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HOOFDSTUK 1: AANLEIDING 

 
De voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het wijzigen van het gebruik 

van de voormalige basisschool ‘De Peel’ naar wonen aan de Peelstraat 121 te Erica. Het 

perceel is kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie AG, nummer 1535. De heer Groote 

heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend om het gebruik van het perceel 

en de bestaande bebouwing te wijzigen naar wonen (een levensloopwoning). Hierbij vinden 

enkele inpandige vergunningsvrije bouwactiviteiten plaats. 

 

 
 

Afbeelding 1: Locatie perceel Peelstraat 121 te Erica en omgeving 
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HOOFDSTUK 2: LIGGING, PLANOLOGISCHE REGELINGEN EN 

HUIDIGE SITUATIE 
 

2.1 Ligging en huidige situatie 

Het perceel Peelstraat 121 te Erica is gelegen in Amsterdamscheveld aan de oostkant van het 

glastuinbouwgebied Erica. Op het perceel staat de voormalige basisschool ‘De Peel’. Het 

perceel is gelegen in een woonlint aan de Peelstraat. 

 

 

Afbeelding 2: Luchtfoto perceel Peelstraat 121 te Erica 

 

2.2 Planologische regelingen 
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “Erica, Amsterdamscheveld”. In het 

bestemmingsplan is het perceel bestemd als ‘Maatschappelijk’. Het gebruik van het perceel en 

de bestaande bebouwing voor wonen is hierbinnen niet passend. Middels een 

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan kan medewerking verleend 

worden. 
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HOOFDSTUK 3: BELEID 
 

Voor het wijzigen van het gebruik naar wonen zijn geen specifieke bepalingen opgenomen in 

het Rijksbeleid en het provinciaal omgevingsbeleid. 

 

In de Woonvisie 2012-2017 van de gemeente Emmen worden initiatieven ondersteund die 

door functiewijziging bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Op het perceel Peelstraat 121 te Erica staat de voormalige basisschool ‘De Peel’. Het perceel 

is gelegen in een woonlint aan de Peelstraat. Het wijzigen van het gebruik van 

‘Maatschappelijk’ en het in gebruik nemen van de bestaande bebouwing voor een 

woonfunctie sluit ruimtelijk aan op de woonfuncties op de naastgelegen percelen in het lint 

aan de Peelstraat. Daarnaast wordt met hergebruik van de bestaande bebouwing leegstand 

voorkomen. 
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HOOFDSTUK 4: PLANBESCHRIJVING 
 

De heer Groote heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen 

van de voormalige basisschool ‘De Peel’ naar wonen (een levensloopwoning) aan de 

Peelstraat 121 te Erica. De bestaande bebouwing op het perceel wordt in gebruik genomen 

voor wonen. Hierbij vinden enkele inpandige vergunningsvrije bouwactiviteiten plaats. 

Het perceel is gelegen in een woonlint aan de Peelstraat. Het wijzigen van het gebruik van 

‘Maatschappelijk’ en het in gebruik nemen van de bestaande bebouwing voor een 

woonfunctie sluit ruimtelijk aan op de woonfuncties op de naastgelegen percelen in het lint 

aan de Peelstraat. Daarnaast wordt met hergebruik van de bestaande bebouwing leegstand 

voorkomen. 
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HOOFDSTUK 5: MILIEUASPECTEN  
 

5.1 Bodem 
Door middel van een Verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740) is de actuele 

bodemkwaliteit vastgesteld. Aan de hand van het verkennend onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat vanuit milieuhygiënische overwegingen in relatie tot de bodemkwaliteit geen 

belemmeringen zijn ten aanzien van het voorgenomen gebruik voor wonen. 

Het bodemonderzoek is bijgevoegd als bijlage. 

 

5.2 Geluid 
Het perceel wordt ontsloten via de Peelstraat. Dit is een weg met een maximumsnelheid van 

60 km/h. Voor het wijzigen van het gebruik van de voormalige basisschool naar wonen is een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd. De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is getoetst aan 

de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de 

geluidbelasting vanwege de Peelstraat ten hoogste 49 dB bedraagt ter plaatse van de 

voorgevel. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden, de maximaal te ontheffen 

grenswaarde niet. 

Het treffen van maatregelen aan de bron en/of in het overdrachtsgebied blijken onvoldoende 

doeltreffend dan wel vanuit kostentechnisch, landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt 

geen optie te zijn. Voor het plan wordt met betrekking tot de Peelstraat een verzoek om een 

hogere grenswaarde ingediend. 

Het akoestisch onderzoek is bijgevoegd als bijlage. 
 

5.3 Riolering/ water 
Het voorgenomen gebruik van de bestaande bebouwing heeft geen negatieve gevolgen voor 

de bestaande waterhuishoudkundige situatie. Aangezien een groot deel van het perceel 

Peelstraat 121 in de huidige situatie gerekend moet worden tot zowel bebouwd als verhard 

oppervlakte, is een watertoets niet noodzakelijk. Door de voorgenomen verandering van het 

gebruik neemt het verhard oppervlak niet of nauwelijks toe. 

 

5.4 Archeologie 
Op basis van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) geldt voor het perceel 

een middelhoge archeologische verwachting. De verandering van het gebruik van de 

bestaande bebouwing heeft geen activiteiten tot gevolg waarbij de bodem geroerd wordt. Een 

verkennend archeologisch onderzoek is dan ook niet nodig. 

 

5.5 Flora en fauna 
Gelet op het huidige gebruik voor ‘Maatschappelijk’, de inrichting van het perceel en het 

wijzigen naar het gebruik als woonfunctie wordt een flora- en fauna-onderzoek niet nodig 

geacht. 

 

5.6 Luchtkwaliteit 
Omdat er geen significante ontwikkelingen in het plangebied of rondom het plangebied 

gepland zijn, zal de concentratie van de NOx en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de 

luchtkwaliteit geen belemmering voor het plan. 

 

5.7 Externe veiligheid 
Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. 
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Binnen en nabij het plangebied zijn geen bedrijven of transportroutes gelegen waarbij 

rekening moet worden gehouden met het aspect externe veiligheid. 



 9 

HOOFDSTUK 6: ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 

De planontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de aanvrager van de 

omgevingsvergunning. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid voldoende geborgd. 
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Bijlage 1: Publicatie Ontwerp omgevingsvergunning 
 

 

Ontwerp omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan 

een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de 

voormalige basisschool ‘De Peel’ aan de Peelstraat 121 te Erica naar wonen (een 

levensloopwoning). De aanvraag is geregistreerd onder zaak 44440 en heeft als planid. 

NL.IMRO.0114.2013007-0501.  De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van het 

bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1 onder a3, artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo en artikel 6.5 

Bor). Het afwijken betreft het wijzigen van het gebruiken van het perceel Peelstraat 121 te 

Erica met de bestaande bebouwing naar wonen (een levensloopwoning). Het ontwerpbesluit 

met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 maart 2013 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het 

Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor het plan is een hogere 

grenswaarde van 49 dB nodig. Dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig ter inzage. Het 

ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via 

www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Schriftelijke 

zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, 

postbus 30001, 7800 RA te Emmen, of digitaal indienen via www.emmen.nl. Voor nadere 

informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente 

Emmen tel: 140591. 

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 

Het voornemen is om het gebruik van de voormalige basisschool ‘De Peel’ aan de Peelstraat 

121 te Erica te wijzigen naar wonen (een levensloopwoning). De locatie Peelstraat 121 te 

Erica is gelegen binnen een wettelijke geluidzone van de Peelstraat. De 

voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB. Om het gewenste plan vanuit 

de Wet geluidhinder te realiseren is een hogere grenswaarde van 49 dB nodig. Hiertoe ligt het 

ontwerpbesluit om een hogere grenswaarde, ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld 

in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder, vast te stellen vanaf 27 maart 2013 gedurende een 

termijn van 6 weken ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en donderdags van 

8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Binnen 

de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk zienswijzen sturen aan het college van 

burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Voor het plan 

is eveneens een omgevingsvergunning nodig. Dit ontwerpbesluit ligt gelijktiijdig ter inzage. 

 

Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 

de gemeente Emmen tel: 140591. 

 

Emmen, 26 maart 2013 

burgemeester en wethouders van Emmen, 

de secretaris,  A.J. Mewe 

de burgemeester  C. Bijl 
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Bijlage 2: Verkennend bodemonderzoek 
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Bijlage 3: Akoestisch onderzoek 
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1. Inleiding en conclusies 

In opdracht van de heer R.J. Groote uit Klazienaveen is door Het GeluidBuro een akoestisch 

onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevel van de te realiseren woningen gelegen 

binnen de voormalige basisschool aan de Peelstraat 121 in Erica. 

 

Het plan is gelegen binnen de zone van de Peelstraat.  

 

Omdat sprake is van bebouwing met een geluidgevoelige bestemming, dient de geluidbelasting 

vanwege het wegverkeer te worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is berekend met gebruikmaking van ‘Standaard 
Rekenmethode II’ zoals genoemd in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’. Hiertoe is 

een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2.13. 

 

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de Peelstraat ten hoogste 49 dB bedraagt 

ter plaatse van de voorgevel. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, 

de maximaal te ontheffen grenswaarde niet. 

 

Het treffen van maatregelen aan de bron en/of in het overdrachtsgebied blijken onvoldoende 

doeltreffend dan wel vanuit kostentechnisch, landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen 

optie te zijn. 

 

Voor de te realiseren woningen dient met betrekking tot de Peelstraat een verzoek om een 

hogere grenswaarde te worden ingediend. 

 

Bij realisatie van de woningen binnen de voormalige basisschool moet worden voldaan aan de 

eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels. Hierbij 

dient te worden uitgegaan van de geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012. 

 

De aftrek ex artikel 3.5 RMV is onderdeel van de rekenmethode en wordt nooit los in mindering 

gebracht op de aldus berekende geluidbelasting. 

 

De grenswaarde van het geluidniveau binnen in de geluidgevoelige ruimten van de te realiseren 

woningen bedraagt 33 dB (voor verblijfsgebieden en/of ruimten). 

 

Het GeluidBuro 
 

 

 

 

Corien de Jongh 

adviseur 
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2. Normstelling 

2.1 Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder 

Het begrip ‘geluidzone’ is in de Wet geluidhinder (Wgh) geïntroduceerd om de kans op 

geluidoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De geluidzone kan gedefinieerd worden als een 

‘aandachtsgebied voor geluid rond of langs een geluidbron’. Binnen de zone moet gestreefd 

worden naar een akoestische optimale situatie. Geluidzones worden in de wet voorgeschreven 

voor verschillende soorten geluidbronnen, namelijk industrie, het wegverkeer, het 

spoorwegverkeer en bepaalde luchtvaartterreinen. Met het stelsel van de zonering wordt een 

koppeling gelegd tussen het beleid voor geluidhinderbestrijding en de ruimtelijke ordening. De 

aandacht hierbij is gericht op zogenaamde ‘geluidgevoelige bestemmingen’ zoals woningen, 

scholen, ziekenhuizen en woonwagenstandplaatsen. 

 

In de Wgh wordt gebruik gemaakt van termen als ‘geluidbelasting’ en ‘grenswaarden’. De 

geluidbelasting wordt gemeten of berekend op de gevel van een woning of een andere 

geluidgevoelige bestemming. Geluid is meestal niet constant, maar fluctuerend in de tijd. Daarom 

wordt het ‘invallend’ geluidniveau op de gevel van de woning, dat wil zeggen zonder reflectie, 

beoordeeld op het equivalente (gemiddelde) geluidniveau L

Aeq

. 

 

Voor het bepalen en handhaven van een akoestisch gunstig of nog net aanvaardbaar klimaat zijn 

normen nodig. Voor de eerder genoemde verschillende geluidbronnen worden in de Wgh 

grenswaarden aangegeven, waarbij een ondergrens (voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens 

(de wettelijk maximaal toelaatbare geluidbelasting) gelden. In eerste instantie moet er altijd naar 

worden gestreefd de voorkeursgrenswaarde aan te houden. 

 

Om de geluidbelasting op woningen of andere geluidgevoelige objecten te beperken, kunnen 

maatregelen worden getroffen.  

 

Voor de in de wet gehanteerde begrippen wordt verwezen naar bijlage A van dit rapport. 
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3. Berekening geluidbelasting 

3.1 Rekenmethode 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is berekend met gebruikmaking van ‘Standaard 
Rekenmethode II’ zoals genoemd in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’.  
 

Hiertoe is een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2.13. 

 

3.2 Voorliggende situatie 

In afbeelding 3.1 wordt een overzicht van de situatie weergegeven. De foto is noordelijk 

georiënteerd en niet op schaal.  

 

Het plan betreft de verbouw van een (voormalige) basisschool tot woningen. Het blauw 

gearceerde vlak geeft de locatie van het plan weer.  

 

 

Afbeelding 3.1 | Locatie te verbouwen basisschool aan de Peelstraat 121 in Erica 

 

Het plan is gelegen binnen de zone van de Peelstraat. 

 

Omdat sprake is van bebouwing met een geluidgevoelige bestemming, dient de geluidbelasting 

vanwege het wegverkeer te worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

Voor bebouwing met een woonbestemming bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB.  
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3.3 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor de Peelstraat zijn aangeleverd door de gemeente Emmen, d.d. 19 

februari 2013, en gelden voor het jaar 2013. 

 

Voor het prognosejaar 2023 is in overleg met de gemeente Emmen uitgegaan van een autonome 

groei van 1% per jaar. 

 

De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden samengevat in de 

onderstaande tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 | Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2023 

Weg 
Intensiteit 

2023 
[mvt/etmaal] 

Periode 
Gemiddeld  

uur 
[%] 

Verdeling per voertuigcategorie 
[%] 

licht middel zwaar 

Peelstraat 2.872 

dag 5,7 

88,0 10,0 2,0 avond 2,8 

nacht 0,6 

 

In de tabel staat ‘licht’ voor lichte motorvoertuigen, ‘middel’ voor middelzwaar vrachtverkeer en 

‘zwaar’ voor zwaar vrachtverkeer. 

 

3.4 Overige uitgangspunten 

De maximaal toegestane snelheid bedraagt ter hoogte van het plan 60 km/uur. 

 

Het wegdek bestaat uit ‘standaard’ asfalt (wegdektype W0). 

 

Voor wat betreft de te hanteren bodemfactoren is zowel de weg als het water als ‘akoestisch 

hard’ ingevoerd (bodemfactor 0,0). Voor het hele gebied is uitgegaan van ‘akoestisch relatief 

zacht’ (bodemfactor 0,8). 

 

In afbeelding 3.2 is een 3D-weergave van het rekenmodel weergegeven. 

 

Afbeelding 3.2 | 3D-weergave rekenmodel 
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3.5 Rekenresultaten 

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer 

op de Peelstraat berekend voor het prognosejaar 2023. 

 

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt 

verwezen naar figuur 1 respectievelijk bijlage B van dit rapport. Voor de situering van de 

rekenpunten wordt eveneens verwezen naar figuur 1 van dit rapport. 

 

De berekende geluidbelasting wordt inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g Wgh) 

en - indien van toepassing - inclusief aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) 

weergegeven in bijlage C van dit rapport. 

 

De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) is alleen van toepassing bij de bepaling 

van de geluidbelasting vanwege wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.  

 

In de onderhavige situatie is de aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) niet 

relevant. 

 

Tabel 3.2 | Geluidbelasting Lden vanwege Peelstraat inclusief aftrek ex artikel 3.4 / 3.5 RMV 2012 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 
[m] 

Geluidbelasting  
vanwege Peelstraat 

[dB] 

P_01 rechter zijgevel Peelstraat 121 

1,50 41 

4,50 43 

P_02 voorgevel Peelstraat 121 

1,50 47 

4,50 49 

P_03 voorgevel Peelstraat 121 

1,50 48 

4,50 49 

P_04 linker zijgevel Peelstraat 121 

1,50 44 

4,50 45 
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3.6 Beoordeling rekenresultaten 

Uit de resultaten volgt dat de geluidbelasting vanwege de Peelstraat ten hoogste 49 dB bedraagt 

ter plaatse van de voorgevel. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, 

de maximaal te ontheffen grenswaarde niet. 

 

Dit betekent dat voor de te realiseren woningen met betrekking tot de Peelstraat een verzoek om 

een hogere grenswaarde dient te worden ingediend. 

 

Conform de voorwaarden in de Wet geluidhinder dient volgens een zogenaamde 

voorkeursvolgorde eerst te worden onderzocht of, en zo ja, hoe de geluidbelasting ter plaatse van 

de te realiseren woningen is te beperken. 

 

 Maatregelen aan de bron 

Uit aanvullende berekeningen volgt dat indien ter plaatse van de Peelstraat het ‘standaard’ asfalt 

zou worden vervangen door bijvoorbeeld asfalt SMA NL-5 (of akoestisch gelijkwaardig) in dat 

geval de geluidbelasting ten gevolge van deze weg met circa 1 à 2 dB afneemt.  

 

Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens meer overschreden. Volgens 

opgave van de gemeente Emmen is het vervangen van het asfalt echter geen optie. 

 

 Maatregelen in het overdrachtsgebied 

Gelet op de benodigde schermhoogte en -lengte is het plaatsen van een geluidscherm of 

grondwal naast de Peelstraat vanuit kostentechnisch, landschappelijk en stedenbouwkundig 

oogpunt naar verwachting geen optie. Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied is 

derhalve niet nader onderzocht. 

 

 Maatregelen aan de ontvanger 

Geluidluwe gevel 

Het is gebruikelijk dat in situaties waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, bij een 

geluidbelasting vanwege wegverkeer tot 53 dB, een geluidluwe gevel (gevel waarop de 

voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden) wordt aanbevolen. 

 

Voor wat betreft de binnen de voormalige basisschool te realiseren woningen is met de huidige 

planopzet sprake van een geluidluwe gevel. 

 

Bij realisatie van de woningen binnen de voormalige basisschool moet worden voldaan aan de 

eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels. Hierbij 

dient te worden uitgegaan van de geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012. 

 

De aftrek ex artikel 3.5 RMV is onderdeel van de rekenmethode en wordt nooit los in mindering 

gebracht op de aldus berekende geluidbelasting. 

 

De grenswaarde van het geluidniveau binnen in de geluidgevoelige ruimten van de te realiseren 

woningen bedraagt 33 dB (voor verblijfsgebieden en/of ruimten). 

 

De karakteristieke geluidwering van de voorgevel van te realiseren woningen dient dus ten 

minste (49 + 5) - 33 = 21 dB te bedragen. 

 

Uitgaande van een ‘standaard’ thermisch isolerende beglazing in combinatie met een goede 

kierdichting in de te openen delen en ‘standaard’ ventilatievoorzieningen zal hier naar 

verwachting ruim aan worden voldaan, één en ander afhankelijk van de uiteindelijke indeling van 

de woningen. 
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4. Overzicht afbeeldingen, tabellen, figuren en bijlagen 

 Afbeeldingen 

Afbeelding 3.1 | Locatie te verbouwen basisschool aan de Peelstraat 121 in Erica 6 
Afbeelding 3.2 | 3D-weergave rekenmodel 7 

  

 Tabellen 

Tabel 3.1 | Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2023 7 
Tabel 3.2 | Geluidbelasting Lden vanwege Peelstraat inclusief aftrek ex artikel 3.4 / 3.5 RMV 8 

  

 Figuren 

Figuur 1 | Overzicht rekenmodel situatie 2023 inclusief identificatie weg en toetspunten 

 

 Bijlagen  

Bijlage A | Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder 

Bijlage B | Invoergegevens rekenmodel 

Bijlage C | Rekenresultaten vanwege Peelstraat 
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A. Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder 

A.1 Wijziging Wet geluidhinder 

Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Voornaamste wijziging 

hierbinnen is de overgang van grenswaarden op basis van de etmaalwaarde (hoogste van dag-, 

avond- en nachtperiode) naar grenswaarden op basis van de L

den

 (energetisch gemiddelde over 

dag-, avond- en nachtperiode).  

 

Behalve wijzigingen in de Wet geluidhinder is ook het ‘Bouwbesluit’ aangepast aan de nieuwe 

dosismaat. Het verschil tussen de beide dosismaten is tevens verwerkt in de eenheid waarin ze 

worden uitgedrukt. Een etmaalwaarde wordt weergegeven in dB(A) en de L

den

 in dB.  

 

Tevens is een aantal besluiten waaronder het ‘Besluit geluidhinder spoorwegen’ (Bgs) en het 

‘Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen’ komen te vervallen en maken nu onderdeel uit 

van het ‘Besluit geluidhinder’.  
 

A.2 Het aspect geluid, algemeen 

Het begrip ‘geluidzone’ is in de Wet geluidhinder (Wgh) geïntroduceerd om de kans op 

geluidoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De geluidzone kan gedefinieerd worden als een 

‘aandachtsgebied voor geluid rond of langs een geluidbron’. Binnen de zone moet gestreefd 

worden naar een akoestische optimale situatie. Geluidzones worden in de wet voorgeschreven 

voor verschillende soorten geluidbronnen, namelijk industrie, het wegverkeer, het 

spoorwegverkeer en bepaalde luchtvaartterreinen. Met het stelsel van de zonering wordt een 

koppeling gelegd tussen het beleid voor geluidhinderbestrijding en de ruimtelijke ordening. De 

aandacht hierbij is gericht op zogenaamde ‘geluidgevoelige bestemmingen’ zoals woningen, 

scholen, ziekenhuizen en woonwagenstandplaatsen. 

 

In de Wgh wordt gebruik gemaakt van termen als ‘geluidbelasting’ en ‘grenswaarden’. De 

geluidbelasting wordt gemeten of berekend op de gevel van een woning of een andere 

geluidgevoelige bestemming. Geluid is meestal niet constant, maar fluctuerend in de tijd. Daarom 

wordt het ‘invallend’ geluidniveau op de gevel van de woning, dat wil zeggen zonder reflectie, 

beoordeeld op het equivalente (gemiddelde) geluidniveau L

Aeq

. 

 

Voor het bepalen en handhaven van een akoestisch gunstig of nog net aanvaardbaar klimaat zijn 

normen nodig. Voor de eerder genoemde verschillende geluidbronnen worden in de Wgh 

grenswaarden aangegeven, waarbij een ondergrens (voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens 

(de wettelijk maximaal toelaatbare geluidbelasting) gelden. In eerste instantie moet er altijd naar 

worden gestreefd de voorkeursgrenswaarde aan te houden. 

 

Om de geluidbelasting op woningen of andere geluidgevoelige objecten te beperken, kunnen 

maatregelen worden getroffen. Daarbij zijn drie categorieën te onderscheiden, op volgorde van 

belangrijkheid: 

 

 Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door het toepassen van een geluidarm wegdektype; 

 Maatregelen tussen de bron en de ontvanger, bijvoorbeeld door het toepassen van een 

geluidscherm / grondwal; 

 Maatregelen bij de ontvanger, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van gevelisolatie 

(akoestische beglazing en geluidgedempte ventilatievoorzieningen), het toepassen van 

schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels en dergelijke. 
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 Geluidluwe gevel 

Voor het verkrijgen van een ontheffing voor een hogere geluidbelasting is het bij nieuwbouw 

meestal van belang dat de betrokken woningen een geluidafschermende werking hebben ten 

opzichte van de daarachter geprojecteerde of reeds aanwezige bebouwing.  

 

Daarnaast is het van belang dat bij het ontwerp van de woningen of andere geluidgevoelige 

bestemmingen met een hogere geluidbelasting hiermee rekening wordt gehouden, door de 

geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de kant te projecteren waar de laagste 

geluidbelasting optreedt, de zogenaamde ‘geluidluwe’ gevel.  

 

Voor de geluidluwe gevel kan dan uiteraard geen hogere waarde worden verleend, met andere 

woorden, de geluidbelasting daarvan dient niet boven de voorkeursgrenswaarde uit te komen. 

 

 Dove gevel 

Onder een ‘gevel’ wordt verstaan ‘een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 

gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak’. 

 

Onder een ‘dove’ gevel wordt verstaan ‘een bouwkundige constructie waarin geen te openen 

delen aanwezig zijn, alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te 

openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelig vertrek 

(bijvoorbeeld een nooduitgang of een te openen raam ten behoeve van het spuien van een 

badkamer).  

 

Daarnaast dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ten 

minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op die constructie en het vereiste 

binnenniveau. 

 

Dit houdt in dat op een dove gevel geen grenswaarden worden gesteld aan de geluidbelasting, 

maar dat er wel eisen worden gesteld aan de geluidwering van die gevel. 

 

 Cumulatie van geluid 

In artikel 110a, lid 6 van de Wet geluidhinder is geregeld dat een hogere waarde alleen kan 

worden toegestaan als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare 

geluidbelasting. 

 

A.3 Wegverkeerslawaai 

Het wettelijke kader met betrekking tot het wegverkeerslawaai is geregeld in artikel 74 tot en met 

104 in de Wgh. Hieronder volgen enkele algemene opmerkingen en wordt het wettelijke kader 

voor nieuwe situaties gegeven. 

 

 Geluidbelasting 

De geluidbelasting L

den

 in dB is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de volgende drie 

waarden: 

 

 Het equivalente geluidniveau L
Aeq

 in de dagperiode (07:00 uur - 19:00 uur); 

 Het equivalente geluidniveau L
Aeq

 in de avondperiode (19:00 uur - 23:00 uur) plus 5 dB; 

 Het equivalente geluidniveau L
Aeq

 in de nachtperiode (23:00 uur - 07:00 uur) plus 10 dB. 

  

 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover niet liggend binnen de zone langs een autoweg 

of autosnelweg, wordt als ‘stedelijk’ gebied aangemerkt. 

 

Als ‘buitenstedelijk’ gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het 

gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 

autosnelweg. 

 



 

Rapport: 2252 AL - 14 WO 001 11-05-11 Pagina: A.3 

 Geluidzones 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone is in 

feite het akoestische aandachtsgebied waarbinnen de regels van de Wet geluidhinder van 

toepassing zijn.  

 

De geluidzone ligt altijd aan weerszijden van de weg. De grootte van deze zone is voor de 

verschillende situaties afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in ‘stedelijk’ dan wel 

‘buitenstedelijk’ gebied, zie tabel A.3.1.  

Tabel A.3.1 | Overzicht van de zonebreedtes 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte  

[m] 
Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Één of twee rijstroken 200 250 

Drie of vier rijstroken 350 400 

Vijf of meer rijstroken 350 600 

 

De zones hebben geen betrekking op: 

 

 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;  

 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Zoals reeds is aangegeven, heeft een weg met een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur 

geen geluidzone en hoeft de geluidbelasting ten gevolge van deze weg niet te worden getoetst 

aan de Wgh. Gezien de recente jurisprudentie is het wel van belang aandacht te besteden aan 

de geluidbelasting ten gevolge van deze wegen. Een goede ruimtelijke ordening vraagt ook 

buiten het formele kader om een verantwoordelijke afweging. Indien door de weg sprake is van 

een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB), dient de afweging te worden gemaakt 

waarom dit hier verantwoord wordt geacht.  

 

 Artikel 99.2 Wgh 

‘Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie van een weg zal leiden tot 

een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te 

reconstrueren weg of - als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd - vanwege de niet te 

reconstrueren gedeelten daarvan, heeft het in het eerste lid bedoelde onderzoek tevens 

betrekking op die andere wegen of de niet te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg’. 

 
 Aftrek volgens artikel 110g Wgh 

Op grond van ontwikkelingen in de toekomst en het treffen van geluidreducerende maatregelen 

aan motorvoertuigen, is te verwachten dat het verkeer in de (nabije) toekomst minder geluid zal 

produceren dan nu het geval is.  

 

In artikel 110g van de Wgh is de mogelijkheid gecreëerd om voor wegverkeer bij voorbaat deze 

vermindering in geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Op basis van dit wetsartikel 

mag namelijk op de berekende dan wel gemeten geluidbelasting van wegen met een rijsnelheid 

van minder dan 70 km/uur, een aftrek van maximaal 5 dB toegepast worden. Op de 

geluidbelasting van wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur of meer, mag een aftrek van 

maximaal 2 dB toegepast worden.  

 

Deze aftrek mag echter alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting buiten op 

de gevel aan de normstelling en niet bij de toetsing van de karakteristieke geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. 
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 Beoordeling per weg 

In de Wgh is opgenomen dat de geluidbelasting per afzonderlijke weg bepaald dient te worden. In 

de meeste gevallen is het duidelijk welke wegvakken als één weg moeten worden gezien. In 

meer complexe situaties is de definitie niet voldoende om een eenduidige wegindeling te maken. 

In de handleiding ‘Akoestisch Onderzoek Wegverkeer’ van september 2004 van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat is een aantal basisprincipes opgenomen dat kan worden toegepast: 

 

 De naam van de weg is bepalend: verschillende wegdelen die dezelfde straatnaam hebben, 

worden gezien als één weg; 

 Op- en afritten worden toegerekend aan de weg met een hogere orde; 

 Bij ventwegen is de relatie met de naastgelegen hoofdweg van belang. Indien er geen op- of 

afritten naar of van de hoofdweg zijn, anders dan waar de hoofd- en ventweg een andere 

weg kruisen, is de ventweg te beschouwen als een afzonderlijke weg. De ventweg maakt dan 

geen functioneel onderdeel uit van de hoofdweg. 

 

 Voorkeurswaarde en hogere waarde 

In artikel 82 tot en met 85 van de Wgh zijn grenswaarden opgenomen met betrekking tot de 

geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Er geldt 

voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die in principe niet mag worden 

overschreden. Onder bepaalde voorwaarden mag de geluidbelasting hoger zijn dan de 

voorkeursgrenswaarde. Deze overschrijding is, afhankelijk van de situatie, gelimiteerd en voor 

een hogere waarde dient ontheffing te worden vastgesteld.  

 

 Aanleg van een nieuwe weg en nieuwe woningen langs een bestaande weg 

De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. 

De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 48 dB. De maximaal te ontheffen 

grenswaarde bedraagt 63 dB voor woningen in stedelijk gebied en 53 dB voor woningen in 

buitenstedelijk gebied. 

 

 Reconstructie van een weg 

Voor alle geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een te wijzigen weg moet bij 

een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van ‘reconstructie’ van die weg zoals 

dat is gedefinieerd in de Wgh.  

 

Er is sprake van een reconstructie indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting 

vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer 

wordt verhoogd ten opzichte van hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het toekomstig 

maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 

 

De hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wgh. In dit artikel wordt 

onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen waarvoor al een hogere waarde is vastgesteld en 

de bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld. Indien al een hogere waarde is 

vastgesteld geldt als de hoogst toelaatbare geluidbelasting de laagste waarde van: 

 

 De heersende waarde (1 jaar voor de wijzigingen aan de weg), 

 De eerder vastgestelde waarde. 

 

Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde bedraagt meer dan 48 dB, 

dan geldt de heersende geluidbelasting (1 jaar voor de wijziging aan de weg) als de hoogst 

toelaatbare geluidbelasting. In alle situaties geldt dat 48 dB de ondergrens is van de maximaal te 

ontheffen geluidbelasting. De toename van de geluidbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, 

tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een ten minste gelijke 

waarde vermindert.  
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In tabel A.3.2 zijn de grenswaarden opgenomen die gelden voor bij de reconstructie van een 

weg. 

 

Tabel A.3.2 | Grenswaarden bij reconstructie van een weg 

Situatie Hoogst toelaatbare waarde Maximale grenswaarde 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting < 53 dB 

De heersende geluidbelasting met een 

ondergrens van 48 dB 

63 dB stedelijk gebied 

58 dB buitenstedelijk gebied 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting > 53 dB 

De heersende geluidbelasting 68 dB 

Eerder vastgestelde hogere 

waarde 

De laagste waarde van: 

- heersende waarde (ondergrens 48 dB) 

- eerder vastgestelde hogere waarde 

63 dB stedelijk gebied 

58 dB buitenstedelijk gebied 

 

 Sanering 

Als een woning of andere geluidgevoelige bestemming in 1986 aanwezig was en toen al een 

geluidbelasting ondervond van meer dan 60 dB(A), dan is sprake van een saneringssituatie. De 

Minister van VROM moet voor saneringssituaties eenmalig een zogenaamd saneringsprogramma 

vaststellen, waarin de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel of de grens van het 

terrein wordt vastgelegd. Voor de saneringssituaties waarvoor dit nog niet gebeurd is en tevens 

sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, moet dit alsnog gebeuren voordat 

de weg fysiek gewijzigd kan worden. 

 

 Ontheffing hogere waarde en bevoegd gezag 

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en het voldoen aan de grenswaarden 

onoverkomelijke bezwaren ontmoet van landschappelijke, stedenbouwkundige, vervoerskundige 

of financiële aard, dan kan bij het bevoegd gezag een ontheffing worden gevraagd voor 

toepassing van een ‘hogere grenswaarde’.  

 

In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat Burgermeester en Wethouders van de gemeente 

waarbinnen de het bouwplan is geprojecteerd, bevoegd zijn tot het vaststellen van hogere 

waarden. Bij aanleg of wijziging van rijks- of provinciale wegen zijn Gedeputeerde Staten 

bevoegd.  

 

Een gemeente of provincie kan aanvullende ontheffingsgronden opnemen in hun 

ontheffingsbeleid.  

 

De volgende voorbeelden van mogelijke ontheffingsgronden zijn gegeven voor nog niet 

geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die: 

 

 In een dorp- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen; 

 Door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatig akoestisch afschermende functie 

gaan vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen 

waaraan de afschermende functie wordt toegekend - of voor andere gebouwen of 

geluidgevoelige bestemmingen; 

 Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 

 Door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; 

 Ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.  

 

In het algemeen wordt alleen ontheffing verleend als zeker gesteld kan worden (bijvoorbeeld door 

maatregelen ter bevordering van de gevelisolatie) dat de maximale geluidniveaus in een woning 

niet worden overschreden. Dit geluidniveau mag maximaal 33 dB bedragen.  
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 Maximale binnenwaarde 

Indien ontheffing wordt verleend, worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft de 

geluidbelasting in de geluidgevoelige ruimten van de woningen (en andere geluidgevoelige 

gebouwen). In artikel 111 tot en met 114 van de Wgh zijn de bepalingen opgenomen met 

betrekking tot deze binnenwaarden. Er geldt voor woningen in beginsel een maximale 

binnenwaarde van 33 dB of 43 dB voor saneringswoningen. Voor de diverse ruimten in 

geluidgevoelige gebouwen zijn de te bereiken binnenwaarden opgenomen in het Besluit 

geluidhinder. Tevens stelt het Bouwbesluit eisen aan de minimale geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructies (gevel, dak en dergelijke), waardoor het geluidniveau in de 

woning de genoemde waarden gewaarborgd worden. 

 

 Afrondingsregels 

Bij de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder wordt de berekende 

geluidbelasting, zoals is bepaald in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006’, afgerond 

op een hele decibel. Daarbij wordt een waarde die precies op een halve decibel eindigt, afgerond 

naar het dichtstbijzijnde even getal. Zo wordt een geluidbelasting van 48,50 afgerond naar 48 dB. 

Bij het bepalen van het verschil tussen twee geluidbelastingwaarden wordt uitgegaan van de niet-

afgeronde waarden. 

 

A.4 Railverkeerslawaai 

Het wettelijke kader met betrekking tot het railverkeerslawaai is geregeld in artikel 105 tot en met 

107 in de Wgh. Hieronder volgen enkele algemene opmerkingen en wordt het wettelijke kader 

voor nieuwe situaties gegeven. 

 

 Geluidbelasting 

De geluidbelasting L

den

 in dB is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de volgende drie 

waarden: 

 

 Het equivalente geluidniveau L
Aeq

 in de dagperiode (07:00 uur - 19:00 uur); 

 Het equivalente geluidniveau L
Aeq

 in de avondperiode (19:00 uur - 23:00 uur) plus 5 dB; 

 Het equivalente geluidniveau L
Aeq

 in de nachtperiode (23:00 uur - 07:00 uur) plus 10 dB. 

 

 Geluidzones 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke spoorweg van rechtswege een zone heeft. Een zone is 

in feite het akoestische aandachtsgebied waarbinnen de regels van de Wet geluidhinder van 

toepassing zijn.  

 

De geluidzone ligt altijd aan weerszijden van de spoorweg. De breedte van de zone wordt 

geregeld in artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder en is vastgelegd in een door ministeriële 

regeling vast te stellen kaart. 

 

 Voorkeurswaarde en hogere waarde 

Voor geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen en gelden grenswaarden 

waaraan voldaan moet worden. Voor woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB en 

een maximale ontheffingswaarde van 68 dB. Voor schoolgebouwen geldt een 

voorkeursgrenswaarde van 53 dB en een maximale ontheffingswaarde van 68 dB. 

 

 Ontheffing hogere waarde en bevoegd gezag 

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en het voldoen aan de grenswaarden 

onoverkomelijke bezwaren ontmoet van landschappelijke, stedenbouwkundige, vervoerskundige 

of financiële aard, dan kan bij het bevoegd gezag een ontheffing worden gevraagd voor 

toepassing van een ‘hogere grenswaarde’.  
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In de Wet is geregeld dat er alleen dan ontheffing verleend kan worden als er één of meerdere 

ontheffingsgronden gelden. Voor nieuwbouw van woningen gelden de volgende 

ontheffingsgronden voor nog niet geprojecteerde dan wel geprojecteerde woningen, die:  

 

 In de omgeving van een station of halte gesitueerd worden;  

 Verspreid gesitueerd worden buiten de bebouwde kom; 

 Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 

 Ter plaatse gesitueerd worden ter vervanging van bestaande bebouwing; 

 In een stads of dorpsvernieuwingsplan worden opgenomen; 

 Door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie 

gaan vervullen voor andere woningen – in aantal ten minste de helft van het aantal woningen 

waaraan de afschermende functie wordt toegekend – of voor andere geluidgevoelige 

gebouwen of terreinen; 

 Door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen. 

 

Bedacht moet worden dat voor alle woningen waarvoor een hogere waarde wordt afgegeven 

geldt, dat er dan ook een stille zijde aan die woning noodzakelijk is. Verder hanteren veel 

provincies een enigszins terughoudend beleid bij het verlenen van hoge grenswaarden. 

 

 Maximale binnenwaarde  

Indien ontheffing wordt verleend, worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft de 

geluidbelasting in de geluidgevoelige ruimten van woningen (en andere geluidgevoelige 

gebouwen). In artikel 111 tot en met 114 van de Wgh zijn de bepalingen opgenomen met 

betrekking tot deze binnenwaarden. Er geldt voor woningen in beginsel een maximale 

binnenwaarde van 35 dB. Voor de diverse ruimten in geluidgevoelige gebouwen zijn de te 

bereiken binnenwaarden opgenomen in het Besluit geluidhinder. Tevens stelt het Bouwbesluit 

eisen aan de minimale geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (gevel, dak en 

dergelijke), waardoor het geluidniveau in de woning de genoemde waarden gewaarborgd 

worden. 
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Situatie 2023

Model eigenschap
Omschrijving Situatie 2023
Verantwoordelijke Het GeluidBuro | Corien
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door GeluidBuro Corien op 26-2-2013

Laatst ingezien door GeluidBuro Corien op 26-2-2013
Model aangemaakt met Geomilieu V2.13
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 0,80
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Commentaar
Bepaling geluidbelasting vanwege wegverkeer op de 
* Peelstraat
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Situatie 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
001 bodem hard 0,00
002 bodem hard (water) 0,00
003 bodem hard (water) 0,00
004 bodem hard (water) 0,00
005 bodem hard (water) 0,00

006 bodem hard (water) 0,00
007 bodem hard (water) 0,00
008 bodem hard (water) 0,00
009 bodem hard (water) 0,00
010 bodem hard (water) 0,00
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Situatie 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
009 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
010 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

011 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
012 bebouwing bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
013 bebouwing bestaand     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
014 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
015 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

016 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
017 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
018 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
019 bebouwing bestaand     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 bebouwing bestaand     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
022 bebouwing bestaand     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
023 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
025 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

026 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
027 bebouwing bestaand     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
028 bebouwing bestaand     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Situatie 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
P_01 rechter zijgevel Peelstraat 121      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
P_02 voorgevel Peelstraat 121      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
P_03 voorgevel Peelstraat 121      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
P_04 linker zijgevel Peelstraat 121      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Situatie 2023
Groep: Peelstraat

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H ISO M Hdef. Hbron Lengte Wegdek
P_01 Peelstraat     258247,79     523353,90     258388,68     523661,42     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief   0,75           338,30 W0
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Situatie 2023
Groep: Peelstraat

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek Type Cpl Cpl_W V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
P_01 Referentiewegdek Verdeling False 1.5 dB  60  60  60  60  60  60  60  60  60   2872,00   5,70   2,80
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Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Model: Situatie 2023
Groep: Peelstraat

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
P_01   0,60  88,00  88,00  88,00  10,00  10,00  10,00   2,00   2,00   2,00

6-3-2013 9:14:47Geomilieu V2.13



Bijlage B7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Invoergegevens rekenmodelHet GeluidBuro

Rapport: Groepsreducties
Model: Situatie 2023

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

(hoofdgroep)
  Peelstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage C7887 TM - 121 Peelstraat te Erica
Rekenresultaten vanwege PeelstraatHet GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: Situatie 2023

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
P_01_A rechter zijgevel Peelstraat 121 1,50 40,56 37,48 30,79 41,02
P_01_B rechter zijgevel Peelstraat 121 4,50 42,45 39,36 32,67 42,90
P_02_A voorgevel Peelstraat 121 1,50 46,89 43,80 37,11 47,34
P_02_B voorgevel Peelstraat 121 4,50 48,52 45,44 38,75 48,98
P_03_A voorgevel Peelstraat 121 1,50 47,24 44,16 37,47 47,70

P_03_B voorgevel Peelstraat 121 4,50 48,87 45,79 39,10 49,33
P_04_A linker zijgevel Peelstraat 121 1,50 43,12 40,04 33,35 43,58
P_04_B linker zijgevel Peelstraat 121 4,50 44,94 41,86 35,17 45,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4: Publicatie verleende omgevingsvergunning 
 

 

Rectificatie verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft medewerking 

verleend aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor: 

 

Erica 

• 23-05 Peelstraat 121, het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (het wijzigen 

van een school naar woning) (44440). 

 

Beroep 

Met ingang van de datum na de dag van deze publicatie ligt het besluit 6 weken ter inzage in 

bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 in Emmen. Het besluit en 

bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen 

of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie of voor het maken van een 

afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. 
Gedurende de termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen bovenstaand besluit een 

schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Sector bestuursrecht van de 

Rechtbank Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen. Degene die een beroepschrift heeft 

ingediend kan, om te voorkomen dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare 

gevolgen ontstaan, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 

indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Assen. U 

kunt ook digitaal procederen. Voor meer informatie kunt u de website van de Rechtbank 

informeren. 

 

Emmen, 11 juni 2013 

burgemeester en wethouders van Emmen, 

de secretaris, A.J. Mewe 

de burgemeester, C Bijl 
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