverliezend

geel

Blad :

Vrucht :

oktober

Hedera hel. 'Arborescens'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

KlimopNederlandse naam :

zwart

wintergroen

geel groen

Blad :

Vrucht :
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Plantenlijst met afbeeldingen
Gemaakt door Edwin Boonstra

18-07-2017

21, Tjongerschans

Volgorde: plantgroep + botanische naam + maat

PlantinformatieFoto

juli augustus september

Hydrangea a. 'Grandiflora'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

HortensiaNederlandse naam :

bladverliezend

wit/crème opvallend

Blad :

Vrucht :

september oktober

Hydrangea pan. 'Tardiva'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

PluimhortensiaNederlandse naam :

bladverliezend

wit/crème opvallend

Blad :

Vrucht :

juli augustus

Hydrangea s. 'Bluebird'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

HortensiaNederlandse naam :

bladverliezend

blauw opvallend

Blad :

Vrucht :

juli augustus september

Hypericum inod. 'Elstead'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

HersthooiNederlandse naam :

zwart rood/bruin

bladverliezend

geel

Blad :

Vrucht :

mei juni

Ilex crenata 'Convexa'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Chinese hulstNederlandse naam :

zwart

wintergroen

wit/crème

Blad :

Vrucht :

mei juni

Ilex meserv. 'Blue Princess'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Blauwe hulstNederlandse naam :

rood/bruin

wintergroen blauwgroen

wit/crème

Blad :

Vrucht :

Liquidambar styraciflua

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :
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Plantenlijst met afbeeldingen
Gemaakt door Edwin Boonstra

18-07-2017

21, Tjongerschans

Volgorde: plantgroep + botanische naam + maat

PlantinformatieFoto

Pachysandra terminalis

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :

mei

Photinia fraseri 'Red Robin'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

GlansmispelNederlandse naam :

rood/bruin

wintergroen

wit/crème

Blad :

Vrucht :

Prunus l. 'Caucasica'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

LaurierkersNederlandse naam :

zwart

wintergroenBlad :

Vrucht :

mei juni

Prunus lusitanica

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Portugese laurierkersNederlandse naam :

wintergroen

wit/crème

Blad :

Vrucht :

mei juni

Sambucus nigra 'Guincho Purple'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Gewone vlierNederlandse naam :

zwart

herfstkleur bladverliezend ingesneden

wit/crème roze

Blad :

Vrucht :

Spiraea j. 'Margaritae'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :

juni juli

Spiraea japonica 'Little Princess'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

SpierstruikNederlandse naam :

onopvallend

bladverliezend

roze

Blad :

Vrucht :

id: Pagina 3 van19-10-16 329 5ken_lay_010Versie:



Plantenlijst met afbeeldingen
Gemaakt door Edwin Boonstra

18-07-2017

21, Tjongerschans

Volgorde: plantgroep + botanische naam + maat

PlantinformatieFoto

juni juli

Syringa meyeri 'Palibin'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

SeringNederlandse naam :

bladverliezend

geurend roze paars

Blad :

Vrucht :

mei

Syringa v. 'And. an Ludwig Späth'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

SeringNederlandse naam :

bladverliezend

geurend paars

Blad :

Vrucht :

mei juni

Viburnum rhytidophyllum

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

SneeuwbalNederlandse naam :

zwart rood/bruin

wintergroen

wit/crème

Blad :

Vrucht :

september oktober

Hedera hibernica

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Ierse klimopNederlandse naam :

wintergroen

wintergroen

geel groen

Blad :

Blad :

mei juni

Geranium cantabrig. 'Biokovo'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

OoievaarsbekNederlandse naam :

0.10-0.20 m 0.20-0.40 m

randen bodembedekker borders kust/zeewind

wit/crème

Gebruik :

Hoogte :

juni juli

Geranium macr. 'Spessart'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

OoievaarsbekNederlandse naam :

0.20-0.40 m

groepen/vakken borders kust/zeewind

geurend roze

Gebruik :

Hoogte :

juni juli augustus

Nepeta 'Six Hills Giant'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

KattenkruidNederlandse naam :

0.40-0.60 m

groepen/vakken randen borders kust/zeewind insecten

geurend blauw

Gebruik :

Hoogte :
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Plantenlijst met afbeeldingen
Gemaakt door Edwin Boonstra

18-07-2017

21, Tjongerschans

Volgorde: plantgroep + botanische naam + maat

PlantinformatieFoto

Nepeta 'Walker's Low'

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

Nederlandse naam :

juli augustus september

Verbena bonariensis

Bloeitijd :

Botanische naam :

Bloeikleur :

IJzerhardNederlandse naam :

1.20-1.50 m

groepen/vakken borders verwildering bloemenweide

paars

Gebruik :

Hoogte :
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 Van: Remco Visser [RVisser1@wetterskipfryslan.nl]

 Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 13:48
 Aan: Veer, Gerrit van der

 Onderwerp: Watertoets Parkeervoorziening de Oerset Tjongerschans

Geachte heer Van der Veer,

U hebt op 5 oktober 2017 digitale watertoets doorlopen, ter aanvulling op de 
watertoets van 26 juni 
2017, voor het plan Parkeervoorziening de Oerset Tjongerschans aan de Van 
Helomalaan te 
Heerenveen. Op het plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing omdat 
het verhard 
oppervlak toeneemt. Deze e-mail vormt het wateradvies voor dit plan. 

Wij gaan er van uit dat u de in deze e-mail vermelde adviezen opvolgt en 
meeneemt in de verdere 
planvorming. Wij verwachten dat het advies wordt verwerkt in de waterparagraaf 
en waar nodig op 
de Verbeelding en in de Regels. Uit de waterparagraaf moet duidelijk blijken 
welke waterbelangen 
van toepassing zijn en hoe hier in het plan rekening mee is gehouden. 

Het plan bestaat uit het verwijderen van bestaande gebouwen en het realiseren 
van een 
parkeerplaats voor het ziekenhuis. Onderstaande figuur toont de toekomstige 
inrichting van het 
gebied. 

 
De toekomstige inrichting van het plangebied

Watertoets en Wateradvies
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en 
waterrobuust inrichten van 
de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht 
wordt besteed aan 
veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. In deze email geven wij de 
wateraspecten aan die 
specifiek op uw plan van toepassing zijn. Achtergrondinformatie over de 
verschillende aspecten 
kunt u vinden in onze Leidraad Watertoets die is te raadplegen op onze website: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.  In de Leidraad staat ook hoe u bij het 
uitwerken en opstellen 
van het plan rekening dient te houden met deze wateraspecten in bijvoorbeeld de 
Toelichting, de 
Regels en op de Verbeelding. 

Veilig
Meerlaagse veiligheid 
Het klimaat verandert en wordt steeds grilliger. Langere perioden van droogte, 
afgewisseld met 
korte periodes met intensieve buien, zeespiegelstijging en zwaardere stormen. 
Naast de 
verdedigingswerken moet worden ingezet op aanpassingen in de ruimtelijke 
ordening en 
calamiteitenbeheersing. Er is in dit verband sprake van meerlaagse veiligheid, 
dit staat voor 
Veiligheid in drie lagen. In het kader van ruimtelijke ordening is vooral laag 2
van belang. Het gaat er 
dan om dat de ruimte op een duurzame manier wordt ingericht. Bijvoorbeeld door 
geen gevoelige 
functies te realiseren op plekken die kunnen overstromen. 

De maaiveldhoogte in het plangebied varieert en ligt naar schatting tussen de 
-1,0 m NAP en de -
0,20 m NAP. Onder Peilbeheer in dit wateradvies geven wij een advies over de 
bouwhoogte bekeken 
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vanuit de drooglegging. Naast de drooglegging is ook de meerlaagse veiligheid 
van belang. 

Het maatgevend boezempeil ter plaatse van het plangebied is op dit moment 
bepaald op +0,11 m 
NAP. De regionale waterkering is ontworpen op basis van deze waterstand. Er 
bestaat een kans dat 
de regionale waterkering doorbreekt. Het is in geval van een doorbraak van de 
regionale 
waterkering belangrijk de negatieve gevolgen zo klein mogelijk en de 
gevolgschade zo laag 
mogelijk te houden. Parkeervoorzieningen kunnen in principe onder water staan 
bij een doorbraak. 
Indien dit absoluut niet gewenst is adviseren wij u de parkeervoorzieningen 
dusdanig hoog aan te 
leggen dat er ook bij deze maatgevende waterstand geen wateroverlast optreedt. 

Het plangebied ligt in een gebied met een overstromingskans van 1:100. Dit 
betekent dat de 
regionale waterkering is ontworpen op basis van een maatgevend boezempeil met 
een kans van 
voorkomen van 1/100e per jaar. 

Voldoende 
Klimaatadaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden
en dorpen 
ingericht worden met het oog op de toekomst. Het is belangrijk kansen te 
benutten om het gebied 
klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter 
bestand te maken 
tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een 
mogelijke 
overstroming.

Bij de inrichting van het plangebied kunt u hier op anticiperen door 
bijvoorbeeld het percentage 
verhard oppervlak te verminderen en het plangebied groener in te richten. Door 
nú maatregelen te 
nemen, worden steden en dorpen mooier en wordt grote schade in de toekomst 
voorkomen. Voor 
veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een
vroeg stadium in 
het proces worden meegenomen. Zo is met waterpasserende verharding het mogelijk 
om 
regenwater te bergen onder de rijbaan en te infiltreren in de ondergrond. 

Peilbeheer (paragraaf 4.3.4) en drooglegging (4.3.7)
Peilgebied en drooglegging
Het plangebied ligt in een peilgebied met een vast peil van -2,30 m NAP. Dit 
vastgestelde peil is een 
streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de 
weersomstandigheden niet altijd 
gelijk aan het streefpeil. Gezien de hoogteligging voldoet het plangebied aan de

droogleggingsnorm.

De grondwaterstand is niet gelijk aan het waterpeil in de sloten. Grondwater kan
opbollen en 
uitzakken. Om grondwateroverlast te voorkomen is naast de drooglegginsnorm 
daarom ook de 
ontwateringsdiepte van belang. Wij hebben geen gedetailleerde informatie 
beschikbaar over de 
grondwaterstanden op uw locatie. Wij adviseren u wel om bij het bepalen van de 
aanleghoogte 
naast de drooglegging ook rekening te houden met voldoende ontwateringsdiepte. 
In paragraaf 
4.3.7 vindt u meer informatie over de ontwateringseisen. 

Pagina 2



bijlage 9 Watertoets Parkeervoorziening de Oerset Tjongerschans.txt

Grondwateronttrekking
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater
te verlagen om 
het werk droog uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een 
vergunning of 
melding nodig. Ook op het lozen van onttrokken grondwater is de meldingsplicht 
van toepassing. 
Om te weten of u met een melding kunt volstaan of een vergunning nodig hebt, 
kunt u contact 
opnemen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân. 

Toename verhard oppervlak (paragraaf 4.3.6)
In paragraaf 4.3.6 staat achtergrondinformatie over de reden waarom toename van 
verhard 
oppervlak gecompenseerd dient te worden. De gebiedspecifieke compensatie zoals 
deze in 
paragraaf 4.3.6.2 van de Leidraad is opgenomen is niet van toepassing. Wij 
hanteren een 
compensatienorm van 10 %. Voor bebouwd gebied is de ondergrens van 200 m² van 
toepassing, in 
het buitengebied geldt een ondergrens van 1.500 m². 

Door de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met 
600 m². Omdat er 
geen oppervlaktewater aanwezig is, moet een bui van 55 mm/m2 verhard oppervlak 
gecompenseerd 
worden. Dit betekent dat een berging van 33 m3 (600 m² x 0,055 m) gerealiseerd 
moet worden. U 
heeft aangegeven dit te willen compenseren door het toepassen van 
waterpasserende verhardingen 
met een bergende voorziening van waaruit het kan infiltreren in de ondergrond. 
Hiermee voldoet 
het plan aan de compensatienorm. 

Schoon
Schoonhouden – scheiden – zuiveren (paragraaf 4.4.6)
Waterkwaliteit
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat 
milieubelastende stoffen 
in het oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten
emissievrij 
zijn. Ook is het nodig dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

Afkoppelen en waterkwaliteit 
Om het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van 
rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te
voeren. 
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak,
onder bij 
Waterkwaliteit in deze e-mail genoemde voorwaarden, lozen op het 
oppervlaktewater. 

Vervolg
Waterwet
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van 
afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een 
wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij 
Wetterskip Fryslân. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u meer informatie aan over de 
Waterwet en u 
kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een

watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding 
kunt u ook 
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gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket 
online 
(www.omgevingsloket.nl). 

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het 
plan, dan kunt u 
contact opnemen met R.L. Visser van ons waterschap. De in deze e-mail genoemde 
afdelingen en 
personen zijn telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van 
Wetterskip Fryslân: 
058-292 22 22.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

drs. R. Smit,
Manager Cluster Plannen. 

Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2222 2 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden | 
www.wetterskipfryslan.nl  

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. 
Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

Pagina 4



 

 

 
 

 

 

 

MEMO 

 

Van : H. Raetzer / J. Dreijer 

Aan : Gemeente Heerenveen, afdeling Publiek, t.a.v. Theo Jansen 

Datum  : 20 oktober 2017 

Betreft  : indicatief akoestisch onderzoek nieuw parkeerterrein Tjongerschans, It Oerset 

Referentie  : HR/2017-FUMO-0024735/2017/0405 

 

De gemeente heeft de FUMO om een indicatief onderzoek gevraagd over het geluid van een 

geprojecteerd parkeerterrein voor het ziekenhuis Tjongerschans op de locatie It Oerset. In de huidige 

situatie staan daar de gebouwen van It Oerset. Het is de bedoeling een deel van de gebouwen te 

slopen en, rondom het gedeelte wat blijft bestaan, parkeerplaatsen aan te leggen.  

 
Hieronder is de huidige situatie met de te slopen (oranje) objecten weergegeven. 

 
 
In de geprojecteerde situatie is voor het parkeerterrein It Oerset de ontsluiting via twee toegangen aan 
de noordkant (met slagboom) gerealiseerd. Het parkeerterrein is alleen overdag open. Tussen 19:00 
en 07:00 uur is het terrein gesloten. Verder is er sprake van éénrichtingsverkeer.  
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1 Uitgangspunten modellering 

Op het parkeerterrein It Oerset kunnen 123 auto's parkeren. De gemeente verwacht dat er overdag 

tussen 07:00 uur en 19:00 uur 185 auto's op het terrein komen en weer vertrekken. Dat komt overeen 

met een wisselfactor van 1,5 en een gemiddelde parkeerduur van 8 uur.  

 

Voor het rijden is conform opdracht en recente plattegrond uitgegaan van éénrichtingsverkeer. Elke 

slagboom wordt gepasseerd door 185 auto’s in de dagperiode. 

 

Er is conform opdracht uitgegaan van een klinkerverharding voor de rijroute op het parkeerterrein. 

 

Over de geluidsproductie van het ziekenhuis als inrichting en de toetsing aan de normstelling van het 

geheel inclusief het geprojecteerde parkeerterrein kunnen slechts beperkt uitspraken gedaan worden. 

Het voorliggende onderzoek beperkt zich vanwege de te overwegen bestemmingsplanwijziging, tot de 

effecten van het parkeerterrein It Oerset.  

De gemeente heeft voor de inrichting van het parkeerterrein een tekening verstrekt die door Proplan 

Ontwikkeling werd gemaakt (parkeerconcept 2017 de Tjongerschans, 21-09-2017). 

De op de concepttekening geprojecteerde nieuwe parkeerstroken op het terrein van het ziekenhuis 

zelf vallen buiten het kader van het onderzoek. 

Voor de indicatieve toetsing aan de voorschriften wordt de geluidsproductie overeenkomstig de 

vergunde waarden aangehouden waaraan de geluidsproductie van het parkeerterrein is toegevoegd. 

 

 

2 Rekenmodel 

Het model is met de software Geomilieu versie 4.30 berekend met de module industrielawaai.  

 

In het rekenmodel is de route over het parkeerterrein als mobiele bron gemodelleerd. Daarbij is 

vanwege de klinkerverharding op de rijroute uitgegaan van een bronsterkte van 92 dB(A). 

Daarnaast is voor het manoeuvreren per deel-parkeerlocatie een berekening uitgevoerd voor de 

invoergegevens. In totaal zijn er 17 bronnen gemodelleerd voor het manoeuvreren op het terrein. 

Voor elke parkeerbeweging (totaal, parkeren en wegrijden) is een tijd van 10 seconden aangehouden. 

De aangehouden bronsterkte voor het manoeuvreren bedraagt 90 dB(A). 

 

Voor het wachten/bedienen voor/van de slagboom is een tijd van 10 seconden per auto aangehouden. 

Concreet  gaat het om 5 seconden bij de ingang en 5 seconden bij de uitgang. De bronsterkte 

bedraagt daarbij 90 dB(A). 

 

Verder zijn er op de parkeerplaatsen, die het dichtstbij de omliggende woningen zijn gelegen, bronnen 

opgenomen voor het dichtslaan van portieren. Hiervoor is een bronsterkte van 105 dB(A) 

aangehouden. 

 

Aan de noordkant van het geprojecteerde parkeerterrein zijn woningen gelegen aan de Thialfweg 

(oneven nummers 9-15 en even nummers 4-12 ) en een gebouw met een gezondheidszorgfunctie aan 

de Thialfweg 17. De objecten met de oneven nummers liggen op meer dan 30 meter afstand van het 

parkeerterrein. Alleen voor de woning aan de Thialfweg 13 is een toetspunt in het model opgenomen. 

Voor de objecten met even nummers, is de  woning, Thialfweg 12 de meest dichtstbijzijnde op een 

afstand van ca. 12 meter. Ook voor deze woning  is een toetspunt in het model opgenomen. De 

andere woningen aan de Thialfweg (even nummers) zijn op een afstand van ca. 20 meter gelegen. 
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Aan de westkant van het parkeerterrein zijn er woningen gelegen aan de Fok. Deze woningen ( Fok 

18-21) liggen  op een afstand van ca. 25 meter van het parkeerterrein. Voor de woning  Fok 21 is een 

toetspunt opgenomen in het model. 

 

Aan de zuidkant van het terrein is de woning aan de Van Helomalaan 4 de dichtstbijzijnde woning. 

Deze bevindt zich op een afstand van ca. 15 meter van het parkeerterrein. Ook voor deze woning is 

een toetspunt opgenomen. Dit toetspunt is tevens een bestaand vergunningspunt voor de inrichting 

Tjongerschans. 

 

3 Resultaten parkeerterrein en bespreking 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT 

weergegeven als gevolg van alleen het parkeerterrein It Oerset. De toetsing wordt voor de dagperiode 

op een beoordelingshoogte van 1,5 meter uitgevoerd. 

 
Tabel: LAr,LT 

punt omschrijving hoogte it Oerset Norm* 

F21 w, Fok 21 1,50 40 -- 

Th12o w, Thialfweg 12 1,50 44 -- 

Th13 w, Thialfweg 13 1,50 39 -- 

vH04 w, Van Helomalaan 4 1,50 43 50 

* vergunningvoorschriften 

 

In de huidige vergunningvoorschriften van het ziekenhuis Tjongerschans is een normstelling van 50, 

45 en 40 dB(A) vastgelegd voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in resp. de dag- 

avond en nachtperiode (voor de woningen die binnen 50 meter van de terreingrens zijn gelegen).  

Gezien de afstand worden voor de overige woningen en gezondheidszorggebouwen aan de Thialfweg  

en de Fok geen knelpunten verwacht. Zie hiervoor de geluidscontour in de bijlage. 

 

Bij de toetsing aan de vergunde normstelling van 50, 45 en 40 dB(A) voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LAr,LT zijn geen overschrijdingen te verwachten indien het aangehouden 

gemiddelde van 10 seconden voor het parkeren en wegrijden niet wordt overschreden. 

Zelfs als met een tijd van gemiddeld 20 seconden wordt gerekend, worden de waarden ten gevolge 

van het parkeerterrein niet hoger dan 45 dB(A) in de dagperiode.  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor de maximale geluidsniveaus van het parkeerterrein LAmax 

opgenomen: 

 
Tabel: LAmax 

punt omschrijving hoogte it Oerset norm 

F21_A w, Fok 21 1,50 64 -- 

Th12o_A w, Thialfweg 12 1,50 72 (70) 

Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 60 -- 

vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 70 70 

 

Bij de toetsing aan de vergunde normstelling van 70, 65 en 60 dB(A) voor de maximale 

geluidsniveaus LAmax zijn overschrijdingen te verwachten bij de woning aan de Thialfweg 12. Voor 

deze woning is geen normstelling vastgelegd in de huidige voorschriften. 
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In de huidige vergunningvoorschriften is voor het laden en lossen een ontheffing van de LAmax-

normstelling in de dagperiode vastgelegd. De interpretatie van het “laden en lossen” c.q. het parkeren 

kan in de voorschriften voor de nieuwe vergunning toegelicht  worden.  

 

In de jurisprudentie is te lezen dat een ontheffing voor de normstelling van het LAmax voor parkeren niet 

zonder meer mogelijk is. Het is alleen mogelijk als het gaat om “aanverwante activiteiten” onder het 

begrip laad- en losactiviteiten als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten in 

eigenlijke zin (ABRvS 24 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AO0877). 

De overschrijdingen van 2 dB bij de woningen aan de Thialfweg 12 kan zonder maatregelen niet 

worden voorkomen. Het is mogelijk om geluidsschermen te plaatsen. Deze schermen moeten een 

hoogte van minimaal 2 meter hebben. Hierdoor kan het resultaat voor het LAmax afhankelijk van de 

scherm-uitvoering met ca. 5 dB worden verlaagd. 

Naast de verlaging van de maximale geluidsniveaus hebben schermen ook een gunstig effect voor de 

privacy van de bewoners van de woning aan de Thialfweg 12. Met name in de donkere tijd van het 

jaar kan de lichthinder, die door de koplampen ontstaat,  hierdoor worden voorkomen.  

 

4 Wegverkeerslawaai Thialfweg en maskering 

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is aanvullend ook onderzoek gedaan naar de 

geluidbelasting van het huidige wegverkeer op de zoneplichtige Thialfweg. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van de module wegverkeer van de software Geomilieu versie 4.30. Voor het onderzoek is 

een rekenmodel gemaakt waarin de gebouwen en toetspunten uit onderzoek naar het parkeerterrein It 

Oerset zijn opgenomen. In het rekenmodel is de Thialfweg gemodelleerd op basis van door de 

gemeente aangeleverde gegevens voor 2017. Deze gegevens zijn gebaseerd op recente tellingen op 

deze weg.   

Voor het jaar 2017 wordt uitgegaan van een verkeersintensiteit van 1710 mvt/etmaal. In onderstaande 

tabel worden kort de uitgangspunten weergegeven. 

 

Tabel: invoergegevens Thialfweg 

      
 

Voor het wegdek is conform opgave gemeente uitgegaan van een wegdek bestaande uit SMA 0/11 en 

is gerekend met een snelheidsregime van 50 km/uur.  

 

5 Resultaten wegverkeer en bespreking 

Om een vergelijk mogelijk te maken met het geluid afkomstig van het parkeerterrein It Oerset, is 

afgeweken van de standaard etmaalwaarde Lden in dB uit het landelijke reken- en meetvoorschrift en is 

de berekening uitgevoerd op basis van Letmaal in dB(A). Verder is geen aftrek toegepast conform artikel 

110g van de Wet geluidhinder. De resultaten zijn derhalve de feitelijke geluidbelastingen op de gevels. 

  

periode Licht Middel Zwaar totaal Licht Middel Zwaar totaal

dag 7-19 uur (12 uur) 1413 74 0 1487 95% 5% 0% 100%

avond 19-23 uur (4 uur) 149 5 0 154 97% 3% 0% 100%

nacht 23-7 uur (8 uur) 64 5 0 69 93% 7% 0% 100%

Totaal 1626 84 0 1710

intensiteit verdeling



 

- 5 / 6 - 

 

 

 
 

 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het wegverkeer weergegeven voor de toetspunten. 

 

Tabel: Wegverkeer  

Punt Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

F21_A 1,5 33 28 22 33 

Th12o_A 1,5 53 48 42 53 

Th13_A 1,5 60 55 48 60 

vH04_A 1,5 39 34 28 39 

 

Omdat het parkeerterrein alleen overdag wordt gebruikt, worden berekende langtijdgemiddelde 

geluidbelastingen in de dagperiode van het parkeerterrein vergeleken me de geluidbelasting van het 

wegverkeer in de dagperiode.  

 

In onderstaande tabel worden de waarden van wegverkeer en het parkeerterrein in de dagperiode 

weergeven. 

 
Tabel: Wegverkeer t.o.v. parkeerterrein It Oerset 

  wegverkeer parkeerterrein 

Punt Hoogte Dag Dag 

F21_A 1,5 33 40 

Th12o_A 1,5 53 44 

Th13_A 1,5 60 39 

vH04_A 1,5 39 43 

 

Op basis van bovenstaande tabel blijkt dat voor de woningen aan de Thialfweg de geluidbelasting van 

het huidige verkeer vele malen hoger is dan het geluid wat afkomstig zal zijn van het parkeerterrein. 

Het wegverkeer maskeert derhalve het geluid van het parkeerterrein. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat de hoeveelheid personenauto’s van het parkeerterrein It Oerset en ook het 

vrachtverkeer ten behoeve van het ziekenhuis al deel uitmaken van het huidige verkeer op de 

Thialfweg.     

Voor de woning Fok 21 en de Van Helomalaan 4 is het geluid van het parkeerterrein wel hoger dan 

het geluid van het wegverkeer. Voor dat verschil is afscherming en afstand ten opzichte van de weg 

de reden.   
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6 Samenvatting 

In het indicatieve onderzoek is het effect van het parkeerterrein It Oerset onderzocht.  

 

Als het parkeerterrein alleen overdag wordt gebruikt, worden op voorhand geen problemen verwacht. 

Voor de woning aan de Thialfweg 12 moet de plaatsing van schermen worden onderzocht voor het 

aspect geluid en lichthinder. Een mogelijke afscherming van de lichthinder kan overigens ook bij de 

woning aan de Van Helomalaan 4 worden overwogen. 

 

De inschatting van het kunnen voldoen aan de normstelling is echter niet volledig omdat het geheel 

van de bedrijfsvoering van inrichting ziekenhuis Tjongerschans moet worden getoetst aan de 

normstelling van de voorschriften. Bij de FUMO is op dit moment een ingediend nieuw geluidsrapport 

voor de inrichting Tjongerschans in behandeling. 

 

Van belang is de toe te passen verharding van het parkeerterrein. In het indicatieve onderzoek is 

gerekend met klinkerverharding. Als een asfaltverharding wordt toegepast voor de rijroute over het 

terrein, kunnen de geluidsniveaus lager worden. 

 

Bij het vergelijken van het geluid van het parkeerterrein It Oerset met het wegverkeer op de Thialfweg, 

blijkt het geluid van het parkeerterrein ondergeschikt te zijn voor de meeste woningen. Het 

geluidsniveau door het parkeerterrein wordt grotendeels gemaskeerd door het verkeer dat op de 

openbare weg rijdt.   
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import dwg-kaart FUMO

rood/zwart kadastrale kaart, blauw dwg-kaart

Industrielawaai - IL, [hulpmodel - import dwg-kaart] , Geomilieu V4.30
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vH04: 43

Th12z: 43

F21: 40

Th13: 39

Th12o: 44

2017 parkeerterrein it Oerset zonder schermen FUMO

Industrielawaai - IL, [2017 - 2017 parkeerterrein it Oerset zonder schermen] , Geomilieu V4.30
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periode: Etmaalwaarde
Inclusief groepsreducties
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schaal = 1 : 1000



resultatenFUMO

Rapport: Resultatentabel
Model: 2017 parkeerterrein it Oerset zonder schermen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

F21_A w, Fok 21 1,50 40 -- -- 40
Th12o_A w, Thialfweg 12 1,50 44 -- -- 44
Th12z_A w, Thialfweg 12 1,50 43 -- -- 43
Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 39 -- -- 39
vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 43 -- -- 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-10-2017 16:41:19Geomilieu V4.30



resultatenFUMO

Rapport: Resultatentabel
Model: 2017 parkeerterrein it Oerset zonder schermen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

F21_A w, Fok 21 1,50 64 -- --
Th12o_A w, Thialfweg 12 1,50 72 -- --
Th12z_A w, Thialfweg 12 1,50 71 -- --
Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 60 -- --
vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 70 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-10-2017 16:42:03Geomilieu V4.30



    

vH04

Th12z

F21

Th13

Th12o

REKENMODEL WEGVERKEER FUMO

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [wegverkeer jaar 2017 - wegverkeer 2017 LEtm] , Geomilieu V4.30

  

190400 190500

553400

553300

  

  
Wegen

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

  

0 m
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resultaten wegverkeerFUMO

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2017 LEtm

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thialfweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
F21_A w, Fok 21 1,50 33 28 22 33
Th12o_A w, Thialfweg 12 1,50 53 48 42 53
Th12z_A w, Thialfweg 12 1,50 40 35 29 40
Th13_A w, Thialfweg 13 1,50 60 55 48 60
vH04_A w, Van Helomalaan 4 1,50 39 34 28 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-10-2017 8:02:08Geomilieu V4.30
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