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5.1 Thema technisch Geluid 

 

1. Hoe hard is 65 dB?                                                                                                          

Het is lastig om aan te geven hoe hard 65 dB(A) is. Wel is het mogelijk om het 

geluidniveau van 65 dB(A) bij benadering te laten horen, bijvoorbeeld via een laptop en 

een koptelefoon. Of dit geluidniveau hinderlijk is hangt mede af van wat voor soort 

geluid het is en hoe vaak en waar dit optreed. In de praktijk zijn er wel apparaten die 

een geluidniveau hebben die dicht bij de 65 dB liggen. Bijvoorbeeld airconditioning (50-

75 dB), normale conversatie, wasmachine (50-75 dB), vaatwasser (55-70 dB), 

naaimachine, wasdroger, pianospel (60-70 dB). 

 

2. Vervoer beweging 40 st. minimaal zijn het nu al, geluid 60DB = te hoog, nu is 

deze lager  

In de geluidnomering voor de milieuvergunning van Van Gorp kan sprake zijn van 60 dB. 

Dit is een geluidnorm voor het maximale geluidsniveau (het piekgeluid). Het is een 

geluidsniveau dat zeer kortstondig wordt gehoord. De normering voor het gemiddelde 

geluidsniveau (het geluidniveau gemiddeld over een dagdeel) ligt  in het  algemeen 20 

dB lager.  

 

3. Waarom is er geen daadwerkelijk geluidsonderzoek gedaan, maar wordt ervan 

uitgegaan                                                                                               

Er is wel een geluidsonderzoek gedaan. Het geluidonderzoek bestaat met name uit een  

geluidmodel dat met behulp van een computer en software wordt opgesteld. In dit 

geluidmodel worden alle gegevens ingevoerd van het bedrijf (o.a. de resultaten van een 

aantal geluidmetingen) en met de ingevoerde gegevens wordt berekend wat de 

geluidbelasting is als gevolg van het inwerking zijn van Van Gorp op de gevels van de 

omliggende woningen. In de vergunning zullen tevens controlemetingen worden 

voorgeschreven om na te gaan of aan de voorgeschreven geluidnormen kan worden 

voldaan.  Daarnaast kan de gemeente controlemetingen( laten) uitvoeren. 

 

4. Gemiddelde geluidsniveau moet minder.                                                                       

In  de vergunning die opgesteld gaat worden ligt de normering voor gemiddelde 

geluidsniveaus op veel beoordelingspunten veel lager (dus strenger) dan in de huidige 

vergunning die momenteel van kracht is.   

 

5. Wij zijn benieuwd of er nog verdere geluiddempende maatregelen worden 

genomen, in het bijzonder bij de uitstoot van de stortputafzuiging. Dit alles los 

van het mogelijke noodzakelijke onderhoud aan de installaties 

bij incidenten en eventuele inhaaldagen na dergelijke reparaties en bijzondere 

feestdagen.  

De  huidige gevel- en dakconstructie van het silodek bestaat uit enkelvoudige 

ongeïsoleerde geprofileerde staalbeplatingen. In de vergunningaanvraag is aangegeven 

dat dat deze dakconstructie wordt vervangen door een geperforeerde profielplaat 

voorzien van steenwolisolatie. De kanalen van de bitumineuze dakbedekking gaan gevuld 
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worden met minerale wol. Ook de gevelconstructie wordt geïsoleerd met minerale wol. 

Daarnaast worden maatregelen getroffen om het binnenniveau te verlagen door het 

aanbrengen van geluiddempers. 

 

6. 7 dagen productie betekent ook 7 dagen aan/afvoer van grondstoffen Geluid: 

al veel aan gedaan, maar geluid buiten is niet tegen te houden                                                   

 Auto’s personeel aankomst/weggaan 

 Vrachtwagens:  blazen van bulkwagens 

 Afzetten van containerbakken 

 Verkeer op achterterrein 

 Heftrucks 

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden over de  geluidemissie. Deze 

voorschriften gaan onder andere over alle processen en installaties in de inrichting, inclusief 

aan- en afvoerbewegingen van vrachtverkeer en bewegingen van overige voertuigen zoals 

heftrucks en busjes en personenwagens van personeel op het terrein van de inrichting. De 

geluidvoorschriften zijn op basis van deze activiteiten en landelijke normering opgesteld 

waarbij er onderscheid is gemaakt in langtijdgemiddelde geluidniveaus en piekniveaus. 

7. Eigen akoestisch onderzoek> is dat niet vreemd? Beetje slager keurt eigen 

vlees? Hiermee is een ‘goede beoordeling van de activiteit op de fysieke 

leefomgeving’ mogelijk. 

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor milieuaspecten moet, indien geluid een rol 

speelt, zijn voorzien van een akoestisch onderzoek. Het is vervolgens aan het bevoegd gezag 

om het akoestisch onderzoek te beoordelen.  

 

8. Kunnen dagen /tijden uitgezonderd worden? Bijvoorbeeld: niet werken in het 

weekend en op bijvoorbeeld feestdagen? Vooral in de zomer zitten we dan 

vaak buiten. Constante achtergrondgeluiden zijn niet prettig. Het is niet 

zozeer de hardheid van het geluid maar ontbreken van stilte. 

Wij moeten beschikken op de aanvraag zoals die is ingediend. Hierbij wordt getoetst aan 

wet- en regelgeving. Het concept-ontwerp van de vergunning laat het werken zoals is 

aangevraagd toe. De beperking zit hem in de bestuurlijke afweging die is gemaakt om in 

de nachtperiode met vrachtwagens te rijden. Het eigenhandig beperken van de 

werktijden wordt gezien als het verlaten van de grondslag van de aanvraag en is reden 

tot vernietiging bij de rechtbank.   

 

9. Wat  betekent ‘de gemeente heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai 

vastgesteld?’ In welke opzichten valt deze fabriek onder de noemer 

‘industrie’? 

Het staat een gemeente vrij om al dan geen beleid ten aanzien van industrielawaai vast 

te stellen. Beleid geeft extra afwegingsruimte, naast de geldende wet- en regelgeving. 

Of Van Gorp al dan niet onder de noemer industrie moet worden geschaard is voor wat 

betreft toetsing aan milieuregelgeving niet van belang. Het gaat om de  activiteiten die 

door Van Gorp worden uitgevoerd.  

 


