
 

Memo 

 
 
Mechanisatie bedrijf Bijker is voornemens aan de Energieweg 19 te Nijeveen een loods te realiseren, met een 
mogelijkheid tot realisatie van een kantoor en bedrijfswoning. 
 
De gemeente Meppel heeft Bijker gevraagd hiervoor een uitwerkingsplan op te stellen. Het uitwerkingsplan is 
gemaakt op basis van de regels van het moeder-bestemmingsplan. 
 
De kavel bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein Spijkerserve dat in 2016 onherroepelijk is 
geworden. Rond Spijkerserve bevindt zich een zone waar de geluidbelasting ten gevolge van alle bedrijven 
niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). De basis hiervoor is gelegd met een geluidverkaveling van de percelen. 
De uitleg hiervan is opgenomen in het akoestisch onderzoek dat onderdeel uitmaakt van het 
bestemmingsplan. De kavelmaten, gedefinieerd als dB’s per vierkante meter, vormen de basis voor de 
inpasbaarheidstoets.  
 
In het uitwerkingsplan komt het onderdeel geluid drie keer voor. In paragraaf 2.4 onder “Voorwaarden 
uitwerkingsplan”, in paragraaf 4.2 “Geluid” en onder 4.9 “Bedrijven en milieuhinder”. 
 
Onder 2.4 en 4.2 “Geluid” wordt alleen gekeken naar de mogelijkheid van het vestigen van een bedrijfswoning 
op het perceel. Er wordt allen getoetst of de te mogelijk later realiseren woning, voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van het onderdeel wegverkeerslawaai. De uitwerking hiervan is correct. 
 
Onder 4.9 “Bedrijven en milieuhinder” moet dan de inpasbaarheid binnen de zone aan bod komen. Echter er 
wordt alleen gesproken over de van toepassing categorie indeling in het kader van Bedrijven en 
Milieuzonering. Van belang is dat de bedrijfsactiviteiten inpasbaar zijn binnen het bestemmingsplan én 
daarmee ook binnen de in het bestemmingsplan opgenomen kavelmaten. De kavelmaat voor deze locatie is 
erg ruim voor een categorie 3.1 bedrijf en zal zeer waarschijnlijk zondermeer inpasbaar zijn. In het akoestisch 
rapport dat is opgesteld in het kader van de wijziging van de zone is voor een categorie 3.1 bedrijf uitgegaan 
van een kavelmaat van 54 dB(A)/m2. Dit is aanzienlijk minder dan de gereserveerde ruimte, maar in het 
uitwerkingsplan ontbreekt een overweging in het kader van het zonebeheer in zijn geheel. 
 
Er dient een toets uitgevoerd te worden, door de zonebeheerder, waarin de akoestische gevolgen van de 
activiteiten van Bijker op dit perceel inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan doormiddel van een akoestische 
vragenlijst (zie bijlage). De zonebeheerder beoordeelt deze checklist en toetst de inpasbaarheid op de kavel.  
Als uit de verwerkte vragenlijst blijkt dat de activiteiten zondermeer inpasbaar zijn is er geen reden nadere 
gegevens of maatwerk op te leggen. Indien op basis van de checklist de kavelmaat wordt overschreden is er 
een reden om een nadere onderbouwing te verlangen in de vorm van een akoestisch onderzoek. 
 
De vragenlijst is ingevuld en met de daarvoor bestemde spreadsheet is de benodigde geluidruimte bepaald. De 
benodigde geluidruimte op basis van de checklist voor Energieweg 19 bedraagt 64 dB(A)/m2 uitsluitend in de 
dagperiode. Dit is beduidend minder dan de gereserveerde 68 dB(A)/m2. De geluidsproductie ontstaat 
voornamelijk door de rijdende tractoren en de LPG heftruck. Op 50 meter van de grens van de inrichting 
bedraagt de geluidbelasting 50 dB(A), daarmee wordt precies voldaan aan de waarde uit het 
Activiteitenbesluit, voor de dagperiode. Er kan worden overwogen om maatwerk op te nemen om de 
geluidruimte in de avond en nachtperiode op nihil te zetten, maar dat levert geen verdere winst in 
geluidruimte op en is niet noodzakelijk. 
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Resumé  
 
In het akoestisch rapport dat is opgesteld in het kader van de wijziging van de zone is voor een categorie 3.1 
bedrijf uitgegaan van een kavelmaat van 54 dB(A)/m2. Dit is aanzienlijk minder dan de gereserveerde ruimte, 
maar in het uitwerkingsplan ontbreekt een overweging in het kader van het zonebeheer in zijn geheel. Het 
uitwerkingsplan dient op dit onderdeel te worden aangevuld. Dit is gedaan door het invullen van de 
spreadsheet. Hieruit is gebleken dat de geluidruimte meer is dan die voor een categorie 3.1 zou gelden, maar 
de beschikbare ruimte in het zonebeheermodel maakt dat de activiteiten zondermeer inpasbaar zijn. Er is ook 
geen maatwerk nodig. 
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