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1. Inleiding

In opdracht van 3span Bouwbureau te Druten is een onderzoek uitgevoerd naar de

geluiduitstraling in de omgeving van de geprojecteerde nieuwbouw van W.J.M. Croonen

& Zn. B.V. aan de Maas en Waalweg te Afferden. Het onderzoek dient als onderbouwing

bij een bestemmingsplanwijziging. Binnen het plangebied worden een wegrestaurant en

een vrachtautoparkeerterrein gerealiseerd, zie figuur 1.

Figuur 1 Inrichtingsplan wegrestaurant en vrachtautoparkeerterrein
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2. Uitgangspunten

Met betrekking tot de representatieve bedrijfsvoering zijn de onderstaande

uitgangspunten gehanteerd.

Wegrestaurant

Het wegrestaurant kan dagelijks bezocht worden door ca. 120 personenauto’s, die

parkeren op het parkeerterrein ten zuiden van het restaurant. De verdeling tussen de

dag-, avond- en nachtperiode is hierbij op respectievelijk 33 %, 50 % en 17 % gesteld.

Het restaurant zal voorzien worden van een luchtbehandelingsinstallatie en een

afzuiging ter plaatse van de keuken. Deze installaties kunnen gedurende de gehele dag-

en avondperiode en gedurende ca. 2 uur in de nachtperiode in bedrijf zijn.

Het restaurant kan, ten behoeve van afvalinzameling of het aanleveren van producten, in

de dagperiode bezocht worden door 2 à 3 vrachtauto’s, die aan de noordzijde van het

restaurant laden of lossen.

Vrachtautoparkeerterrein

Het vrachtautoparkeerterrein kan dagelijks bezocht worden door ca. 48 vrachtauto’s,

waarbij ervan uitgegaan wordt dat ca. 50 % van de bewegingen plaatsvindt in de

dagperiode, ca. 25 % in de avondperiode en ca. 25 % in de nachtperiode.

Aangehouden is dat de vrachtauto’s bij aankomst en vertrek ca. 1 minuut manoeuvreren.

Door de initiatiefnemer is aangegeven dat het (’s nachts) laten draaien van

koelaggregaten uitdrukkelijk verboden wordt op het vrachtautoparkeerterrein, hiermee is

in het onderzoek dan ook geen rekening gehouden.

3. Wet- en regelgeving

Regulering van geluid vanwege inrichtingen vindt plaats via de Wet milieubeheer en het

daarbij behorende stelsel van vergunningen en meldingen.

Met betrekking tot de normstelling is aansluiting gezocht bij de Handreiking

Industrielawaai en Vergunningverlening.

De Handreiking kent zogenaamde richtwaarden. Een richtwaarde is een wettelijke

milieukwaliteitsnorm waarmee 'rekening' moet worden gehouden

(inspanningsverplichting). In onderstaande tabel worden richtwaarden voor

woonbestemmingen gegeven.
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Indien de richtwaarden niet overschreden worden, is voor wat betreft het aspect geluid

zeker sprake van goede ruimtelijke ordening.

In de praktijk kunnen de richtwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide

toepassing van de richtwaarden moet dan ook worden voorkomen. Op grond van een

bestuurlijk afwegingsproces kan soms een hogere geluidbelasting worden toegelaten.

Aangaande de maximale geluidniveaus wordt in eerste aanleg getoetst aan de conform

de Handreiking geldende maximale waarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk

de dag-, avond- en nachtperiode.

Met betrekking tot de zogenaamde “indirecte hinder” vanwege verkeer van en naar de

inrichting dient te worden opgemerkt dat de gebruikte ontsluiting (de Maas en Waalweg)

zodanig is dat binnen de invloedssfeer van de indirecte hinder geen relevante

geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen.

4. Berekeningen

4.1. Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 2, is een rekenmodel opgesteld

van het wegrestaurant en vrachtautoparkeerterrein.

Met behulp van het rekenmodel zijn de vanwege de nieuwe activiteiten ter plaatse van

nabijgelegen woningen (zie figuur I.1) optredende langtijdgemiddelde beoordelings-

niveaus in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur), de avondperiode (tussen 19.00

en 23.00 uur) en de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) berekend.

Tevens zijn de optredende maximale geluidniveaus ter plaatse van deze woningen

bepaald.
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Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode II van de “Handleiding meten en

rekenen industrielawaai” d.d. april 1999 (HMRI 1999), te weten:

- II.2 Geconcentreerde bronmethode;

- II.8 Overdrachtsmodel.

Ten aanzien van de gehanteerde bronsterkten van installaties en voertuigen is gebruik

gemaakt van ervaringsgegevens.

Bijlage I geeft een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel.

De rekenhoogte bedraagt voor alle rekenposities 1,5 m boven lokaal maaiveld in de

dagperiode en 5 m boven lokaal maaiveld in de avond- en nachtperiode.

Bij de berekeningen is de bodem van het plangebied grotendeels als akoestisch hard

beschouwd, terwijl de omgeving (met name graslanden) hoofdzakelijk als akoestisch

zacht gemodelleerd is.

4.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De resultaten van de berekeningen met betrekking tot de vanwege het wegrestaurant en

vrachtautoparkeerterrein ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen optredende

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode zijn

weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) in de dag-, avond- en

nachtperiode vanwege het wegrestaurant en vrachtautoparkeerterrein.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A)Positie

(zie figuur I.1) Dag Avond Nacht

01

02

03

04

Woonbebouwing Laarstraat

Woonbebouwing De Tolboom

Woonbebouwing Bloesemstraat

Woonbebouwing Schriksestraat

24

25

23

25

27

28

26

27

24

24

22

24

In bijlage II zijn de rekenresultaten naar dominantie van de afzonderlijke geluidbronnen

weergegeven.

4.3. Maximale geluidniveaus

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus (LAmax) zijn geluidvermogens

gehanteerd welke deels hoger zijn dan de “gemiddelde” geluidniveaus welke ten

behoeve van de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn

gebruikt.
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In onderhavig geval worden maximale geluidniveaus met name veroorzaakt door

vrachtverkeer en het dichtslaan van portieren. Voor vrachtverkeer is een maximaal

geluidvermogen van ca. 110 dB(A) gehanteerd, voor het dichtslaan van portieren ca.

100 dB(A).

Uit berekeningen blijkt dat vanwege de geprojecteerde activiteiten bij de woningen

maximale geluidniveaus optreden van ten hoogste ca. 50 dB(A) in de dagperiode en

45 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

5. Conclusie

Op grond van de gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde berekeningen kan

geconcludeerd worden dat vanwege het geprojecteerde wegrestaurant en

vrachtautoparkeerterrein een geluidbelasting bij nabijgelegen woningen op kan treden

van ca. 34 dB(A) etmaalwaarde.

Aan de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor de langtijdgemiddelde

beoordelingsniveaus in een landelijk gebied wordt (ruimschoots) voldaan.

De maximale geluidniveaus blijven beperkt tot ten hoogste ca. 50 dB(A). De normaliter te

hanteren grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en

60 dB(A) in de nachtperiode worden niet overschreden.

Er bestaan inzake geluid dan ook geen belemmeringen ten aanzien van de

voorgenomen bouw van een wegrestaurant en vrachtautoparkeerterrein aan de Maas en

Waalweg te Afferden.

Mook,

Dit rapport bestaat uit:

5 pagina's
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