
 Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen.  
  

 

 

 
 Maatwerkvoorschrift Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek.            1 / 7 

 

 

MAATMERKVOORSCHRIFT 

 WET MILIEUBEHEER 
 

betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek 

 

I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

 

Melding 

Op 9 september 2009 is door Hustraco Treatments V.O.F. een melding ingediend op grond 

van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 

voor een wijziging van een inrichting voor het aanbrengen van corrosiebeschermende 

coatinglagen op aangeleverde producten. Bij de melding is een akoestisch rapport gevoegd 

van adviesbureau DGMR B.V. projectnr. I.2009.0832.00.R001 en titel “Akoestisch 

Onderzoek Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009.  

De inrichting is gelegen aan de Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek, kadastraal bekend als 

Schoonebeek, sectie D, nummers 137 en 807. 

 

Op dit bedrijf zijn de voorschriften die behoren bij het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) van 

toepassing.  

 

Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij 

maatwerkvoorschrift andere geluidsnormen stellen dan genoemd in artikel 2.17 voor het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Tevens kan het bevoegd gezag op grond van artikel 

2.20 lid 5 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften opstellen met betrekking tot 

gedragsregels. 

 

 

II. Behandelingsprocedure 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) in werking 

getreden. Op grond van het overgangsrecht in artikel 1.2 van de Invoeringswet algemene 

bepalingen omgevingsrecht handelen wij onderhavige procedure af volgens het recht zoals dat 

gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wabo. 

 

Bij de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het voornemen tot het stellen van 

maatwerkvoorschriften voor geluid is per brief gedateerd 22 september 2010 (met kenmerk 

09.067148) aan Hustraco Treatments V.O.F. toegezonden.  

 

Toezending en bekendmaking 

De ontwerpbeschikking heeft van 28 september 2010 tot 10 november 2010 voor eenieder op 

de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze ter inzage liggen en de 

bekendmaking hiervan heeft plaatsgevonden in "De Zuidenvelder" van 28 september 2010. 

Gedurende deze termijn is de mogelijkheid geboden tot het indienen van schriftelijke en/of 

mondelinge zienswijzen. In deze periode zijn geen (mondelinge) zienswijzen binnengekomen.  

 



 Gemeente Emmen, dienst Publiek , afdeling Vergunningen.  
  

 

 

                                 
  Maatwerkvoorschrift Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek.       2 / 7 

 

 

 

 

III. Beoordeling  

Toetsingskader 

De geluidsbelasting als gevolg van de inrichting is getoetst aan het Activiteitenbesluit. 

Volgens de normstelling van het Activiteitenbesluit (Artikel 2.17) mag het optredende 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) niet meer bedragen dan 50, 45 en 40 dB(A) in 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevel van een geluidgevoelige 

bestemming. Het piekniveau (LAmax) mag niet meer bedragen dan 70, 65 en 60 dB(A) in 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de gevel van een geluidgevoelige 

bestemming.  

 

Op grond van Artikel 2.20; lid 1 van het Activiteitenbesluit mag het bevoegd gezag andere 

waarden dan in Artikel 2.17 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vaststellen. 

Uitgangspunt hierbij is dat het  maatwerkvoorschrift in geen geval leidt tot een beperking van 

de activiteiten van de inrichtingen. 

 

 

Milieugevolgen 

Hustraco Treatments is gelegen aan de Europaweg 17a in Nieuw-Schoonebeek, gemeente 

Emmen. De directe omgeving van de inrichting kan worden gekenmerkt als landelijk. In de 

omgeving van de inrichting bevinden zich woningen aan de Koelveenweg, de Europaweg en 

de Dordsestraat. De kortste afstand vanaf het terrein van het bedrijf tot een geluidsgevoelige 

bestemming is circa 375 meter (woning aan de Europaweg 29). 

Bij de melding is het door DGMR opgesteld akoestisch rapport “Akoestisch Onderzoek Wet 

Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009 met projectnr. 

I.2009.0832.00.R001 gevoegd. In het rapport is de geluidsbelasting vanwege de inrichting op 

de woningen van derden berekend.  

 

In het akoestisch onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie onderzocht. Daarnaast is 

inzichtelijk gemaakt wat de tijdelijke activiteiten veroorzaken. Echter alleen voor de 

representatieve bedrijfssituatie zijn maatwerkvoorschriften opgesteld.  

 

In de representatieve bedrijfssituatie bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten 

hoogste 36, 37 en 31 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De 

maatgevende bron is de heftruck. Hiermee wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. 

 

De waarden voor het maximale geluidniveau  (“piekniveau”, LAmax) worden hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de heftrucks. Het piekniveau bedraagt op de woningen ten hoogste 46 dB(A) 

in de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldoen aan de geluidsvoorschriften uit 

het Activiteitenbesluit. 

 

Opgenomen nadere eisen 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de piekniveaus in de representatieve 

bedrijfssituatie maatwerkvoorschriften opgenomen overeenkomstig de in het akoestisch 

onderzoek vermelde waarden.  
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Indirecte hinder 

Toetsingskader 

In het kader van de Wet milieubeheer dient aandacht te worden besteed aan het aspect van 

indirecte hinder ten gevolge van de inrichting. Als voorbeelden van dergelijke hinder kunnen 

worden genoemd: overlast welke gepaard gaat met het komen en gaan van grote aantallen 

bezoekers en het aan- en afrijden van gemotoriseerd verkeer.  

De indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt getoetst 

aan de circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 

beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van 

29 februari 1996. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag voor 

de wijze waarop met dit aspect in het kader van de Wet milieubeheer kan worden omgegaan. 

Voor de geluidbelasting wordt een bandbreedte aanbevolen tussen de voorkeursgrenswaarde 

van 50 dB(A)-etmaalwaarde en de maximale grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde. 

 

Milieugevolgen 

In het bij deze melding gevoegde akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van 

het verkeer naar en van de inrichting bepaald. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter 

plaatse van maatgevende woningen aan de Europaweg de geluidbelasting 37 dB(A) bedraagt. 

Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

 

Opgenomen voorschriften 

Gelet op het vorenstaande zijn geen specifieke voorschriften opgenomen. 

 

Gevolgen maatwerkvoorschrift voor de inrichting 

De nu vast te stellen geluidsruimte is overeenkomstig het voor de inrichting opgestelde 

akoestisch onderzoek en voldoende om de gemelde activiteiten zonder belemmering te 

kunnen uitvoeren.  

 

IV. Conclusie 
 

Dit besluit is overeenkomstig het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 

2.20 van het Activiteitenbesluit tot stand gekomen. Door het stellen van dit 

maatwerkvoorschrift voor geluid is een beter zonebeheer mogelijk en kunnen de gemelde 

bedrijfsactiviteiten zonder beperkingen worden uitgevoerd. 
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V. Beslissing 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen,  

 

gelet op het bepaalde in of krachtens de Wet milieubeheer, het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de bovenstaande overwegingen, 

 

 

                                               B E S L U I T E N : 

 

 

I  voor de inrichting Hustraco Treatments V.O.F. Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek 

voornoemd, de navolgende maatwerkvoorschriften voor geluid vast te stellen; 

 

II het akoestisch rapport van adviesbureau DGMR met als titel “Akoestisch Onderzoek 

Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009 met projectnr. 

I.2009.0832.00.R001, onderdeel uit te laten maken van dit besluit. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Emmen, 

namens dezen,  

teamleider Gebruik, afdeling Vergunningen, 

 

 

 

P. J. Zoeteman. 

 

 

 



 Gemeente Emmen, dienst Publiek , afdeling Vergunningen.  
  

 

 

                                 
  Maatwerkvoorschrift Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek.       5 / 7 

 

 

 

 

 

 

Maatwerkvoorschriften 

 

behorende bij de beschikking 

 

betreffende 

 

Hustraco Treatments V.O.F.  
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BEGRIPPENLIJST 

 

BEVOEGD GEZAG 
Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander 

besluit. 

GELUIDSNIVEAU IN dB(A) 
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de 

NEN 10651 en de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake 

opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979. 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT) 
Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde 

periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke 

geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het 

karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als 

gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig 

de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" . 

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (LAmax) 

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast". 

 

WONING 

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd. 
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MAATWERKVOORSCHRIFTEN VOOR GELUID 

1 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 

activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de volgende 

beoordelingspunten, niet meer bedragen dan de, in onderstaande tabel genoemde waarden. 

Deze waarden zijn vastgesteld op basis van het voor de inrichting opgestelde akoestisch 

onderzoek van DGMR B.V. projectnr. I.2009.0832.00.R001 en titel “Akoestisch Onderzoek 

Wet Milieubeheer Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009.  

 

 

Beoordelingspunt
1) 

Hoogte
 

van 07.00 

tot 19.00 

uur 

van 19.00 

tot 23.00 

uur
 

van 23.00 

tot 07.00 

uur
 

03 Woning Europaweg 17 1,5/5
1) 

32 34 28 

08 Woning Europaweg 29 1,5/5
1)

 36 37 31 

10 Woning Dordseweg 4 1,5/5
1)

 29 28 22 

13 Woning Koelveenweg 6 1,5/5
1)

 32 33 27 

  In 

meters 
Geluidniveau in dB(A) ref. 20 Pa 

1) De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de 

avond- en nachtperiode. 

  

2 

Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 

en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de 

representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de volgende beoordelingspunten, niet 

meer bedragen dan de, in onderstaande tabel genoemde waarden. Deze waarden zijn 

vastgesteld op basis van het voor de inrichting opgestelde akoestisch onderzoek van DGMR 

B.V. projectnr. I.2009.0832.00.R001 en titel “Akoestisch Onderzoek Wet Milieubeheer 

Hustraco, Nieuw-Schoonebeek” van 29 januari 2009.  

 

 

Beoordelingspunt
1) 

Hoogte
 

van 07.00 

tot 19.00 

uur 

van 19.00 

tot 23.00 

uur
 

van 23.00 

tot 07.00 

uur
 

03 Woning Europaweg 17 1,5/5
1) 

45 46 46 

08 Woning Europaweg 29 1,5/5
1)

 46 46 46 

10 Woning Dordseweg 4 1,5/5
1)

 38 38 38 

13 Woning Koelveenweg 6 1,5/5
1)

 44 45 45 

  In 

meters 
Geluidniveau in dB(A) ref. 20 Pa 

1) De beoordelingshoogte bedraagt 1,5 meter in de dagperiode bedraagt en 5 meter in de 

avond- en nachtperiode. 


