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1 .  I n l e i d i n g  

 

I n  opdracht van de gemeente Hardenberg heeft BügelHajema Adviseurs een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren uitbreiding van het ziekenhuis in het kader 

van het bestemmingsplan Hardenberg Gezondheidspark, partiële herziening ziekenhuis in Harden-

berg. De Wet geluidhinder beschouwt een ziekenhuis als een geluidsgevoelig gebouw. Daarom 

dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet geluidhinder.  

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn samengevat in de voorliggende rapportage. 

 

 

2 .  S i t u a t i e  

 

De partiële herziening maakt de uitbreiding van het ziekenhuis mogelijk. Onderzocht dient derhal-

ve te worden of toetsing aan de Wet geluidhinder nodig is. Navolgend is een kaart opgenomen van 

de betreffende locatie. 

 

 
Kaart 2.1 – Situatie met de partiële herziening in rood aangegeven  
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Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen van de 

locatie, inclusief een digitale ondergrond van de omgeving. Daarnaast zijn de overige parameters 

(hoogte bebouwing, hoogte maaiveld, hoogte wegen, bodemgesteldheid etc.) geïnventariseerd. 

 
 
3 .  S p o o r w eg l aw a a i  

 

In de nabijheid van het ziekenhuis ligt de spoorlijn Zwolle-Emmen (traject 120).  

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder spoorwegen (BGS) behorende kaart worden aan weers-

zijden van een spoorweg zones aangegeven (art. 106 Wgh). Binnen deze zones worden eisen ge-

steld aan de geluidsbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is niet 

zoneplichtig indien de spoorweg niet aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het 

Besluit geluidhinder. 

De zonebreedte van een spoorweg geplaatst op de geluidplafondkaart wordt bepaald door het 

nieuwe artikel 1.4a. De zonebreedte wordt afhankelijk gesteld van de hoogte van het geluidpro-

ductieplafond op het betreffende referentiepunt langs deze spoorbaan en varieert van 100 meter 

tot maximaal 1200 meter. De referentiepunten liggen om de 100 meter op 50 meter afstand van 

het spoor. De zonebreedten zijn in onderstaande tabel opgenomen. De referentiepunten zijn op-

genomen in het Geluidregister spoor. 

 
Zonebreedtes railverkeer 

Hoogte geluidproductieplafond Zonebreedte ter weerszijden van 

het spoor 

Kleiner dan 56 dB  100 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB  200 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB  300 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB  600 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB  900 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1200 

 

 
Kaart 3. - Referentiepunten Geluidregister spoor 
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Uit de bovenstaande figuur blijkt dat de GPP-waarde van het traject 120, Zwolle-Emmen, ter 

hoogte van de planlocatie 56-57 dB bedraagt. De zonebreedte bedraagt derhalve 200 meter. De 

afstand van het spoor tot het bouwvlak bedraagt circa 225 meter. Gelet op het bovenstaande valt 

de nieuwe ontwikkeling buiten de zone van dit traject en behoeft geen nader onderzoek te worden 

verricht. 

 

 

4 .  W e g v er k e e r s l aw a a i  

 

4 . 1  W e t  g e lu i d h i n d er  w eg v e r k e er s l a w a a i  

 

Zones 

1 De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde 

zoneringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve: 

2 - wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

3 - wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

4  

5 Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door 

het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 

van de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluid-

hinder door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

6  

7 Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

8 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones 

langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de 

zone langs die autoweg of autosnelweg. 

9  

10 Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 

11 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII 

(zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeers-

regels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die 

autoweg of autosnelweg. 

12  

13 In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen. 

14  

Tabel 4.1 – Zonebreedtes wegverkeer 

Aard gebied Aantal rijstroken Zonebreedte ter weerszijden van 

de weg 

Stedelijk 1 of 2 

3 of meer 

200 m 

350 m 

Buitenstedelijk 1 of 2 

3 of 4 

5 of meer 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Jan Weitkamplaan, J.C. Kellerlaan en Sportboule-

vard kennen een maximum snelheid van 50 km/uur en zijn gelegen in stedelijk gebied. Deze we-
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gen kennen derhalve een zone van 200 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen 

de zone van deze wegen en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden. 

 

15 Normen 

16 Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een 

hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoog-

ste toelaatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een 

plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burge-

meester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen. 

Indien de geluidsbelasting de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB te boven gaat, 

kunnen burgemeester en wethouders, mits gemotiveerd, in dit geval een hogere waarde vaststel-

len tot maximaal 58 dB (artikel 83 van de Wet geluidhinder). 

 

Cumulatie 

Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag niet leiden tot een onaanvaardbare situatie (art 110f 

Wgh). Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumu-

latie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voor-

geschreven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met 

samenloop bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cu-

mulatie wordt betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebou-

wing. 

 

Binnenwaarde 

Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden 

getroffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige 

scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit gere-

geld in het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstruc-

tie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van 

geluidshinder in het verblijfsgebied in dit geval, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de 

geluidsbelasting van die uitwendige scheidingsconstructie en 28 dB (wegverkeerslawaai). 

 

Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels ge-

noemd. Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de 

bouw de geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden wor-

den gerespecteerd. 

 

 

4 . 2  T o eg e p a s t e  r e k en m et h o d e  

 

Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig 

het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift 

geeft twee rekenmethoden weer: 
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- Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg 

bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogtever-

schillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.  

- Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de 

randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.  

 

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het 

gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk. 

 

Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermo-

del worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en even-

tueel schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken 

zijn beschouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend. 

 

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelas-

ting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie.  

 

 

4 . 3  V e r k e er s g eg e v en s  

 

De verkeersgegevens van de betreffende wegen zijn verkregen van de gemeente. Deze verkeersge-

gevens (prognose 2030) zijn weergegeven in onderstaande tabel 5.1.  

Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-, 

avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcatego-

rie uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld: 

- lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s); 

- middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen); 

- zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger, 

trekkers met oplegger). 

Ook deze gegevens zijn van de gemeente verkregen. 

  



 

datum 09-02-2017  projectnummer 115.00.02.65.00   6 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 – Verwachte verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak 

Wegvak wegdek etmaalintensiteit periode samenstelling verkeer 

   2030  %lmv %mzw %zw 

Jan Weitkamplaan dab 4.300 dag 6,97 95,01 3,81 1,18 

(westelijk deel)   avond 3,04 95,63 3,43 0,94 

   nacht 0,52 96,50 2,26 1,24 

Jan Weitkamplaan dab 7.200 dag 6,97 95,01 3,81 1,18 

(oostelijk deel)   avond 3,04 95,63 3,43 0,94 

   nacht 0,52 96,50 2,26 1,24 

Jan Weitkamplaan dab 1.000 dag 6,97 95,01 3,81 1,18 

(inrit ziekenhuis)   avond 3,04 95,63 3,43 0,94 

   nacht 0,52 96,50 2,26 1,24 

Sportboulevard dab 863 dag 6,97 96,31 2,69 0,95 

   avond 3,03 97,08 2,16 0,76 

   nacht 0,53 98,15 0,85 1,01 

J.C. Kellerlaan dab 9.900 dag 6,71 91,98 4,12 3,90 

(noordelijk deel)   avond 3,35 93,63 3,27 3,10 

   nacht 0,76 92,63 3,00 4,37 

J.C. Kellerlaan dab 9.300 dag 6,71 91,98 4,12 3,90 

(zuidelijk deel)   avond 3,35 93,63 3,27 3,10 

   nacht 0,76 92,63 3,00 4,37 

 

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek wor-

den gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden 

worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt over het algemeen: 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 

km/uur of hoger is.  

- 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

minder dan 70 km/uur is. 

In de berekeningen heeft daarom dienovereenkomstig een aftrek plaatsgevonden.  

 

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een 

gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

 

 

4 . 4  B e r e k en i n g en  c o n to u r en  

 

De berekende geluidsbelasting ter hoogte van het plangebied is weergegeven in bijlage 1 en in 

onderstaande afbeelding in de vorm van de 48 en 58 dB geluidscontouren. Deze geluidscontouren 

zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  
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Kaart 4.4 - 48 en 58 dB geluidscontouren  

 

Het bouwvlak ligt voor een groot deel binnen 48 dB geluidscontour van de betreffende wegen en 

daarmee wordt niet voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. 

 

 

4 . 5  B e r e k en i n g en  b i n n en  d e  4 8  d B  g e lu i d s co n to u r  

 

In verband met de planvorming is ook de geluidbelasting berekend ter plaatse van de rooilijn van 

het bouwvlak. De planvorming betreft realisatie van een compact bouwwerk met aaneengesloten 

bouwvolume. Een compact bouwwerk heeft een eigen afschermende werking, Daarom is binnen de 

rooilijn een fictief gebouw is geplaatst met een hoogte van 19 meter. 

De berekende geluidsbelasting op de gevels binnen de 48 dB geluidscontour zijn weergegeven in 

bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel 

zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh.  

 



 

datum 09-02-2017  projectnummer 115.00.02.65.00   8 

 

 

 

 

 

 
Kaart 4.5 - Waarneempunten 

 

Tabel 4.5 - Geluidsbelasting per waarneempunt per bouwlaag in dB inclusief aftrek ogv artikel 110g Wgh 

wnp Jan Weitkamplaan Kellerlaan Cumulatie wegverkeer 

 waarneemhoogte waarneemhoogte waarneemhoogte 

  1.5 5 8.5 12 15.5 1.5 5 8.5 12 15.5 1.5 5 8.5 12 15.5 

S01 48 49 50 50 50 40 40 40 41 41 50 51 51 51 51 

S02 49 51 51 51 51 41 41 42 42 42 50 52 52 52 52 

S03 50 51 51 52 51 42 43 43 44 44 51 52 52 52 52 

S04 51 52 52 52 52 45 45 46 46 46 52 53 53 53 53 

SO5 53 54 54 54 54 46 47 48 48 48 54 55 55 55 55 

SO6 55 55 55 55 55 50 52 52 52 52 56 57 57 57 57 

SO7 49 51 51 51 51 52 54 54 54 54 54 55 56 56 56 

SO8 46 47 48 48 48 53 55 55 55 55 54 55 56 56 56 

SO9 43 44 45 45 45 53 54 54 54 54 53 55 55 55 55 

S10 36 36 37 38 38 49 50 51 51 51 49 50 51 51 51 

S11 32 32 33 34 34 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

S12 21 24 32 32 32 27 33 44 45 46 28 33 44 46 46 

S13 21 26 36 36 36 27 32 41 43 44 30 34 45 46 46 

S14 41 41 42 42 42 34 35 39 40 41 48 48 48 48 48 

S15 42 43 44 44 44 22 23 23 27 26 47 48 48 48 48 

S16 44 45 46 46 46 20 20 21 25 25 48 49 49 49 49 
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1  4 . 5  H o g e r e  w a a r d e  

2  

3 De geluidsbelasting op het bouwvlak vanwege het wegverkeer is hoger dan de wettelijke 

voorkeurswaarde. De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere waarde tot ten hoogste 

58 dB vaststellen. De geluidsbelasting van de waarneempunten overschrijden deze waarden niet.  

4 Conform het beleid van de gemeente kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan 

wordt aan de hoofdcriteria uit het Besluit geluidhinder. De in dit Besluit gestelde voorwaarden 

hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachts-

maatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 

landschappelijke of financiële aard. 

5 Omdat nog niet bekend is hoe en waar precies gebouwd gaat worden en er mogelijk ook nog 

verschuivingen optreden in het bouwvlak kan nu nog geen hogere waarde worden vastgesteld. Ook 

bestaat de mogelijkheid, gelet op functie van ziekenhuis, dat een of meerdere gevels worden uit-

gevoerd als zogenaamde dove gevels
1
. In dat geval zou een hogere waarde procedure achterwege 

kunnen blijven. Wel dient daarbij aangetoond te worden dat de binnenwaarde van 28 dB gerespec-

teerd wordt.  

 

6  5  I n d u s t r i e l a w a a i  

 

De uitbreiding van het gezondheidspark ligt binnen de zone van het gezoneerd industrieterrein 

Nieuwe Haven/Bruchterweg. Omdat hier sprake is een nieuwe situatie moet het gebouw worden 

beschermd. Hierbij geldt conform artikel 2.1 Besluit geluidhinder een ten hoogste toelaatbare 

waarde van 50 dB(A) op de gevel en conform artikel 2.2 onder c Besluit geluidhinder een maximale 

ontheffingswaarde van 55 dB(A) voor industrielawaai. Het betreft hier de etmaalwaarden. 

Daarom is de geluidbelasting berekend ter plaatse van de rooilijn van het bouwplan (memo dd. 03-

02-2017, Adviesbureau VOBRU). De herziene planvorming betreft realisatie van een compact 

bouwwerk met aaneengesloten bouwvolume. Een compact bouwwerk heeft een eigen afschermen-

de werking, zodat binnen de rooilijn een fictief gebouw is geplaatst met een hoogte van 19 meter.  

Voor de berekening is het actuele zonebeheersmodel gehanteerd (peildatum januari 2017). De ge-

hanteerde waarneempunten liggen respectievelijk op 1,5, 5,0, 8,5, 12,0 en 15,5 m hoogte.  

De berekende geluidsbelasting op de gevels zijn weergegeven in bijlage 2 en in onderstaande af-

beelding en tabel.  

                                                   
1
 Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste 

gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede,  

een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige 

ruimte.  
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Tabel 4.5 - Geluidsbelasting per waarneempunt vanwege het industrieterrein Nieuwe haven/Bruchterweg 

wnp Industrielawaai 

 waarneemhoogte 

  1.5 5 8.5 12 15.5 

S01 52 53 53 53 53 

S02 53 55 55 55 55 

S03 53 55 55 55 55 

S04 53 55 55 55 55 

SO5 53 55 55 55 55 

SO6 52 53 53 53 53 

SO7 53 53 53 53 53 

SO8 51 52 52 52 53 

SO9 49 51 51 51 51 

S10 37 38 39 39 41 

S11 33 33 33 35 39 

S12 32 32 33 34 38 

S13 47 49 49 49 49 

S14 50 51 51 51 51 

S15 50 51 51 51 51 

S16 51 51 52 52 52 

 

7 Een groot aantal waarneempunten kent een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, 

maar overschrijdt de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) niet.  

8 Omdat nog niet bekend is hoe en waar precies gebouwd gaat worden en er mogelijk ook nog 

verschuivingen optreden in het bouwvlak kan nu nog geen hogere waarde worden vastgesteld. Ook 

bestaat de mogelijkheid, gelet op functie van ziekenhuis, dat een of meerdere gevels worden uit-
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gevoerd als zogenaamde dove gevels. In dat geval zou een hogere waarde procedure achterwege 

kunnen blijven.  

 

 

9  6  C u m u l a t i e  w e g v er k ee r s l a w aa i  en  i n d u s t r i e l aw a a i  

 

De manier waarop cumulatie van industrielawaai en wegverkeerslawaai dient te worden berekend 

is weergegeven in het Reken- en meetvoorschrift 2012. Bij het berekenen van de cumulatie wordt 

de geluidsbelasting vanwege de industrie uitgedrukt in de geluidsbelasting die dezelfde hinderbe-

leving veroorzaakt als wegverkeerslawaai. Het verschil in hinderbeleving tussen wegverkeerslawaai 

en industrielawaai is vastgesteld op 1 dB. Een geluidsbelasting Lden van 50 dB(A) industrielawaai 

wordt als wegverkeerslawaai als 51 dB ervaren. Industrielawaai is dus (in het algemeen) 1 dB hin-

derlijker. Op deze manier zijn de geluidsbelastingen eerst 'gelijkgesteld', waarna de cumulatieve 

geluidsbelastingen zijn berekend. In onderstaande tabel is de cumulatieve geluidsbelasting weer-

gegeven voor de betreffende beoordelingspunten. 

 

Tabel 6.1 – Cumulatie wegverkeerslawaai en industrielawaai in dB 

L*VL (Gevelbelasting vanwege wegverkeer gecorrigeerd voor cumulatie) 

waarneempunt 1e bouwlaag 2e bouwlaag 3e bouwlaag 4e bouwlaag 5e bouwlaag 

S01 nvt 54 55 55 55 

S02 54 56 56 56 56 

S03 55 56 56 57 56 

S04 56 57 57 57 57 

S05 58 59 59 59 59 

S06 61 62 62 62 62 

S07 59 60 61 61 61 

S08 58 60 60 60 60 

S09 nvt 59 59 59 59 

L*IL (Gevelbelasting vanwege industrielawaaiverkeer gecorrigeerd voor cumulatie)  

waarneempunt 1e bouwlaag 2e bouwlaag 3e bouwlaag 4e bouwlaag 5e bouwlaag 

S01 nvt 54 54 54 54 

S02 54 56 56 56 56 

S03 54 56 56 56 56 

S04 54 56 56 56 56 

S05 54 56 56 56 56 

S06 53 54 54 54 54 

S07 54 54 54 54 54 

S08 52 53 53 53 54 

S09 nvt 52 52 52 52 

LCUM (gecumuleerde waarde wegverkeer en industrie)     

waarneempunt 1e bouwlaag 2e bouwlaag 3e bouwlaag 4e bouwlaag 5e bouwlaag 

S01 nvt 57 57 57 57 

S02 57 59 59 59 59 

S03 57 59 59 59 59 

S04 58 60 60 60 60 
S05 59 61 61 61 60 
S06 62 62 63 63 62 
S07 60 61 62 62 62 
S08 59 60 61 61 61 
S09 nvt 60 60 60 60 
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In de literatuur zijn gegevens voorhanden omtrent de indicatie van de geluidskwaliteit bij de cu-

mulatieve geluidbelastingen (zie o.a. RIVM: Rapport 680300005/2008, Milieuaandachtsgebieden in 

Nederland). Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Indicatie geluidskwaliteit bij cumulatie  

LCUM in dB Geluidskwaliteit 

<45 Zeer goed 

45-50 Goed 

50-55 Redelijk 

55-60 Matig 

60-65 Slecht 

>65 Zeer slecht 

 

Uit deze tabel blijkt dat op de betreffende beoordelingspunten een geluidsniveau heerst wat gety-

peerd kan worden als "Matig" tot “Slecht”.  

Het is aan de gemeente om de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde waarden te beoordelen. 

 

 

1 0  7  S a m en v a t t i n g  en  co n c l u s i e  

 

11 In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Jan Weitkamplaan, J.C. Kellerlaan en sportboule-

vard en industrielawaai van het industrieterrein Nieuwe Haven/Bruchterweg op de te realiseren 

uitbreiding van het ziekenhuis. 

12  

Uit het onderzoek blijkt dat het bouwvlak ligt voor een groot deel binnen 48 dB geluidscontour van 

de betreffende wegen ligt en daarmee wordt niet voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluids-

belasting van 48 dB. De maximale geluidsbelasting van de waarneempunten bedraagt 55 dB, inclu-

sief een aftrek van 5 dB op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere waarde tot ten hoogste 58 dB vaststellen. 

De geluidsbelasting van het bouwvlak ligt ruim onder deze waarde. 

 

Verder blijkt dat het bouwvlak voor een groot deel een te hoge geluidsbelasting kent vanwege het 

industrieterrein. De maximale geluidsbelasting van de waarneempunten bedraagt 55 dB(A) en 

overschrijdt daarmee de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) niet. 

 

13 Omdat nog niet bekend is hoe en waar precies gebouwd gaat worden en er mogelijk ook nog 

verschuivingen optreden in het bouwvlak kan nu nog geen hogere waarde worden vastgesteld. Ook 

bestaat de mogelijkheid, gelet op functie, dat een of meerdere gevels worden uitgevoerd als zo-

genaamde dove gevels. In dat geval zou een hogere waarde procedure achterwege kunnen blijven.  

14  
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Bijlage1: Rekenbladen akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  
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Opbouw model wegverkeerslawaai 
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48 en 58 dB geluidscontouren wegverkeerslawaai 
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Detailgegevens wegverkeerslawaai 
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Bijlage2: Rekenbladen akoestisch onderzoek industrielawaai  
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