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Indeling presentatie

• Algemene inleiding geluid  (Martin Haan)

• Industrielawaai Eemshaven en omgeving (Peter Bügel)

• Beoordeling geluid door de overheid (Frank IJpelaar)



Algemene inleiding geluid  (Martin Haan)



Algemene inleiding geluid

• Wat is geluid?

• Geluidbronnen

• Bron-overdracht-ontvanger

• Geluidnormen



Wat is geluid? 

• Geluid: luchttrilling

• Sterkte van de luchttrilling: geluidsniveau in decibel (dB)

• Weging naar gevoeligheid menselijk oor: dB(A) 
• Menselijk oor niet voor elke frequentie even gevoelig 
• Lage tonen worden bij zelfde sterkte als minder luid ervaren dan hoge tonen





Hoe werkt de sterkte van geluid? 

• 2x zoveel bronnen: 3 dB 
toename

• 10 x zoveel bronnen: 10 dB 
toename

• Deze 10 dB toename zal 
worden ervaren als 
verdubbeling geluidniveau



De invloed van de afstand tot de bron

• Afstand puntbron (fabriek) 2x zo groot : 6 dB lager

• Afstand lijnbron (weg) 2x zo groot: 3 dB lager

• Terrein speelt rol: reflectie, afscherming, demping



Waarnemen van verschillen in geluid

• Verschillen van 1 dB niet waarneembaar

• Verschillen 2 tot 3 dB waarneembaar

• Verschil 5 dB duidelijk te merken

• Verschil 10 dB lijkt twee maal zo hard resp. zacht



Geluidbronnen

• Industrie

• Windturbines

• Wegen en spoorlijnen

• Scheepvaart

• Luchtvaart



Geluidbronnen industrie

• Denk bij industriegeluid aan ventilatoren, machines, transport 
binnen een bedrijf, generatoren, etc.

• Bedrijven moeten in beginsel ‘best beschikbare technieken’ 
toepassen



Bron-overdracht-ontvanger (1)



Bron-overdracht-ontvanger

• Bronmaatregelen: bron op grotere afstand van ontvanger, bron in 
gebouw plaatsen i.p.v. buiten, stillere technieken, (gedeeltelijke) 
stilstand 

• Overdrachtsmaatregelen: geluidwal, geluidscherm, ‘zacht’ terrein voor 
demping

• Maatregelen bij de ontvanger: bijv. maatregelen aan gevel(s), dak,  
beglazing en gevelopeningen  



Geluidsnormen

• Onderscheid tussen gebruiksfase (permanent) en aanleg/bouw 
(tijdelijk)

• Gebruiksfase: aparte normen voor elke bron; regels in Wet 
milieubeheer en Wet geluidhinder

• Bouwfase: normen voor bouwwerkzaamheden; regels in Bouwbesluit 
2012 



Geluidsnormen: gebruiksfase industriegeluid
• Norm gebruiksfase uitgedrukt in dB(A) op gevel van ontvangers 

• Normen voor etmaalgemiddelde geluid en kortdurende pieken

• Etmaalgemiddelde: 
• Geluid in avond + 5 dB, geluid in nacht + 10 dB
• 50 dB(A) is voorkeursgrenswaarde (daaronder geen hinder van betekenis) 
• Afwijking tot maximaal 60 dB(A) mogelijk

• In Eemsdelta ook aparte norm voor alle bronnen samen (Lcum)



Geluidsnormen:  
aanleg/bouwfase

• Bouwbesluit 2012: zie tabel

• Ontheffing mogelijk

• Aanscherping ook mogelijk



Industrielawaai Eemshaven en omgeving (Peter Bügel)



Geluidzone en geluidverdeelplan (GVP):          
7 vragen
1. Wat is de geluidszone?
2. Hoe wordt een geluidszone bepaald?
3. Hoe wordt “geluidsruimte” in een bestemmingsplan geregeld?
4. Waarom een GVP? 
5. Hoe wordt het GVP vastgelegd?
6. Hoeveel geluidruimte is nog beschikbaar?
7. Wat betekent het GVP voor u?



1. Wat is de geluidzone?
• Verplicht door de wet geluidhinder
• Zonebesluit genomen in 1993
• Gaat alleen over “industrielawaai”
• Buiten de zone is 50 dB(A) de max
• Binnen de zone is 55 dB(A) de 

streefwaarde, maximum is 60 dB(A)
• 1 zone, 3 plangebieden

• Oostpolder wordt ontwikkeld zonder aanpassing van de bestaande 
geluidzone rondom het industrieterrein



2. Hoe wordt een geluidszone bepaald?

• Er wordt gewerkt met een geluidsmodel;

• Met fictieve bronnen wordt geluidbelasting  
op rekenpunten op woningen berekend;

• Hogere waarde mag onder voorwaarden

• Vergunningen worden getoetst aan de zone
en aan woningen in de zone

• Na verlening vergunning wordt bedrijf 
verwerkt in het zonebeheermodel



3. Hoe wordt “geluidruimte” in een bestem-
mingsplan geregeld?

• Bij aanvraag vergunning wordt 
“geluidruimte” geclaimd

• Of deze geluidruimte kan worden vergund
wordt vooraf beoordeeld

• Na vergunningverlening worden fictieve 
bronnen vervangen door bronnen volgens vergunning

• Geluidruimte is op als maximum waarden bereikt zijn op zonepunten



4. Waarom een GVP?

• Sturen op de verdeling van geluid in het plangebied(en) 
(optimaliseren)

• Voorkomt dat alle geluidruimte door 1 of enkele gebruikers wordt 
opgemaakt

• Matigt de aanvragen van geluidruimte door een “geluidsreserve”
• Overheid kan sturen in toedeling van geluid



5. Hoe wordt het GVP vastgelegd?

• In een bestemmingsplan
• Gemeente is bevoegd gezag
• Bestemmingsplan bepaalt wat er mag komen 

met bedrijfstypen
• Vergunningen worden getoetst aan de regels 

(grens aan geluiduitstraling per oppervlak)



6. Hoeveel geluidruimte is nog beschikbaar?

Totaal beschikbare geluidruimte (= 100%)

Vergunde geluidruimte (= 30%)

Beschikbare geluidruimte kavelbudgetten (= 30%)

Strategische reserve (= 40%)



7. Wat betekent het GVP voor u?

• Instrument voor verdeling geluidruimte
• Wordt zo verdeeld dat zware bronnen noordelijk liggen
• Extra drukmiddel voor bedrijven om minder geluid te maken
• Bij geluidstoedeling ook rekening houden met bredere belangen
• Daardoor komen bronnen dichter bij woningen te liggen
• Gevolgen daarvan worden nu in het MER onderzocht



MER Oostpolder
• Toevoegen van nieuwe geluidbronnen (industrie) in Oostpolder plus toevoegen 

toenames wegverkeer, railverkeer en scheepvaartverkeer
• Beoordeling losse bronnen èn beoordeling cumulatieve geluidsituatie 
• In MER wordt variant onderzocht waarin geluidbelasting niet helemaal tot aan 

de norm gaat (betere geluidsituatie voor omgeving) 



Beoordeling geluid door de overheid (Frank IJpelaar)



Beoordeling van geluid 
in de Eemsdelta
door de overheid



Beoordeling voorafgaand aan realisatie van 
nieuwe ontwikkelingen (ruimtelijke inpassing)
Altijd: 
• met berekeningen (3D-model)
• berekeningen gaan uit van worst-case condities
• situatie bij volledige invulling van het plan en volledige benutting 

vergunning

Weg- en railverkeer, windturbines, luchtvaart: Lden
= jaargemiddelde dag, avond+5, nacht+10

Industrie: LAr,LT 
= etmaalgemiddelde dag, avond+5, nacht+10

Dag = 7-10 uur,  avond = 19-23 uur,  nacht = 23-7 uur.



Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl
• DEEL VAN RUIMTELIJK- en MILIEUKADER VOOR HET GEBIED

• Geluidsbelasting per windpark max. 47 dB.

• Gecumuleerd geluid LCUM= WT + IL + VL + RL + LL + SL: max 65 dB

WEGVERKEER
WINDTURBINES LUCHTVAART

INDUSTRIE

RAILVERKEER

SCHEEPVAART



Monitoring

1. Modelmatig: 
- geluid per windpark
- gecumuleerd geluid

2.   Permanente metingen omgevingsgeluid
(5 meetpunten, 3 rondom Eemshaven, 2 rondom Oosterhorn)



Monitoring geluid windturbines
Toetsing van de toelaatbaarheid van de plaatsing van de windturbines:

 per park maximaal 47 dB Lden op gevels gevoelige gebouwen (volgens 
vergunning)

 turbines waarvan vergunning of melding van vóór 1 jan 2011 is worden 
hierbij niet betrokken



Ruimtelijke begrenzing windparken



Monitoring LCUM



Woningtelling



Metingen



Reken- vs meetresultaten



Verschillen



Resultaten zijn openbaar
https://destaatvangroningen.nl
>   Milieumonitor
>   Milieumonitor Eemsdeltagebied
>   Geluid:

1. geluid per windpark (berekend)
2. gecumuleerd geluid (berekend)
3. geluidmeetnet (permanente metingen)


