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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel

Bij besluit van 1oktober 2008 heeft de raad van de gemeente Doetinchem het 
bestemmingsplan 'Torenallee 2008' vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op de gronden van 
de bestaande woonwijk Torenallee, de in ontwikkeling zijnde woonwijk IJsseltuin en het plan 
Heelweg. Het bestemmingsplan 'Torenallee 2008' voorziet enerzijds in een actualisering van 
de planologische situatie van de bestaande bebouwing en anderszijds in een 
juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van het plan Heelweg. 

Het plangebied: 1. wijk Torenallee, 2. wijk IJsseltuin, 3. Plan Heelweg

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 23 maart 2011 
(200910011/1/R2), naar aanleiding van het beroep van enkele bedrijven aan het 
Zaagmolenpad, enkele plandelen met de bestemming 'Gemengd' vernietigd. Het gaat om drie 
bouwvlakken aan de zuidzijde van het Zaagmolenpad. De Raad van State heeft daarbij 
overwogen (zie bijlage 1 van de regels, onder 'overweging 2.14.4') dat ter plaatse van de 
bedrijven aan het Zaagmolenpad 6 en 8 op de plankaart geen milieucontour is opgenomen. 
In de begripsbepalingen van het plan, noch in de overige planregels is nader omschreven wat 
onder het begrip feitelijke milieucontour moet worden verstaan. De afdeling stelt vast dat 
het plan geen zekerheid biedt omtrent de te hanteren afstand tussen deze bedrijven en de 
te realiseren woningen ten zuiden van het Zaagmolenpad. Weliswaar heeft de raad 
aangegeven een akoestisch onderzoek te hanteren voor het bepalen van de feitelijke 
milieucontour, maar ook hiermee biedt het bestemmingsplan Torenallee 2008 geen 
zekerheid omtrent de te hanteren afstand tot de bedrijven van Kort en anderen. In de 
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planregels is immers geen koppeling gelegd met de uitkosten van de rapporten en met de 
vraag in welke mate die uitkomsten een rol zullen spelen bij de invulling van de 
milieucontour. Voorts wordt in de rapporten uitsluitend ingegaan op het geluid terwijl 
'milieucontour' een ruimer begrip is. 

Het voorliggende bestemmingsplan 'Zaagmolenpad - 2013' heeft tot doel de vernietigde 
onderdelen van het bestemmingsplan 'Torenallee 2008' te repareren. Omdat het een 
reparatie van een vernietigd onderdeel betreft, is het niet nodig een beleidsparagraaf op te 
nemen in voorliggend plan, daarvoor wordt verwezen naar het bestemmingsplan 'Torenallee 
2008'. Volstaan kan worden met een planomschrijving van de gehele ontwikkeling waar de 
kavels onderdeel van uitmaken. 

1.2  Plangebied

Het plangebied is gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied, aan de westzijde van 
Doetinchem. Op onderstaande luchtfoto is het plangebied globaal aangegeven.

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Binnen het plangebied gelden meerdere bestemmingsplannen: hieronder zijn deze 
bestemmingsplannen opgenomen. 

Torenallee 2000 IJsseltuinen, vastgesteld 12 juli 2001, en goedgekeurd 5 februari 2002;
Parapluherziening Planologisch beleid 2011 (bijgebouwenregeling c.a.), vastgesteld door 
de raad van de gemeente Doetinchem op 30 juni 2011;
Parapluherziening seksinrichtingen, vastgesteld 13 november 2003, goedgekeurd 16 
januari 2007;
Parapluherziening Verbod dak- en thuislozenvoorziening 2013, vastgesteld door de raad 
van de gemeente Doetinchem op 17 juli 2014, onherroepelijk 11 september 2014. 

Als het bestemmingsplan"Zaagmolenpad - 2013" onherroepelijk is, zullen deze binnen het 
plangebied vervallen.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur

In de Ontwikkelingsvisie Torenallee-West uit 1997 sprak de gemeenteraad zich uit voor de 
omzetting van het open gebleven deel van het bedrijventerrein Keppelseweg ten westen van 
de IJsselstraat in een woongebied. Het betrof het gehele gebied dat ligt tussen de 
Keppelseweg in het noorden en de Oude IJssel in het zuiden. In de “Studie naar nieuwe 
woonlocaties Doetinchem” uit datzelfde jaar werd de keuze voor dit nieuwe woongebied 
nog eens bevestigd. In die studie werd gewezen op de mogelijkheid om het gebied te 
ontwikkelen als een aantrekkelijk woongebied langs de rivier. De locatie paste als 
inbreidingslocatie goed in het streven van de gemeente naar het efficiënt benutten van de 
bestaande ruimte binnen de bebouwde kom. 

In 2000 startte de planvoorbereiding voor het gebied ten zuiden van het Zaagmolenpad. In 
2002 werd het bestemmingsplan “Torenallee 2000-IJsseltuin” goedgekeurd. Dat plan maakte 
de bouw mogelijk van circa 225 woningen in het projectgebied dat begrensd wordt door het 
Zaagmolenpad in het noorden, de IJsselstraat in het oosten, de Oude IJssel in het zuiden en 
de Energieweg in het westen. Verder bood het plan de ruimte voor de vestiging van lichte 
bedrijven langs het Zaagmolenpad.

Stedenbouwkundig plan

Het hieronder weergegeven kaartje geeft de hoofdlijnen van het stedenbouwkundige plan 
weer. De letters a, b, c, d geven respectievelijk: de Oude IJssel, de Energieweg, het 
Zaagmolenpad en de IJsselstraat aan. 

De wijk wordt vanaf het Zaagmolenpad ontsloten door de straten (e) met de namen Brasem 
en Snoekbaars. Deze straten lopen loodrecht in de richting van de Oude IJssel zodat er 
doorzichten ontstaan van het Zaagmolenpad naar de rivier. Het woongebied wordt verder 
in bouwblokken onderverdeeld door de aanleg van drie woonstraten die parallel lopen met 
het Zaagmolenpad, te weten de straten Karper, Rietvoorn en Brasem. In het projectgebied 
IJsseltuin zijn verschillende woongebieden (f t/m j) te onderscheiden, elk met een ander type 
bebouwing. In het oosten van het plangebied liggen een aantal reeds bestaande woningen die 
gehandhaafd worden. Langs het Zaagmolenpad wordt bebouwing neergezet (g) die een 
geluidwerende functie vervult. In deze bebouwingsstrook worden bedrijven in combinatie 
met woningen toegelaten. In de bebouwingsstrook langs de Energieweg (h) zijn 
appartementengebouwen gebouwd met een hoogte van circa 6 bouwlagen. Op het meest 
zuidelijke perceel van deze strook is aan de Oude IJssel een markant appartementengebouw 
gebouwd. Langs de Oude IJssel zijn ook een aantal “urban villa’s” gebouwd met een hoogte 
van 4 bouwlagen (i). De bebouwing van het middengebied en een deel van de oever van de 
Oude IJssel (j) bestaat uit eengezinshuizen in verschillende prijsklassen. Loodrecht op het 
Zaagmolenpad zijn twee wadi’s aangelegd. Verder is in het middengebied een groenstrook in 
aanleg die ook voor de regenwaterberging bestemd is (k).
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Ruimtelijke opzet van het Plan IJsseltuin

De planontwikkeling heeft inmiddels gestalte gekregen. Langs de Energieweg, de Keppelseweg 
en de Heelweg is bebouwing gerealiseerd. Het deelgebied IJsseltuinen is voor een groot deel 
ontwikkeld. Het onderstaande kaartje geeft de recente situatie in 2012 weer. 

2.2  Ontwikkelingen

Dit bestemmingsplan legt de ruimtelijke mogelijkheden vast die eerder in het 
bestemmingsplan Torenallee 2008 zijn voorzien. Daarnaast is een doorvertaling van de 
standaard regels toegepast. 

De drie bestemmingvlakken met hoofdzakelijk woon-werkkavels en woningen liggen in een 
zone tussen bestaande bedrijven aan het Zaagmolenpad en het woongebied IJsseltuin. De 
gronden zijn bestemd voor 'Gemengd'. In de bestemming zijn toegelaten: 

1. een combinatie van woondoeleinden met bedrijfsmatige activiteiten, zoals 
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opgenomen in bijlage 1 “Lijst aan huis gebonden beroepen en bedrijven” bij deze 
regels, al dan niet in combinatie met detailhandel in goederen die ter plaatse worden 
vervaardigd;

2. een combinatie van woondoeleinden en kantoren;
3. een combinatie van woondoeleinden en maatschappelijke voorzieningen met 

uitzondering van voorzieningen voor een 24 uurs begeleidwonenvoorzieningen met 
zorgplekken voor dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel 
verleden;

4. woondoeleinden;

2.3  Het bouwprogramma

Het bouwprogramma omvat maximaal 24 woningen. Deze aantallen zijn opgenomen op de 
gemeentelijke lijst taskforce woningbouw. 

2.4  Verkeer en parkeren

Het plangebied sluit aan op de verskeersstructuur van het plangebied 'Torenallee 2008'. Het 
Zaagmolenpad en de woonstraten worden conform het wegcategoriseringsplan 
(wegennetvisie) ingericht als 30 km gebied. De inrichting van de straten (het wegbeeld) dient 
het gewenste rijgedrag en de rijsnelheid af te dwingen. Om dat doel te bereiken zullen de 
verschillende verkeersruimtes herkenbaar worden gemaakt door afwisseling in kleur- en 
materiaalgebruik. Verder zullen in de erftoegangsstraten en op de gebiedstoegangsstraten 
snelheidsremmende maatregelen worden getroffen op locaties waar kwetsbare 
verkeersdeelnemers de weg moeten kruisen. Bij de inrichting van de openbare 
verkeersruimten voor de auto, de fietser en de voetganger staat de kwaliteit van de 
leefomgeving centraal. De openbare verkeersruimten dienen zó ontworpen te worden dat 
deze ruimten na realisatie goed beheerd kunnen worden. De geprojecteerde kavels worden 
ontsloten op het Zaagmolenpad. 

Voor wat betreft het parkeren wordt aangesloten bij het meest recente parkeerbeleid van 
gemeente Doetinchem. Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad de nota 
'Parkeernormen en Parkeercompensatiefonds' vastgesteld. Onderdeel van die nota is de 
notitie 'parkerennormen'. Deze notitie is de basis voor iedere (nieuwe) ruimtelijke 
ontwikkeling. Door deze notitie op te nemen in het bestemmingsplan, krijgt deze 
rechtskracht en vormen de parkeernormen een toetscriterium bij vergunningaanvragen.

De nota 'parkeernormen gemeente Doetinchem' zijn als bijlage 3 bij de regels opgenomen.

2.5  Groen en water

De openbare ruimten worden zoals ook elders in het plan Heelweg/Ijsseltuinen op 
eenvoudige en overzsichtielijke wijze ingericht. Dit groene beeld wordt in het plan 
voortgezet door de ruime wadi’s en de verschillende bestaande en nieuwe groene 
structuren. Het plan bevat geen zelfstandige groen- en waterelementen. 

Het plan maakt deel uit en sluit aan op de waterhuishoudkndige structuur van het gebied 
Ijsseltuinen. 
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Hoofdstuk 3  Haalbaarheid

3.1  Algemeen

Aangezien het om een 'reparatieplan' gaat zijn alle haalbaarheidsaspecten niet meer of niet 
meer uitvoering belicht. Dit is al gebeurd in het kader van het bestemmingsplan Torenallee 
2008. Er is volstaan met een korte toelichting op de belangrijkste aspecten. Het gaat om een 
reparatieplan, dat bedoeld is om de milieukundige situatie tussen de aanwezige bedrijven en 
geplande nieuwe functies aan de overzijde van het Zaagmolenpad planologisch goed te 
regelen. 

3.2  Bedrijven / industrielawaai / bedrijfszonering

In de nabije omgeving van het plangebied zijn een tweetal bedrijven aanwezig, te weten 
Houthandel Kort (Zaagmolenpad 8) en Aannemersbedrijf Boesveld (Zaagmolenpad 6). Voor 
deze bestaande bedrijven aan het Zaagmolenpad geldt dat binnen hun invloedszone (bron: 
publicatie bedrijven en milieuzonering VNG-zonering, 2009) geen geluidsgevoelige functies 
mogen komen. 

VNG-publicatie

Houthandel Kort

Op het bedrijf Houthandel Kort (een hout en bouwmaterialenhandel) zijn de regels en 
voorschriften van het Activiteitenbesluit Milieubeheer van toepassing. Op basis van het 
milieudossier en de bestaande bedrijfssitautie is er sprake van een milieucategorie 3.1-bedrijf. 
Volgens de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering gelden dan de volgende 
richtafstanden per hinderaspect:

SBI- 
1993

SBI- 
2008

OMSCHRIJ

VING

AFSTANDEN IN METERS INDICES

nr geu
r

stof geluid gevaa
r

groot-
ste 
afstan
d

cat. verk
eer

visue
el 

bode
m

lucht

51 46 - Groothan- 
del en 
handelsbe-
middeling

5153 4673 0 Groothan- 
del in hout 
en bouw- 
materialen

5153 4673 1 algemeen: 
b.o. > 
2000m2

0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

De maatgevende richtafstand voor Houthandel Kort bedraagt 50 meter voor het aspect 
'geluid'. Omdat het plangebied van voorliggend bestemmingsplan binnen 50 meter afstand 
tot het bedrijf, is nader onderzoek naar dit aspect noodzakelijk. 
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Voor de aspecten stof en gevaar geldt een richtafstand van 10 meter. Omdat het plangebied 
op een grotere afstand dan 10 meter vanaf het bedrijf liggen is nader onderzoe naar de 
aspecten stof en gevaar niet nodig. Het aspect geur is niet aan de orde. Ook naar dit aspect 
is geen nader onderzoek nodig.

Aannemersbedrijf Boesveld

Op Aannemersbedrijf Boesveld (aannemersbedrijf in de bouw) zijn de regels en 
voorschriften van het Activiteitenbesluit Milieubeheer van toepassing. Op basis van het 
milieudossier en de bestaande bedrijfssituatie is er sprake van een milieucategorie 2-bedrijf. 
Volgens de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering gelden dan de volgende 
richtafstanden per hinderaspect:

SBI- 
1993

SBI-

2008

OMSCHRIJV
ING

AFSTANDEN IN METERS INDICES

n
r

geur sto
f

geluid gevaa
r

groot-
ste 
afstan
d

cat. verk
eer

visue
el

bode
m

lucht

.45 41,42, 
43

- BOUWNIJV
ERHEID

45 41,42, 
43

1 aannemersb
edrijf met 
werkplaats: 
b.o. < 1000 
m2

0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

De maatgevende richtafstand voor aannemersbedrijf Boesveld bedraagt 30 meter voor het 
aspect 'geluid'. Omdat het plangebied van voorliggend bestemmingsplan binnen 30 meter 
afstand tot het bedrijf, is nader onderzoek naar dit aspect noodzakelijk. 

Voor de aspecten stof en gevaar geldt een richtafstand van 10 meter. Omdat het plangebied 
op een grotere afstand dan 10 meter vanaf het bedrijf liggen is nader onderzoek naar de 
aspecten stof en gevaar niet nodig. Het aspect geur is niet aan de orde. Ook naar dit aspect 
is geen nader onderzoek nodig.

Nader akoestisch onderzoek / geluidscontour

Op basis van bovenstaande consteringen is door Adviesburo Van der Boom het "Akoestisch 
onderzoek Kort hout- en bouwmaterialen en fa. Boesveld Aannemersbedrijf Zaagmolenpad 
Doetinchem" uitgevoerd. Het onderzoek (kenmerk: 'Akoestisch onderzoek Kort hout- en 
bouwmaterialen en fa Boesveld Aannemersbedrijf Zaagmolenpad Doetinchem, Van der 
Boom, d.d. 8 mei 2014) is als bijlage 2 bij de toelichting gevoegd.

Dit geactualiseerde akoestisch onderzoek is voor reactie toegezonden aan beide bedrijven. 
Hen is verzocht om op het onderzoek te reageren. Daarbij is aangegeven dat als zij niet 
reageren, gemeente Doetinchem er van uitgaat dat de bedrijven zich kunnen vinden in het 
onderzoek. Beide bedrijven hebben niet meer op het onderzoek gereageerd. 

In het kader van het onderzoek zijn door Adviesburo Van der Boom bij beide bedrijven ter 
plaatse metingen uitgevoerd. Onderzocht is welke geluidruimte de bedrijven nodig hebben 
onder de representatieve bedrijfscondities. In het akoestisch onderzoek is onder andere 
aangegeven dat, ervan uitgaande dat de nu berekende geluidruimte voor Kort en Boesveld in 
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cumulatie (Kort maatgevend) de maximaal denkbare is, de 50-dB(A) contour uit figuur 3 van 
het onderzoek kan dienen als grens tussen ruimte voor bedrijvigheid en woningen. 

Aangegeven wordt dat strikt genomen deze ruimte nog iets groter is voor woningbouw 
wanneer houthandel Kort op de bestaande woningen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit 
moet (gaan) voldoen. Om toekomstige hindersituaties te voorkomen kunnen geen nieuwe 
woningen binnen de 50 dB(A) contour worden gerealiseerd. 

Op de plankaart van het voorliggende bestemmingsplan vormt de in het rapport aangegeven 
50-dB(A)-contour de grens van de functieaanduiding 'wonen uitgesloten'. In de regels van 
het bestemmingsplan is aangeven dat binnen deze contour geen woningen zijn toegestaan. 
Doordat andere (geluidsgevoelige) functies (zoals maatschappelijke voorzieningen, kantoren 
en bedrijfsmatige activiteiten) alleen mogelijk zijn in combinatie met 'wonen', kunnen er dus 
ook geen andere (milieugevoelige) functies op de gronden binnen de aanduiding 'wonen 
uitgesloten' gerealiseerd worden. 

3.3  Akoestiek

3.3.1  Wegverkeerslawaai

Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet 
geluidhinder zijn daarom geluidsnormen en voorkeursgrenswaarden opgenomen. 

Er is van rechtswege een zone gelegen langs iedere weg, met uitzondering van woonerven en 
30 km gebieden. 

De Energieweg, de Keppelseweg en de Europaweg die langs de randen van het gebied 
Torenalee 2008 lopen zijn aan weerszijden (op basis van artikel 74 Wgh) voorzien van een 
wettelijke geluidszone van 200 meter. Onderzoek in het kader van het bestemmingsplan 
'Torenallee 2008' heeft uitgewezen, dat enkele woningen in het plan Zaagmolenpad binnen 
deze onderzoekszone gelegen zijn, maar de gevelbelasting voldoet aan de wettelijke 
grenswaarden. 

De wegen in en rond het plangebied, waaronder het Zaagmolenpad, worden ingericht als 30 
km-zone, welke voldoen aan de wettelijke (geluids)normen. 

 15 

 bestemmingsplan "Zaagmolenpad - 2013" vastgesteld 



 16 

 bestemmingsplan "Zaagmolenpad - 2013" vastgesteld 



Hoofdstuk 4  Wijze van bestemmen

4.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid en ook 
de ruimtelijke- en milieutechnische randvoorwaarden zijn doorvertaald naar de 
bestemmingen en regels. De bestemmingen en regels vormen het juridische deel van het 
bestemmingsplan, dat bindend is voor de burger en de overheid.

4.2  Dit bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een reparatie van een het bestemmingsplan 'Torenallee 2008', 
vastgesteld op 1 oktober 2009. Bij uitspraak van 23 maart 2011 heeft de Raad van State het 
besluit tot vaststeling van de drie oostelijk gelegen plandelen ter plaatse van de gronden met 
de bestemming 'Gemengd' ten zuiden van het Zaagmolenpad vernietigd. 

In het bestemmingsplan 'Zaagmolenpad-2013' wordt rekening gehouden met de overweging 
van de Raad van State dat in een bestemmingsplan zekerheid geboden moet worden 
omtrent de te hanteren afstand van geprojecteerde woningen tot de bestaande bedrijven 
van Kort en anderen aan het Zaagmolenpad. In het plan zijn binnen de 50 dB(A) contour 
geen geluidgevoelige objecten, zoals woningen, toegestaan. Dit is middels de 
functieaanduiding 'wonen uitgesloten' vorm gegeven. Doordat andere (geluidsgevoelige) 
functies (zoals maatschappelijke voorzieningen, kantoren en bedrijfsmatige activiteiten) alleen 
mogelijk zijn in combinatie met 'wonen', kunnen er dus ook geen andere (milieugevoelige) 
functies op de gronden binnen de aanduiding 'wonen uitgesloten' gerealiseerd worden. 

Wanneer in de toekomst mogelijk de bedrijfsactiviteiten worden beeïndigd, dan kunnen 
door middel van het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid, 
eventueel alsnog woningen worden gerealiseerd. 

4.3  Toelichting op de regels

De regels bestaan uit de volgende onderdelen:

hoofdstuk I:  Inleidende regels;
hoofdstuk II:  Bestemmingsregels;
hoofdstuk III:  Algemene regels;
hoofdstuk IV:  Overgangs- en slotregels.

4.3.1  Inleidende regels

De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen en 
afkortingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2).

4.3.2  Bestemmingsregels

In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. 
Elke bestemmingsregel is, overeenkomstig de RO-Standaarden 2008 waaronder de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (2008), in beginsel opgebouwd uit:

een bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de doeleinden waarvoor de 
gronden zijn bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;
de bouwregels: deze bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken;
nadere eisen;
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afwijken van de bouwregels;
specifieke gebruiksregels;
afwijken van de gebruiksregels;
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden;
wijzigingsbevoegdheid.

4.3.2.1  Gemengd

De drie bestemmingsvlakken hebben de bestemming “Gemengd“

4.3.3  Algemene regels

De algemene of aanvullende regels tenslotte vormen een set algemene regels die op alle 
onderdelen van het plan van toepassing zijn. De algemene regels bestaan onder meer uit 
afwijking- en wijzigingsbepalingen.

De algemene gebruiksregel luidt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken 
in strijd met de bestemming. Gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van 
de bestemming of het normale onderhoud van de gronden en/of bouwwerken wordt 
toegelaten.

De algemene ontheffingsregels voorzien in de mogelijkheid om op ondergeschikte 
onderdelen af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. De in het plan opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid laat meer ingrijpende afwijkingen toe en wordt daarom gekoppeld aan 
een zwaardere procedure dan die voor het verlenen van een afwijking van de bouw- en 
gebruiksregels.

4.3.4  Overgangs- en slotregels

In de loop van de tijd kan het gebruik van gronden of bouwwerken gaan afwijken van 
datgene wat mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels wordt 
geregeld in hoeverre deze afwijkingen positief bestemd worden. Daar waar maten van 
bestaande legale bouwwerken op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp meer 
bedragen dan is voorgeschreven in het nieuwe bestemmingsplan, gelden deze maten 
ingevolge het in het bestemmingsplan neergelegde overgangsrecht als maximum. 

De naam van het plan wordt in de slotregel aangehaald.
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Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan Zaagmolenpad - 2013 repareert de eerdere vernietigning 
van delen van het bestemmingsplanTorenalleen 2008 en is daarnaast vooral bedoeld om de 
burger voldoende rechtzekerheid te bieden. 

Het bestemmingsplan voorziet in mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen die passen 
binnen de visie en exploitatie van het plan IJsseltuinen. Met de rechtsvoorganger van de 
ontwikkelaar van het gebied 'IJssseltuinen' zijn afspraken gemaakt in een overeenkomst. Alle 
kosten voor realisatie zijn voor de ontwikkelaar. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid 
verzekerd De gronden waarvoor in het bestemmingsplan een rechtstreekse bouwtitel is 
opgenomen zijn in eigendom van een particulier. Daarvoor in beginsel geen kosten voor de 
gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat voor de begeleiding 
en toetsing van de aanvragen. Deze laatste kosten zijn door middel van legesheffingen gedekt. 
In geval er sprake is van andere kosten, die verhaald dienen te worden op basis van art. 6.13 
Wro, zal uitsluitend medewerking worden verleend aan de wijziging nadat een aanvullende 
exploitatie-overeenkomst is gesloten. Aan elke wijzigingsbevoegdheid is daarom het 
criterium verbonden dat de uitvoerbaarheid van de wijziging gewaarborgd dient te zijn. 
Hieronder wordt mede verstaan de financieel-economische uitvoerbaarheid. 
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Hoofdstuk 6  Procedure

6.1  Algemeen

Dit bestemmingsplan heeft de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening doorlopen. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. 
Ook is het plan op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening overlegd met de 
besturen van waterschap en provincie. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van deze 
procedure en overleggen worden behandeld. De resultaten van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan worden niet toegevoegd aan dit hoofdstuk. Deze maken 
onderdeel uit van het raadsvoorstel en -besluit omtrent de vaststelling.

6.2  Inspraak

Het plan is niet ter inzage gelegd op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. Omdat 
de beoogde ruimtelijke ontwikkeling al eerder deel uitmaakte van de 
bestemmingsplanprocedure 'Torenallee 2008'. 

6.3  Overleg

Het plan is op basis van artikel 3.1.1. Bro overlegd met de volgende instanties:

Provincie Gelderland
Waterschap Rijn en IJssel

Beide instanties hebben geen opmerkingen op het plan.

Op basis van richtlijnen van de rijksoverheid is vooroverleg met deze instantie niet nodig. Er 
is geen rijksbelang die hiertoe aanleiding voor geeft.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Uitspraak Raad van State
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1. Procesverloop 

Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de raad het bestemmingsplan 
"Torenallee 2008" (hierna: het plan) vastgesteld. 

Tegen dit besluit hebben Kort en anderen bij brief, bij de Raad van State 
ingekomen op 23 december 2009, beroep ingesteld. 

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke 
Ordening {hierna: StAB) heeft desverzocht een deskundigenbericht 
uitgebracht. De raad heeft zijn zienswijze daarop naar voren gebracht. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 februari 2 0 1 1 , waar 
Kort en anderen, vertegenwoordigd door mr. E. Wiarda, bijgestaan door 
A .M.C. Albes en S. Annevelt, en de raad, vertegenwoordigd door E.H.J. 
Ketels, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting de 
besloten vennootschap Gelders Projectenbureau B.V. en de commanditaire 
vennootschap Stockhorst C.V., vertegenwoordigd door mr. C M . A . Delissen-
Buijnsters, advocaat te Arnhem, als partij gehoord. 

2. Overwegingen 

2 . 1 . Het plan heeft betrekking op de gronden van de bestaande woonwi jk 
Torenallee, de in ontwikkeling zijnde woonwi jk Usseltuin en het Plan 
Heelweg. Het plan voorziet enerzijds in een actualisering van de 
planologische situatie van de bestaande bebouwing en anderzijds in een 
juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van het Plan Heelweg. 

2.2. Kort en anderen exploiteren een houthandel en een aannemersbedrijf 
aan het Zaagmolenpad 6 en 8 te Doetinchem. Aan deze percelen is in het 
plan de bestemming "Bedrijf" toegekend. 

2.3. Kort en anderen maken bezwaar tegen de wijze van bestemmen van 
het Plan Heelweg. Zij betogen dat niet beoordeeld kan worden of het Plan 
Heelweg in zijn geheel aanvaardbaar is omdat het in fasen en via 
wijzigingsbevoegdheden planologisch wordt mogelijk gemaakt. Daarbij 
doelen Kort en anderen op de stedenbouwkundige, landschappelijke, 
ecologische, milieukundige alsmede de economische aanvaardbaarheid. De in 
het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden bieden volgens hen bovendien 
te weinig waarborgen en de wijzigingsvoorwaarden zijn ondeugdelijk en 
onvolledig onder meer omdat een bepaling met betrekking to t de 
economische uitvoerbaarheid ontbreekt. 

2 . 3 . 1 . In de Nota van Zienswijzen is aangegeven dat er nog geen 
uitsluitsel is over hoe met de aanwezige bedrijven zal moeten worden 
omgegaan. De raad geeft aan dat aangezien nog geen duidelijkheid bestaat 
over de precieze invulling van het gebied, het niet mogelijk is de gewenste 
ontwikkeling positief op te nemen en er daarom wijzigingsbevoegdheden zijn 
opgenomen. Het middengebied van het Plan Heelweg is niet in eigendom 
van de gemeente maar van projectontwikkelaars. Om te voorkomen dat 
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uitsluitend het gebied wordt ontwikkeld to t daar waar de zonering van de 
bestaande bedrijven reikt en er geen aaneengesloten stedenbouwkundig 
geheel ontstaat, is specifiek opgenomen dat het gebied met de aanduiding 
"wijzigingsbevoegdheid zone M" alleen mag worden gewijzigd indien de 
bedrijfsactiviteiten zijn beeindigd en geen nieuwe bedrijfsactiviteiten meer 
worden opgestart, aldus de Nota van Zienswijzen. 

2 .3.2. In de plantoelichting is aangegeven dat de verdere ontwikkeling van 
het middengebied afhangt van de vraag of overeenstemming zal worden 
bereikt over de noodzakelijke grondverwerving. 

2 .3.3. Ingevolge artikel 3, eerste l id, van de planregels zijn de op de 
plankaart voor Agrarisch -A- aangewezen gronden bestemd voor: 
a. agrarische bedrijvigheid en 
b. extensieve dagrecreatie met de daarbij behorende gebouwen (uitsluitend 
in de vorm van schuilgelegenheden voor dieren), bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde en voorzieningen. 

Ingevolge artikel 3, vierde l id, van de planregels kan het college van 
burgemeester en wethouders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming Agrarisch -A-, voor zover 
gelegen in de op de plankaart weergegeven 'Zone I' en 'Zone I I ' , wijzigen in 
de bestemming Tuin -T- en/of in de bestemming Wonen -W- en/of in de 
bestemming Verkeer -V- en/of in de bestemming Groen -G-, onder 
voorwaarde dat: 
a. 'Zone I' alleen mag worden gewijzigd indien de bedrijfsvoering van 
omliggende (agrarische) bedrijven door de wijziging niet wordt belemmerd; 
b. 'Zone I I ' alleen mag worden gewijzigd indien bedrijfsactiviteiten in 'Zone 
I I ' volledig zijn beeindigd en geen nieuwe bedrijfsactiviteiten meer worden 
gestart; 
c. de wijziging van de bestemming Agrarisch -A- voor zover gelegen binnen 
de aanduiding 'Zone II ' is uitsluitend toegestaan in combinatie met de 
wijziging van de bestemmingen Bedrijf -B- en Maatschappelijk -M- , voor 
zover gelegen binnen de aanduiding 'Zone I I ' ; 
d. de bouw- en de gebruiksregels in artikel 10 van de bestemming Tuin -T-, 
en/of artikel 1 3 van de bestemming Wonen -W-, en/of artikel 6 van de 
bestemming Groen -G- en/of artikel 11 van de bestemming Verkeer -V- van 
overeenkomstige toepassing zijn; 
e. de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar is en aansluit op het 
stedenbouwkundige ontwerp zoals beschreven in de toelichting behorende 
bij deze voorschriften; 
f. de uitvoerbaarheid van de wijziging moet zijn gewaarborgd; 
g. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 

2 .3.4. Ingevolge artikel 4 , eerste l id, van de planregels zijn de op de 
plankaart voor Bedrijf -B- aangewezen gronden bestemd voor: 
a. bedrijfsdoeleinden, met dien verstande dat uitsluitend de 
bedrijfsactiviteiten uit de milieucategorieen 1 en 2 zijn toegestaan, zoals 
vermeld in de als bijlage I "Staat van bedrijfsactiviteiten" bij deze regels 
gevoegd; 
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b. een houthandel in de categorie 3.2 ter plaatse van de aanduiding 
"houthandel" op de plankaart; 
c. een aannemersbedrijf in de categorie 3.2 ter plaatse van de aanduiding 
"aannemersbedrijf" op de plankaart; 
d. kantoordoeleinden, uitsluitend ten dienste van en voor maximaal 5 0 % van 
de brutovloeroppervlakte van de in sub a, b en c genoemde bestemming; 
e. bestaande bedrijfswoningen die ten tijde van de ter visielegging van het 
ontwerp van dit bestemmingsplan reeds bestonden; 
en daarbij behorende gebouwen (geen bedrijfswoningen zijnde), 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen. 

Ingevolge artikel 4 , zesde l id, van de planregels kan het college van 
burgemeester en wethouders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming Bedrijf -B- wijzigen in de 
bestemming Tuin - T en/ of in de bestemming Wonen -W- en/of in de 
bestemming Verkeer -V- en/of de bestemming Groen -G-, onder voorwaarde 
dat: 
a. 'Zone I' alleen mag worden gewijzigd indien de bedrijfsvoering van 
omliggende (agrarische) bedrijven door de wijziging niet wordt belemmerd; 
b. de wijziging van de bestemming Bedrijf -B- voor zover gelegen binnen de 
aanduiding 'Zone IT is uitsluitend toegestaan in combinatie met de wijziging 
van de bestemmingen Agrarisch -A- en Maatschappelijk -M- , voor zover 
gelegen binnen de aanduiding 'Zone I I ' ; 
c. de bouw- en de gebruiksregels in artikel 10 van de bestemming Tuin -T-
en/of artikel 13 van de bestemming Wonen -W- en/of artikel 6 van de 
bestemming -Groen G- en/of artikel 11 van de bestemming Verkeer -V- van 
overeenkomstige toepassing zijn; 
d. de wijziging passend is binnen de bestaande ruimtelijke structuur en 
aansluit op het stedenbouwkundige plan zoals beschreven in de toelichting 
bij dit bestemmingsplan; 
e. de uitvoerbaarheid van de wijziging moet zijn gewaarborgd; 
f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet 
onevenredig worden aangetast. 

2 .3.5. Ingevolge artikel 8, eerste l id, van de planregels zijn de op de 
plankaart voor Maatschappelijk -M- aangewezen gronden bestemd voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen 
b. horeca in de vorm van een (bedrijfs)restaurant uitsluitend ten dienste van 
en ondergeschikt aan de in sub a genoemde bestemming; 
met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
en voorzieningen. 

Ingevolge artikel 8 , vijfde l id, van de planregels kan het college van 
burgemeester en wethouders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 
van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming Maatschappelijk -M- voor 
zover gelegen in de op de plankaart weergegeven "Zone I" en "Zone I I " 
wijzigen in de bestemming Tuin - T en/ of in de bestemming Wonen -W-
en/of in de bestemming Verkeer -V- en/of in de bestemming Groen -G-, 
onder voorwaarde dat: 

a. de bouw- en de gebruiksvoorschriften in artikel 10 van de bestemming 
Tuin -T-, artikel 13 van de bestemming Wonen -W-, artikel 6 van de 
bestemming Groen -G- en artikel 11 van de bestemming Verkeer -V- van 
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overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de wijziging van de bestemming Maatschappelijk -M- voor zover gelegen 
binnen de aanduiding 'Zone II ' is uitsluitend toegestaan in combinatie met de 
wijziging van de bestemmingen Agrarisch -A- en Bedrijf -B-, voor zover 
gelegen binnen de aanduiding 'Zone I I ' ; 
c. de wijziging ruimtelijk aanvaardbaar is en aansluit op het 
stedenbouwkundige ontwerp zoals beschreven in de toelichting behorende 
bij deze voorschriften; 
d. de uitvoerbaarheid van de wijziging moet zijn gewaarborgd; 
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet 
onevenredig worden aangetast. 

2 .3.6. De Afdeling stelt vast dat de raad voornemens is een gedeelte van 
het plangebied, namelijk het Plan Heelweg met de bestemmingen 
"Bedrijven", "Agrarisch" en "Maatschappelijk", te ontwikkelen tot 
woningbouw. Deze ontwikkeling is echter niet direct mogelijk gemaakt 
omdat nog geen uitsluitsel bestaat over de uitplaatsing van de bedrijven van 
Kort en anderen die zijn gelegen in een gebied met de aanduiding 
"wijzigingsbevoegdheid Zone I I" en de invulling van het zogenaamde 
Saronix-terrein dat is gelegen in een gebied met de aanduiding 
"wijzigingsbevoegdheid Zone I", dat thans braak ligt. 

2 .3.7. Ingevolge artikel 3 .6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet 
ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kan bij een bestemmingsplan worden 
bepaald dat het college van burgemeester en wethouders met inachtneming 
van de bij het plan gegeven regels het plan kan wijzigen. Beoogd is met 
toepassing van deze bepaling een soepele aanpassing van 
bestemmingsplannen aan de zich wijzigende omstandigheden mogelijk te 
maken, zonder dat de waarborgen van de betrokken belangen te zeer in het 
gedrang komen. 

2 .3.8. De Afdeling acht het, gelet ook op de redengeving voor het 
opnemen van de wijzigingsbevoegdheden, niet onredelijk dat in het 
bestemmingsplan is bepaald dat het college van burgemeester en 
wethouders met inachtneming van de bij het plan gegeven 
wijzigingsvoorwaarden het plan kan wijzigen om de beoogde ontwikkeling 
van het Plan Heelweg mogelijk te maken. Bestemmingsplannen kunnen 
gefaseerd worden uitgevoerd. Indien een wijzigingsbevoegdheid een 
bestemming mogelijk maakt die natuurwaarden dan wel archeologische, 
cultuurhistorische of landschappelijke waarden raakt, dient aan een plan 
voldoende onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de nieuwe bestemming 
op die waarden ten grondslag te liggen. Naar het oordeel van de Afdeling is 
hiernaar voldoende onderzoek verricht. Anders dan Kort en anderen betogen 
dient niet reeds bij het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid in een 
bestemmingsplan volledige financiele zekerheid te bestaan omtrent de 
uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan. Bij toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheden kan daarnaar aanvullend onderzoek worden verricht. 
De wijzigingsvoorwaarden strekken er onder meer toe dat de uitvoerbaarheid 
van de wijziging moet zijn gewaarborgd, dat de wijziging ruimtelijk 
aanvaardbaar is en dat deze aansluit op het stedenbouwkundige ontwerp. 
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Op grond hiervan biedt het bestemmingsplan naar het oordeel van de 
Afdeling voldoende waarborgen voor alsdan noodzakelijk geacht verdergaand 
onderzoek. Het betoog faalt. 

2 .4. Kort en anderen betogen dat de "wijzigingsbevoegdheid Zone I I " ten 
onrechte niet voorziet in de voorwaarde dat wijziging van de bestemming 
alleen is toegestaan indien de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven 
door de wijziging niet wordt belemmerd. De wijziging van de bestemming(en) 
met toepassing van de "wijzigingsbevoegdheid Zone I I " kan gevolgen 
hebben voor de bedrijven binnen de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid zone 
I" van het voormalige Saronix-terrein omdat dit terrein deels binnen de 
invloedssfeer van de bedrijven van Kort en anderen ligt. De formulering van 
de regel die de bedrijven moet beschermen achten zij bovendien niet 
afdoende. Zij zijn van mening dat uitsluitend toepassing aan de 
wijzigingsbevoegdheid gegeven mag worden indien de bedrijfsactiviteiten 
aan het Zaagmolenpad definitief zijn beeindigd. 

2 . 4 . 1 . Aan het voormalige Saronix-terrein is grotendeels de bestemming 
"Bedrijf" toegekend alsmede de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid zone I". 
Ingevolge artikel 4 , eerste l id, van de planregels zijn de op de plankaart voor 
Bedrijf -B- aangewezen gronden bestemd voor bedrijfsdoeleinden, met dien 
verstande dat uitsluitend de bedrijfsactiviteiten uit de milieucategorieen 1 en 
2 zijn toegestaan, zoals vermeld in de "Staat van bedrijfsactiviteiten" die als 
bijlage I bij deze regels is gevoegd. Aan de gronden van Kort en anderen is in 
het bestemmingsplan de bestemming "Bedrijf" toegekend met de 
aanduidingen "houthandel (h)" en "aannemersbedrijf (a)". Ingevolge artikel 4 , 
eerste l id, aanhef en onder b en c, van de planregels zijn de op de plankaart 
voor "Bedrijf" aangewezen gronden bestemd voor een houthandel in de 
categorie 3.2 ter plaatse van de aanduiding "houthandel" op de plankaart en 
een aannemersbedrijf in de categorie 3.2 ter plaatse van de aanduiding 
"aannemersbedrijf" op de plankaart. 

2 .4 .2. De Afdeling stelt vast dat er op dit moment op het Saronix-terrein 
geen bedrijven aanwezig zijn. De raad heeft toegelicht dat de 
bedrijfsbestemming die op het voormalige Saronix-terrein is gelegd - gelet 
op de categorie bedrijven die hier mogelijk wordt gemaakt - niet 
onverenigbaar is met de bestemming die mogelijk wordt gemaakt indien 
toepassing wordt gegeven aan de "wijzigingsbevoegdheid Zone I I " , in 
bijzonder indien de woonbestemming mogelijk wordt gemaakt. Bovendien 
heeft de raad in aanmerking genomen dat het totale gebied wordt 
gekenmerkt door een menging van functies. Bovendien is, aldus de raad, de 
invloedsfeer van bedrijven een aspect dat bij elke wijzigingsprocedure aan de 
orde dient te komen. Onder deze omstandigheden heeft de raad zich in 
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de voorwaarde achterwege 
kon blijven dat wijziging van de bestemming alleen is toegestaan indien de 
bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven door de wijziging niet wordt 
belemmerd in geval van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid zone I I " . 

2 .4 .3 . Kort en anderen stellen dat de wijzigingsbevoegdheid voor de 
bestemming "Maatschappelijk" ten onrechte niet is verbonden aan de 
beeindiging van bedrijfsactiviteiten aan het Zaagmolenpad. 



200910011/1 /R2 7 2 3 m a a r t 2 0 1 1 

2.4.4. In de Nota van Zienswijzen is aangegeven dat bij de 
wijzigingsbevoegdheid in de bestemming "Maatschappelijk", net als bij de 
bestemming "Agrarisch", bepaald is dat de gronden aangewezen voor 
"wijzigingsbevoegdheid zone M" uitsluitend is toegestaan in combinatie met 
wijziging van de bestemmingen "Bedrijf" en "Agrarisch". De bestemming 
"Agrarisch" kan ter plaatse van de wijzigingsbevoegdheid zone II alleen 
worden gewijzigd indien de bedrijfsactiviteiten in deze zone zijn beeindigd. 
Daarmee is de wijzigingsbevoegdheid in de bestemming Maatschappelijk ook 
gekoppeld aan de bedrijfsbeeindiging van de in het gebied aanwezige 
bedrijven, aldus de Nota van Zienswijzen. 

2 .4.5. De raad heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het 
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming 
"Maatschappelijk" in zone II gekoppeld is aan de bedrijfsbeeindiging. 
Ingevolge artikel 8, vijfde l id, sub b, van de planregels is de wijziging immers 
alleen toegestaan in combinatie met de wijziging van de bestemmingen 
"Bedrijf" en "Agrarisch" en ingevolge artikel 3, vierde l id, van de planregels 
is in de wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming "Agrarisch" bepaald dat 
zone II alleen mag worden gewijzigd indien de bedrijfsactiviteiten in zone II 
zijn beeindigd. Het betoog faalt. 

2 .5. Kort en anderen betogen dat er in het bestemmingsplan onvoldoende 
aandacht is besteed aan de aanwezigheid van de bedrijven waaronder hun 
bedrijven. De aan hun bedrijven toegekende bedrijfsbestemming is volgens 
hen ontoereikend. Zij stellen zich op het standpunt dat de aanduidingen 
"houthandel" en "aannemersbedrijf" de bestaande activiteiten (waaronder 
houtzagen) onvoldoende afdekt. Zij merken bovendien op dat het besluit en 
de tekst van de regels niet eensluidend zijn met betrekking tot de toegestane 
milieucategorie van hun percelen. Voorts is de toegestane milieucategorie te 
beperkt. 

2 . 5 . 1 . In de Nota van Zienswijzen geeft de raad aan dat binnen de 
bestemming "Bedrijf" in eerste instantie alleen bedrijven zijn toegelaten met 
activiteiten in de milieucategorieen 1 en 2. Daarnaast is specifiek 
aangegeven dat ter plaatse van de aanduidingen "houthandel" en 
"aannemersbedrijf" ook deze specifieke bedrijvigheid is toegelaten. Daarmee 
is ook de bestaande bedrijvigheid welke in een categorie (namelijk 3.1 
conform Bedrijven en milieuzonering van de VNG) hoger valt dan beoogd is 
op de locatie, positief bestemd. In de regels van het bestemmingsplan zal dit 
worden verduidelijkt door aan de specifieke bestemmingen de categorie-
indeling toe te voegen, aldus de raad. 

2 .5 .2. Aan de gronden van Kort en anderen is in het bestemmingsplan de 
bestemming "Bedrijf" toegekend met de aanduidingen "houthandel (h)" en 
"aannemersbedrijf (a)". Ingevolge artikel 4 , eerste l id, aanhef en onder b en 
c, van de planregels zijn de op de plankaart voor "Bedrijf" aangewezen 
gronden bestemd voor een houthandel in de categorie 3.2 ter plaatse van de 
aanduiding "houthandel" op de plankaart en een aannemersbedrijf in de 
categorie 3.2 ter plaatse van de aanduiding "aannemersbedrijf" op de 
plankaart. Hetgeen daarover in de Nota van Zienswijzen is aangegeven met 
betrekking to t categorie 3.1 is niet bindend. 
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2.5.3. Ingevolge de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" editie 
2009 is voor een aannemersbedrijf met een werkplaats van minder dan 
1000 m2 (SBI-2008: 4 1 , 4 2 , 43 , nummer 3) categorie 2 opgenomen. In de 
VNG-brochure is een houthandel niet opgenomen. In de VNG-brochure is een 
houtzagerij (SBI-2008: 16101) opgenomen. Hieraan is categorie 3.2 
toegekend. Anders dan Kort en anderen hebben betoogd, kan niet staande 
worden gehouden dat de toegekende milieucategorie te beperkt is. Niet kan 
staande worden gehouden dat het bestemmingsplan geen ruimte biedt voor 
de activiteiten van de bedrijven van Kort en anderen. Het plan staat bij recht 
een houthandel en aannemersbedrijf in de categorie 3.2. toe. Daarmee zijn 
ook de houtzagerijactiviteiten mogelijk. Het betoog faalt. 

2 .5 .4. Voor zover Kort en anderen betogen dat de maatbestemming te 
beperkt is en zij een algemene bedrijfsbestemming wensen voor categorie 
3.2 bedrijven, overweegt de Afdeling dat dit zich niet verdraagt met de 
bedoeling om na beeindiging van de bedrijfsactiviteiten van Kort en anderen 
gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid om tot een andere 
bestemming te komen ten behoeve van het Plan Heelweg. 

2.6. Kort en anderen betogen dat ten onrechte is afgezien van een 
akoestisch onderzoek naar de straten en woonerven die behoren to t het 
30 km-gebied. Zij stellen dat zolang hun bedrijven niet verplaatst worden, er 
sprake zal zijn van veel zwaar vrachtverkeer en het af en aan rijden van 
klanten. Voorts voeren zij aan dat ten onrechte geen rekening gehouden is 
met de geluidsproductie afkomstig van bestaande en toekomstige scholen 
(verkeer, scooters, scholieren). 

2 . 6 . 1 . De Energieweg, de Keppelseweg en de Europaweg die langs de 
randen van het plangebied lopen zijn aan weerszijden (op basis van artikel 74 
Wet geluidhinder (hierna: Wgh) voorzien van een wetteli jke geluidszone van 
200 meter. De overige straten en woonerven behoren tot het 30 km-gebied. 

2 .6 .2. De Wgh heeft geen betrekking op de geluidsproductie van scholen. 
Het geluid van het verkeer op wegen of woonerven waar een maximale 
snelheidslimiet geldt van 30 km/uur hoeft op basis van artikel 74 lid 2 van 
de Wgh niet mee te tellen bij de berekening van de geluidbelasting. Het feit 
dat op grond van de Wet geluidhinder akoestisch onderzoek naar 
wegverkeerslawaai in het 30 km-gebied niet verplicht is, laat onverlet dat 
moet worden beoordeeld of het plan in zoverre uit het oogpunt van 
geluidsbelasting in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

2 .6.3. Uit een indicatieve berekening van de geluidsbelasting uitgevoerd 
door de StAB is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de 
bestemming "Gemengd" langs het Zaagmolenpad wordt overschreden. De 
indicatief berekende geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 51 dB. Naar het 
oordeel van de Afdeling heeft de raad, gelet op het feit dat op grond van de 
Wgh een ontheffing mogelijk is tot 63 dB, zich in redelijkheid op het 
standpunt kunnen stellen dat uit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening deze geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai een 
aanvaardbare waarde is voor een gemengd/stedelijk gebied en dat het plan in 



200910011/1 /R2 9 23 maart 2011 

zoverre uit het oogpunt van geluidsbelasting in overeenstemming is met een 
goede ruimtelijke ordening. 

2 .6.4. Kort en anderen vrezen voor verslechtering van de bereikbaarheid 
van hun bedrijven en de verkeersveiligheid ten gevolge van het plan. 

2 .6.5. Het Zaagmolenpad is ingericht als een 30 km zone met daarin 
verkeersdrempels. Uit verkeerstellingen is gebleken dat het Zaagmolenpad 
een gemiddelde etmaalintensiteit heeft. Uit de stukken en het verhandelde 
ter zitting is gebleken dat de bedrijven van Kort en anderen op dezelfde wijze 
worden ontsloten als voorheen, namelijk via de route Usselstraat, 
Zaagmolenpad, Energieweg en Keppelseweg. In het deskundigenbericht is 
ten aanzie van de verkeersveiligheid aangegeven dat het plan de ontsluiting 
van de bedrijven mogelijk maakt zonder dat vrachtwagens op het 
Zaagmolenpad of de Nemahoweg moeten keren, zoals nu noodzakelijkerwijs 
plaats vindt. Onder deze omstandigheden heeft de raad zich in redelijkheid 
op het standpunt kunnen stellen dat het plan geen verslechtering betekent 
voor de bereikbaarheid van de bedrijven of de verkeersveiligheid. 

2.7. Kort en anderen betwisten de juistheid van de woningaantallen die 
gehanteerd zijn bij de onderzoeken naar luchtkwaliteit. Zij betwijfelen of alle 
potentiele n ieuwbouw is meegenomen in de woningaantallen. 

2 . 7 . 1 . De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat realisering van het 
plan in niet betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging ter 
plaatse. 

2 .7.2. Op 1 5 november 2007 is de Wet van 11 oktober 2007 to t 
wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. 
Tevens zijn op 15 november 2007 het Besluit niet in betekenende mate 
bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (hierna: het Besluit NIBM) en de Regeling niet 
in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (hierna: de Regeling 
NIBM) in werking getreden. Volgens het Besluit NIBM draagt na de 
vaststelling van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) een project niet in betekende mate bij aan de toename van de 
concentratie fi jn stof of stikstofdioxide indien deze maximaal 3% van de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes of 
stikstofdioxide bedraagt. Volgens artikel 4 , eerste l id, van het Besluit NIBM 
juncto voorschrift 3A.2 in bijlage 3A van de Regeling NIBM geldt dat bij 
woningbouwprojecten de 3% toename pas bereikt wordt in geval van een 
ontsluitingsweg bij netto meer dan 1500 nieuwe woningen en in geval van 
twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling bij een 
woningbouwlocatie van netto meer dan 3000 woningen. 

2 .7.3. Vast staat dat de woningbouwlocatie ruim onder de 1500 
woningen blijft. Nu het woningbouwproject behoort to t een categorie 
gevallen die in het Besluit en de Regeling NIBM is aangewezen als een geval 
dat in ieder geval niet in betekende mate bijdraagt aan de concentratie in de 
buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen, behoeft 
in dit geval geen verdere toets aan enige grenswaarde plaats te vinden. 
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Dientengevolge is geen specifiek luchtkwaliteitsonderzoek vereist. Reeds 
gelet hierop treft het betoog geen doel. 

2.8. Kort en anderen betogen dat de woonbestemming ten zuiden van de 
Keppelseweg onaanvaardbaar is. Daarbij verwijzen zij naar de 
vrijstellingsprocedure. 

2 . 8 . 1 . In de Nota van Zienswijzen is aangegeven dat de woningbouw aan 
de zijde Keppelseweg (Maria Montessorilaan) kan plaatsvinden met 
gebruikmaking van de op 20 april 2007 verleende vrijstelling, waardoor de 
belemmeringen voor het verlenen van bouwvergunningen zijn weggenomen. 
Van nieuwe ontwikkelingen sinds genoemde datum is niet gebleken, zodat 
de verleende vrijstelling onverkort als basis voor bouwvergunningverlening 
kan dienen. Ten aanzien van het bouwrijp maken is de vrijstelling reeds 
onherroepelijk. Tegen het inhoudelijk deel loopt nog een procedure bij de 
rechtbank. 

2 .8.2. Kort en anderen verwijzen in dit verband uitsluitend naar de 
vrijstellingsprocedure. Zij hebben niet onderbouwd waarom de 
woonbestemming ten zuiden van de Keppelseweg onaanvaardbaar is. Deze 
beroepsgrond mist feitelijke grondslag. 

2.9. Kort en anderen betogen dat het plandeel met de bestemming 
"Maatschappelijk" dat naast hun perceel is gelegen niet verenigbaar is met 
de bedrijfsbestemming. Vanwege de toegestane maatschappelijke 
voorzieningen kunnen ter plaatse veel personen aanwezig zijn. 

2 . 9 . 1 . De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat de bestemming 
niet wezenlijk gewijzigd is en dat op grond van net voorheen geldende 
regime de bestemmingen ook verenigbaar waren. 

2 .9.2. De bestemming "Maatschappelijk" is gesitueerd op de locatie van 
het Graafschap College. Deze gronden hadden in het vorige 
bestemmingsplan "Industrieterrein Keppelseweg, 4e herziening" de 
bestemming "Bebouwing voor openbare en bijzondere doeleinden en 
bijbehorende terreinen". Deze gronden waren daarmee bestemd voor 
onderwijs, administratieve, medische, sociale en culturele doeleinden. De 
bestemming "Maatschappelijk" uit het onderhavige plan maakt 
maatschappelijke voorzieningen en horeca in de vorm van een 
bedrijfsrestaurant mogelijk. 

2 .9.3. De enkele stelling dat ter plaatse grote aantallen personen 
aanwezig kunnen zijn, is onvoldoende om te concluderen dat de op korte 
afstand van elkaar gelegen bestemmingen "Maatschappelijk" en "Bedrijf" 
niet met elkaar verenigbaar zijn. Het betoog faalt. 

2 .10. Kort en anderen betogen dat de inhoud van de bedrijfswoningen in 
het plan ten onrechte is gemaximeerd to t 550 m3. 

2 . 1 0 . 1 . Ingevolge artikel 4 , eerste l id, sub e, van de planregels zijn de op 
de verbeelding voor "Bedrijf (B)" aangewezen gronden mede bestemd voor 
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bestaande bedrijfswoningen die ten tijde van de tervisielegging van het 
ontwerp van dit bestemmingsplan reeds bestonden. 

Ingevolge artikel 4 , tweede l id, onderdeel B, sub 3, van de 
planregels geldt voor het bouwen op de gronden met de bestemming "Bedrijf 
(B)" de regel dat de inhoud van de bedrijfswoning maximaal 550 m3 mag 
bedragen. 

Ingevolge artikel 17, derde l id, van de planregels gelden in die 
gevallen dat goot- en bouwhoogten, afstanden, oppervlakten, inhoud van 
legale bouwwerken ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan 
meer bedragen dan in paragraaf II is voorgeschreven deze bestaande goot-
en bouwhoogten, afstanden, oppervlakten of inhoud als maximum. 

2 .10.2. Met artikel 4 , eerste l id, sub e, van de planregels zijn ook de 
bedrijfswoningen met een inhoud groter dan 550 m3 naar het oordeel van de 
Afdeling als zodanig bestemd. Voor zover Kort en anderen ervan uitgaan dat 
de inhoud van een bedrijfswoning op grond van artikel 4 is gemaximeerd tot 
550 m3 , overweegt de Afdeling dat deze planregel - gelet op hetgeen verder 
is bepaald in artikel 4 - uitsluitend ziet op bedrijfswoningen die nog over 
uitbreidingsmogelijkheden to t 550 m3 beschikken. Deze planregel is derhalve 
niet van toepassing op bestaande bedrijfswoningen met een inhoud van 
meer dan 550 m3 . Hierop heeft artikel 17, derde l id, van de planregels 
betrekking op grond waarvan de bestaande inhoud als maximum geldt. Gelet 
hierop treft het betoog van Kort en anderen geen doel. 

2 . 1 1 . Kort en anderen maken bezwaar tegen de waterparagraaf. De 
waterparagraaf gaat uit van een toekomstig woongebied waarvoor in het 
plan de wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen. De gevolgen van de 
handhaving van de bestaande bedrijven zijn hierin volgens Kort en anderen 
niet meegenomen. Bovendien zijn, aldus Kort en anderen, in het plan 
onvoldoende waarborgen opgenomen dat de waterkwaliteit niet wordt 
aangetast. Zij vrezen voor verslechtering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. 

2 . 1 1 . 1 . In de plantoelichting is ingegaan op de bestaande en de 
toekomstige waterhuishouding in het plangebied. De huidige 
grondwaterpeilen zijn laag genoeg om een goede drooglegging te 
garanderen, aldus de plantoelichting. 

2 .11.2. Voor het Plan Heelweg is een waterhuishoudkundig advies gegeven 
door het bureau Witteveen en Bos. 

2 .11.3. In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft 
overleg plaatsgevonden met het Waterschap Rijn en Ussel. Naar aanleiding 
van de reactie van het Waterschap is het bestemmingsplan op diverse 
punten aangepast. 

2 .11.4. Kort en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat het 
waterhuishoudkundig onderzoek zodanige onjuistheden bevat dan wel 
leemten vertoont dat de raad zich hierop bij het nemen van het bestreden 
besluit niet heeft mogen baseren. De Afdeling acht het niet onjuist dat het 
waterhuishoudkundige onderzoek met name gericht is op de nieuwe 
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ontwikkelingen in het plangebied, de invulling met woningbouw, en niet op 
de bestaande functies. De vrees voor verslechtering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is niet onderbouwd. 

2 .12. Kort en anderen betogen dat onvoldoende is aangetoond dat in het 
gebied archeologische waarden in het geding zijn. Het uitgevoerde onderzoek 
door middel van boringen is volgens Kort en anderen te beperkt. Het 
onderzoek had uitgevoerd moeten worden met proefsleuven. 

2 . 1 2 . 1 . In de plantoelichting is aangegeven dat er vanuit archeologisch 
perspectief geen bezwaren bestaan tegen de realisatie van bedrijvigheid en 
woningbouw in het Plan Heelweg. 

2 .12.2. De raad heeft een archeologisch onderzoek laten uitvoeren door 
bureau RAAP. De resultaten daarvan zijn weergegeven in de notitie 
"Inventariserend onderzoek plangebied Energieweg, Keppelseweg, 
Zaagmolenpad" van 14 juni 2002. In deze notitie is gesteld dat uit de 
boringen is gebleken dat het archeologisch meest kansrijke deel van het 
gebied grotendeels is afgegraven of verstoord. Slechts bij een boring is een 
scherf aangetroffen in een min of meer intact bodemprofiel. De conclusie uit 
dit onderzoek luidt dat in het plangebied geen (eenduidige) archeologische 
resten zijn aangetroffen en er als gevolg van de geplande werkzaamheden 
naar verwachting geen verstoring van archeologische waarden zal optreden. 
In de notitie worden geen aanbevelingen gedaan ten aanzien van behoud van 
archeologische waarden of vervolgonderzoek. 

2 .12.3. De raad heeft zich gelet op de uitkomsten van het onderzoek van 
RAAP in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat aanvullend 
onderzoek met behulp van proefsleuven niet behoefde plaats te vinden, 
omdat uit het verkennend onderzoek niet is gebleken dat mogelijk 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Het betoog faalt. 

2 .13. Kort en anderen betogen dat onvoldoende onderzoek is gedaan 
naar de gevolgen van het plan voor de in het plangebied aanwezige flora en 
fauna. 

2 . 1 3 . 1 . De vraag of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een 
vrijstelling geldt, dan wel een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet 
(hierna: Ffw) nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden verleend, 
komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Ffw. Dat 
doet er niet aan af dat de raad het plan niet had mogen vaststellen, indien en 
voor zover hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan 
de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. 

2 .13.2 . De raad heeft door Stichting Staring Advies een onderzoek laten 
uitvoeren naar de flora en fauna in het gebied Heelweg. De resultaten 
daarvan zijn weergegeven in het rapport "Natuuronderzoek Heelweg 
Doetinchem" van oktober 2006. De conclusie uit het rapport is dat indien bij 
de inrichting van het plangebied de in het rapport genoemde aanbevelingen 
gevolgd worden, er voor de uitvoering van de werkzaamheden geen 
ontheffing op grond van de Ffw aangevraagd hoeft te worden. 
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2 .13.3. Kort en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat het 
natuuronderzoek zodanige onjuistheden bevat dan wel leemten vertoont dat 
de raad zich hierop bij het nemen van het bestreden besluit niet heeft mogen 
baseren. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de raad op 
voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan de uitvoering van 
het bestemmingsplan in de weg zou staan. Het betoog faalt. 

2 .14. Kort en anderen betogen dat het bestemmingsplan ten onrechte niet 
voorziet in een goede, milieukundig verantwoorde ruimtelijke inpassing van 
hun bedrijven. De waarborgen zijn afgenomen door het verwijderen van de 
milieucontour op de plankaart. Gelet hierop achten Kort en anderen met 
name het plandeel met de bestemming "Gemengd (GD-II)" ten zuiden van 
hun percelen ontoelaatbaar. Zij betogen dat een aanvaardbare 
woonomgeving voor de toekomstige bewoners niet is gegarandeerd en dat 
zij niet verzekerd zijn van blijvend voldoende milieuruimte voor hun 
bedrijf sactiviteiten. 

2 . 1 4 . 1 . In de plantoelichting is ten aanzien van de milieuzonering in de wi jk 
Usseltuin en Plan Heelweg aangegeven dat aan het Zaagmolenpad een 
aantal bedrijven ligt met een milieuzone waarmee bij de projectie en de bouw 
van de woningen in de wijk Usseltuin en het Plan Heelweg rekening moet 
worden gehouden. 

In de plantoelichting is verder aangegeven dat vanuit de 
ontwikkeling van het Plan Heelweg door middel van akoestisch onderzoek 
een verdiepingsslag is uitgevoerd naar de daadwerkelijke geluidsproductie 
van de bedrijven aan het Zaagmolenpad 6 en 8. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat de 50 dB(A) contour in noordelijke richting op maximaal 35 
meter van de perceelsgrens ligt. In zuidelijke richting ligt de 50 dB(A) 
contour ten noorden van het Zaagmolenpad. Op grond van dit onderzoek kan 
worden geconcludeerd dat de milieucontour van de bedrijven aan het 
Zaagmolenpad 6 en 8 geen belemmering vormt voor de afronding van de 
wi jk Usseltuin. Bij de ontwikkeling van het middengebied dient wel met deze 
milieucontour rekening te worden gehouden. Daarom zijn de geldende 
bestemmingen gehandhaafd en is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Van deze wijzigingsbevoegdheid kan pas gebruik worden gemaakt indien 
vast is komen te staan dat de bestaande bedrijvigheid geen belemmering 
vormt voor de ontwikkeling. 

Gezien het bovenstaande is in dit bestemmingsplan geen 
milieucontour opgenomen, aldus de plantoelichting. 

2 .14.2 . In de Nota van Zienswijzen is aangegeven dat het opnemen van 
een milieucontour een bestemmingsplan minder flexibel maakt. Het opnemen 
van een milieucontour is geen verplichting. In de planregels is de regel 
opgenomen dat de bouw van de woningen binnen de bestemming 
"Gemengd (GD-II)" alleen mogelijk is als uit onderzoek is gebleken dat 
hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op de vergunde milieurechten van de 
bestaande bedrijven. Daarmee zijn de aanwezige bedrijven voldoende 
beschermd en vormt het opnemen van de bestemming "Gemengd (GD-II)" 
geen belemmering voor de bedrijfsactiviteiten, aldus de Nota van 
Zienswijzen. 
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2 .14.3. Op een afstand van ongeveer 20 meter ten zuiden van de bedrijven 
zijn gronden aangewezen voor onder andere de bestemming "Gemengd", op 
de plankaart aangeduid als "GD-M". Deze gronden zijn ingevolge artikel 5, 
eerste l id, van de planregels aangewezen voor woondoeleinden al dan niet in 
combinatie met bedrijfsmatige activiteiten, kantoren of maatschappelijke 
voorzieningen. In artikel 5, tweede l id, aanhef en onder sub B, onder 7, van 
de planregels is als bouwregel opgenomen dat de realisatie van een woning 
in combinatie met andere toegestane functies ter plaatse van de aanduiding 
"GD-II" uitsluitend is toegelaten indien deze niet wordt gerealiseerd binnen 
de feitelijke milieucontour van een bedrijf. 

2 .14.4. Ter plaatse van de bedrijven van Kort en anderen aan het 
Zaagmolenpad 6 en 8 is op de plankaart geen milieucontour opgenomen. In 
de begripsbepalingen van het plan, noch in de overige planregels is nader 
omschreven wat onder het begrip feitelijke milieucontour moet worden 
verstaan. De Afdeling stelt vast dat het plan geen zekerheid biedt omtrent de 
te hanteren afstand tussen de bedrijven van Kort en anderen en de te 
realiseren woningen ter plaatse van de gronden met de bestemming 
"Gemengd", op de plankaart aangeduid als "GD-II" . De raad heeft weliswaar 
aangegeven dat hij de rapporten "Aangepaste briefrapportage voor een 
akoestisch onderzoek voor een tweetal locaties aan het Zaagmolenpad te 
Doetinchem" van Ecopart van 10 januari 2008 en een akoestisch onderzoek 
"Kort hout- en bouwmaterialen Zaagmolenpad 8 Doetinchem" van 
adviesbureau Van der Boom van 17 januari 2011 zal hanteren voor het 
bepalen van de feitelijke milieucontour, maar de Afdeling stelt vast dat, wat 
er ook van deze rapporten zij, ook met deze rapporten het plan geen 
zekerheid biedt omtrent de te hanteren afstand tot de bedrijven van Kort en 
anderen. In de planregels is immers geen koppeling gelegd met de 
uitkomsten van de rapporten en met de vraag in welke mate die uitkomsten 
een rol zullen spelen bij de invulling van de milieucontour. Voorts wordt in de 
rapporten uitsluitend op het geluid ingegaan terwijl "milieucontour" een 
ruimer begrip is. 

2.14.5. De conclusie is dat hetgeen Kort en anderen hebben aangevoerd 
aanleiding geeft voor het oordeel dat de drie oostelijk gelegen plandelen ter 
plaatse van de gronden met de bestemming "Gemengd" op de plankaart 
aangeduid als "GD-M" ten zuiden van het Zaagmolenpad zijn vastgesteld in 
strijd met het rechtzekerheidsbeginsel. Het bestreden besluit dient wegens 
strijd met dit beginsel in zoverre te worden vernietigd. Het beroep is in 
zoverre gegrond. 

2 .14.6. De overige beroepsgronden zijn ongegrond. 

2 .14.7. De raad dient op na te melden wijze to t vergoeding van de 
proceskosten te worden veroordeeld. 
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3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

i. verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond; 
II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Doetinchem van 

1 oktober 2009 voor zover dat betrekking heeft op de vaststelling 
van de drie oostelijke gelegen plandelen ter plaatse van de gronden 
met de bestemming "Gemengd" op de plankaart aangeduid als 
"GD-M" ten zuiden van het Zaagmolenpad; 

III. verklaart het beroep voor het overige ongegrond; 
IV. veroordeelt de raad van de gemeente Doetinchem tot vergoeding 

van bij Kort en anderen in verband met de behandeling van het 
beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 
€ 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro) dat geheel is toe 
te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende 
rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen 
bevrijdend werkt ten opzichte van de ander; 

V. gelast dat de raad van de gemeente Doetinchem aan Houthandel 
Kort en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep 
betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: 
tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt, met dien verstande 
dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de 
ander. 

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en 
mr. N.S.J. Koeman en mr. E. Helder, leden, in tegenwoordigheid van 
mr. E.M. Ouwehand, ambtenaar van staat. 

w .g . Van Sloten w .g . Ouwehand 
voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 23 maart 2011 

224. 
Verzonden: 23 maart 2011 
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Voor eensluidend afschrift, 
de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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SAMENVATTING 

In opdracht van de gemeente Doetinchem – en in intensief (voor)overleg met 

het bedrijf - is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op de omgeving 

van het bedrijf Kort hout- en bouwmaterialen aan het Zaagmolenpad 8 en 

Aannemersbedrijf Boesveld Zaagmolenpad 6 te Doetinchem. Aanleiding 

voor het aanvullende onderzoek zijn zienswijzen van Kort en Boesveld n.a.v. 

het ontwerp-bestemmingsplan Zaagmolenpad – 2013. Het bedrijf Kort 

produceert houtproducten en beschikt daartoe over een productie-afdeling 

met houtbewerkingsmachines, kantoorruimte en opslagruimte. Boesveld 

verricht aannemerswerkzaamheden, hoofdzakelijk op locatie en beschikt 

aan het Zaagmolenpad 6 over een werkplaats met enkele 

houtbewerkingsmachines. In de nabije omgeving ligt een aantal 

(bedrijfs)woningen op enkele meters en verder van het bedrijf. Onderzocht is 

welke geluidruimte het bedrijf nodig heeft onder de representatieve 

bedrijfscondities. In de omgeving bestaan plannen voor bouw van woningen 

en andere geluidgevoelige bestemmingen, die dichter bij het bedrijf komen 

dan de huidige woningen (hoofdzakelijk aan de zuidzijde). 

 

Om een indruk te krijgen van de geluidemissie van het bedrijf zijn op 16 

december 2010 en 2 april 2014 geluidmetingen verricht in en rond de 

inrichtingen. De geluidbelasting op de omgeving is vervolgens bepaald met 

een rekenmodel. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, II.3, II.7 en 

II.8). 

 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. alle activiteiten bij 

beide bedrijven bedraagt in de immissiepunten 1 - 3 bij de bestaande 

woningen aan Karper en Brasem hooguit 52 dB(A) overdag. Daarmee 

worden de grenswaarden met 2 dB(A) overschreden, waarbij de 

dieselheftruck-activiteiten bij Kort maatgevend zijn. De bijdrage van 

Boesveld aan de totale geluidbelasting is gering: op woningen van derden < 

40 dB(A). Op de (bedrijfs)woning van de fa Boesveld (Zaagmolenpad 6) ligt 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau t.g.v. Kort op 60 dB(A), 

eveneens hoofdzakelijk t.g.v. het laden/lossen met de dieselheftruck. In 

punten aan de west- en noordzijde – op 10 en 50 m van de inrichtingen – ligt 

de geluidbelasting ruimschoots onder de 50 dB(A). Bij het incidenteel 

gebruik van de kettingzaag aan de zuidzijde van Kort worden de 

grenswaarden bij alle woningen overschreden. 
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De maximale geluidniveaus LAmax t.g.v. het laden en lossen (heftrucks en 

containers) bedragen in de immissiepunten bij de bestaande woningen aan 

Karper en Brasem hooguit 68 dB(A) overdag. Daarmee worden de 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet overschreden.  

 

Overigens vallen volgens het Activiteitenbesluit laad/losactiviteiten overdag 

buiten toetsing aan de grenswaarden voor maximale geluidniveaus. 

 

Bij de fa. Kort en Boesveld is geen sprake van (eigen) dominante 

geluidbronnen met een onnodig hoge geluidemissie. De akoestisch 

maatgevende laad/losactiviteiten zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering 

van Kort. In de huidige situatie worden de grenswaarden bij bestaande 

woningen overschreden. 

 

Om te (kunnen) voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit, waaronder 

het bedrijf valt, dient enige geluidruimte voor het bedrijf te worden 

gereserveerd. Dat betekent dat de bouw van (nieuwe) geluidgevoelige 

bestemmingen in de nabijheid van het bedrijf kan leiden tot overschrijding 

van de grenswaarden. Dat geldt met name voor de bouwvlakken direct ten 

zuiden van Kort. Wanneer op deze blokken geluidgevoelige bestemmingen 

komen zal de geluidbelasting daarop t.g.v. activiteiten bij de fa. Kort de 

grenswaarden fors overschrijden. Dit leidt dus tot een beperking van de 

activiteiten van het bedrijf tenzij voor de fa. Kort maatwerkvoorschriften 

worden opgesteld tot maximaal 55 dB(A) voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau.  

 

In de huidige opzet zijn de opties beperkt om de geluidemissie richting 

woningen te reduceren. De woning aan de oostzijde (Zaagmolenpad 6) kan 

eventueel worden afgeschermd van de activiteiten. Afscherming van de 

woningen aan de zuidzijde (Karper) is in theorie mogelijk maar 

bestemmingsplantechnisch gezien geen realistische optie. Ook de bouw van 

een laad/loshal en/of vervanging van de dieselheftruck door een elektrische 

leiden tot een beperkte extra ruimte (buiten de 50 dB(A)-contour) op het 

beoogde perceel. 

 

Een (beperkt) deel van het terrein ten zuiden van de fa. Kort kan wel worden 

bebouwd met geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) wanneer 

voor de fa. Kort maatwerkvoorschriften worden opgesteld of wanneer 

maatregelen worden getroffen. De piekniveaus op de noordrand van dit 

nieuwbouwperceel t.g.v. alle activiteiten niet verband houdende met 

laden/lossen kunnen aan de eis van 70 dB(A) overdag voldoen. 
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Aannemersbedrijf Boesveld heeft volgens het onderzoek beperkte 

geluidruimte nodig om in de huidige vorm te bestaan en zal daarmee geen 

belemmering vormen voor nieuwbouw in de beoogde strook. Volgens het 

Activiteitenbesluit heeft zij meer geluidruimte die momenteel (en de 

voorziene toekomst) niet wordt gebruikt. 

 

Hout- en Bouwmaterialenhandel Kort heeft iets meer dan de volgens het 

Activiteitenbesluit beschikbare geluidruimte nodig. Bij de bouw van nieuwe 

woningen binnen de 50 dB(A)-contour – die in de beoogde bouwstrook 

geheel door Kort wordt bepaald – zal Kort worden beperkt in haar huidige 

mogelijkheden wanneer aan de eisen uit het Activiteitenbesluit moet worden 

voldaan (de geluidbelasting op de woningen ligt 2 dB(A) boven de 

standaardgrenswaarden uit dit besluit). Kort heeft momenteel weinig tot 

geen geluidruimte voor uitbreiding van akoestisch relevante activiteiten 

aangezien bestaande woningen daar al een beperking toe geven. Daarbij is 

verondersteld dat deze uitbreiding van geluidruimte vooral aan de zuidzijde 

zou moeten plaatsvinden. 

 

Ervan uitgaande dat de nu berekende geluidruimte voor Kort en Boesveld in 

cumulatie (Kort maatgevend) maximaal is – geregeld via 

maatwerkvoorschriften - dan kan de 50-dB(A) contour uit figuur 3 dienen als 

grens tussen ruimte voor bedrijvigheid en woningen. Strikt genomen is deze 

ruimte zelfs nog iets groter voor woningbouw wanneer Kort op de bestaande 

woningen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit moet (gaan) voldoen. 

 

Om toekomstige hindersituaties te voorkomen kunnen geen nieuwe 

woningen binnen de 50 dB(A)-contour worden gerealiseerd.  

 

De 50-dB(A)-contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting ligt op minder 

dan 3 m van de wegas. De geluidbelasting op de woningen langs de weg 

(zie bijlage IV) - ligt onder de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

 

Er zijn geen installaties bij beide bedrijven die relevante trillingen 

veroorzaken. Bovendien liggen de bestaande en mogelijke nieuwe woningen 

voldoende ver van de locatie om – naar verwachting - geen trillingshinder 

dan wel schade aan gebouwen te ondervinden (conform de trillingsrichtlijnen 

SBR-A en –B). 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Doetinchem – en in intensief (voor)overleg met 

de bedrijven - is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op de omgeving 

van het bedrijf Kort hout- en bouwmaterialen aan het Zaagmolenpad 8 en 

Aannemersbedrijf Boesveld & zn Zaagmolenpad 6 te Doetinchem. 

Aanleiding voor het aanvullende actualiserende onderzoek zijn zienswijzen 

van Kort en Boesveld n.a.v. het ontwerp-bestemmingsplan Zaagmolenpad – 

2013 die vooral betrekking hadden op de het ontbreken van het bedrijf 

Boesveld in het eerdere onderzoek, cumulatie en eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden van beide bedrijven. Daarin wordt in voorliggend 

onderzoek voorzien. 

 

Het bedrijf Kort produceert houtproducten en beschikt daartoe over een 

productie-afdeling met houtbewerkingsmachines, kantoorruimte en 

opslagruimte. Boesveld verricht aannemerswerkzaamheden, hoofdzakelijk 

op locatie en beschikt aan het Zaagmolenpad 6 over een werkplaats met 

enkele houtbewerkingsmachines.  

 

De tekeningen in de bijlagen I en III geven situatieoverzichten van het bedrijf 

en de omgeving. In de nabije omgeving ligt een aantal (bedrijfs)woningen op 

enkele meters en verder van het bedrijf. 

 

Onderzocht is welke geluidruimte de bedrijven nodig hebben onder de 

representatieve bedrijfscondities. In de omgeving bestaan plannen voor 

bouw van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, die dichter 

bij het bedrijf komen dan de huidige woningen (hoofdzakelijk aan de 

zuidzijde). 

1.1 Onderzoek 

Om een indruk te krijgen van de geluidemissie van het bedrijf zijn op 16 

december 2010 (zoals opgenomen in de rapportage10-303.r3 d.d. 17 januari 

2011) en 2 april 2014 geluidmetingen verricht in en rond de inrichting, als 

besproken in hoofdstuk 2. Tevens wordt gebruik gemaakt van de metingen 

als verricht in 2011. De geluidbelasting op de omgeving is vervolgens 

bepaald met een rekenmodel als omschreven in hoofdstuk 3. Conclusies en 

maatregelen zijn gegeven in hoofdstuk 4. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, II.3, II.7 en II.8). 
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1.2 Grenswaarden 

Conform het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteitenbesluit), waaronder beide bedrijven vallen, zijn de in tabel I.1 

aangegeven grenswaarden voor invallende geluidbelasting LAr,LT op de 

woninggevels aangehouden. Zie ook bijlage V voor een toelichting op dit 

besluit. 

 

TABEL I.1 Grenswaarden in dB(A) woningen  

periode Tijden LAr,LT LAmax 

dag 

avond 

nacht 

07:00-19:00 uur 

19:00-23:00 uur 

23:00-07:00 uur 

50 

45 

40 

70 

65 

60 

Etmaal 50 - 

 

De bedrijfswoningen Zaagmolenpad 4 en 6 zijn vooralsnog voor het andere 

bedrijf als gewone burgerwoning van derden beschouwd. Eventueel kunnen 

deze woningen een lager beschermingsniveau (dus hogere normstelling) 

krijgen als woning op een (voormalig) bedrijventerrein. In artikel 6.15 van het 

Activiteitenbesluit wordt daarin voorzien: 

 

Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 

artikelen 2.17 en 2.18, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen 

milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het 

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing was, zijn de 

waarden uit de artikelen 2.17, 2.18 dan wel 2.19 niet van toepassing op de gevel 

van respectievelijk in een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel 

uitmaakt van een inrichting. 

 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 

de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire 

“Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 

29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent dat dit verkeer 

uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en de 

normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dB(A) 

voorkeursgrenswaarde). 
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2 METINGEN EN UITGANGSPUNTEN 

2.1 Metingen 

De geluidmetingen op 16 december 2010 en 2 april 2014 zijn verricht en 

uitgewerkt m.b.v. de volgende apparatuur: 

- de precisiegeluidniveaumeter Larson Davis type 824 (type I) 

- de calibrator, type 4230, 

- een 5 m statief 

Deze apparatuur wordt regelmatig gecalibreerd en geijkt voor en na iedere 

meting. 

 

Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus LAeq 

en de maximale geluidniveaus LAmax. Om de invloed van stoorlawaai te 

minimaliseren zijn storende geluidbronnen uitgezet dan wel afgeschermd. 

Het bleek niet nodig meetresultaten te corrigeren voor stoorlawaai. 

2.2 Meteocondities 

Tijdens de metingen waren de meteocondities als volgt: 

 

TABEL II.1 Overzicht meteocondities 

Datum periode / tijd Wind / richting 

[m/s] 

Bewolkt 

[bew.graad] 

Temperatuur 

[oC] 

neerslag 

16 dec 10 

2 apr 2014 

11:00 – 12:30 

10:00-12:00 

Noord-oost 3 m/s 

zuid 2 m/s 

8/8 

0/8 

-3 

18 

Nee 

Nee 

 

De meetpunten op afstand van de inrichting vielen binnen het meteoraam, 

als genoemd in de nieuwe Handleiding meten en rekenen industrielawaai 

(HLMR IL, methode II, VROM 1999). De bronmetingen vonden alle dicht bij 

de geluidbronnen plaats zodat ze altijd binnen het meteoraam vallen. 

 

Tijdens de metingen waren de installaties representatief in bedrijf.  

2.3 Meetresultaten 

Tabel II.2 geeft een overzicht van de meetresultaten in dB(A). Bovendien zijn 

daarin – waar van toepassing – de berekende bronvermogensniveaus Lwr 

opgenomen. De oktaafbandspectra en berekeningen zijn opgenomen in 

bijlage II. 
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TABEL II.2: overzicht meetresultaten Li / LAmax in dB(A) bronverm. LWR

bron-situatie metingen 16 dec 2010 Kort Li LAmax in dB(A) 

Open deur 1 productie 

Linde heftruck LPG + diesel H40 op 15-20 m 

Kettingzaag buiten op 9 m 

Houtmotafzuiging (container) op 8 m 

Punt 1 voor woninggevel zonder heftrucks 

Open deur 2 productie 

64 

68 

90 

63 

52 

76 

82 

80 

92 

69 

58 

76 

73 

103 

118 

90 

- 

85 

bron-situatie metingen 2 april 2014 Kort Li LAmax in dB(A) 

Deuropening met 4-kantsschaafbank in bedrijf 761 80 85 

bron-situatie metingen 2 april 2014 Boesveld Li LAmax in dB(A) 

In werkplaats alle machines aan 

In deuropening idem 

Op 7 m deuropening idem 

88 

83 

71 

  

1 zelfde waarde als gemeten in 2010 

 

Eerder uitgevoerde geluidmetingen binnen en buiten aan de noordzijde van 

Kort zijn eveneens gebruikt in het onderzoek en bijgevoegd in bijlage II. 

2.4 Bedrijfsactiviteiten Kort Houthandel 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit rijbewegingen op het 

terrein en de activiteiten binnen. De geluidbelasting wordt per periode (dag, 

avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve bedrijfssituatie welke 

regelmatig voorkomt (>12 x per jaar) overeenkomend met de 

vergunningaanvraag.  

 

Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn in overleg met 

de opdrachtgever en met het bedrijf de volgende akoestisch relevante 

gegevens gehanteerd. 

 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Installaties e.d. 

 De werkzaamheden binnen de inrichting vinden plaats van maandag t/m 

vrijdag gedurende 8 uur tussen 07.00 en 17.00 uur, 

 De hal wordt niet mechanisch geventileerd.  

 Rekening wordt gehouden met de houtmotfilterinstallaties aan de 

zuidzijde welke tijdens de productie in bedrijf zijn. 

 In de productie zijn de 4-zijdige schaafbank en opdeelzaag ca 8 uur in 

bedrijf en de afkortzaag en bandzaag ca 4 uur. 
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Transport, laden en lossen 

 Laad- en losactiviteiten gebeuren overdag m.b.v. de LPG-heftruck Linde 

(3 uur binnen en buiten) en dieselheftruck Linde H40 (4 uur buiten). De 

dieselheftruck is maatgevend. 

 Aan- en afvoer van materiaal en gereed product vindt plaats over route I 

tussen 07:00 – 19:00 uur; maximaal 14 transporten (zware en 

middelzware vrachtwagens) per dag. In de avond en in de nacht rijden 

geen vrachtwagens over deze route. 

 De personenwagens/bestelwagens volgen route II; het gaat in totaal om 

40 bewegingen per dag. 

 Gemiddeld ca 1 x per week wordt de houtmotcontainer verwisseld. 

Daarbij wordt een container gebracht (2 x neerzetten, oppakken) en 

gehaald (2 x oppakken en 1 x neerzetten) en vinden 

manoeuvreerbewegingen van de vrachtwagen plaats. 

 

Regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie (ABS) 

 Akoestisch relevante regelmatige afwijkende bedrijfssituaties zijn niet 

bekend noch onderzocht. 

 

Incidentele bedrijfssituaties (IBS, maximaal 12 x per jaar) 

 De kettingzaag wordt heel sporadisch buiten (zuidzijde) gebruikt (30 min.) 

 Andere akoestisch relevante incidentele bedrijfssituaties zijn niet bekend 

noch onderzocht. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten op het terrein met 

de duur en de positie op een maatgevende dag. Tabel II.3b geeft een 

overzicht van de rijbewegingen op het terrein. 

 

TABEL II.3: overzicht  Tijdstip en duur Positie 

Activiteiten Kort Dag Avond nacht Op terrein 

Productie 

Houtmotafzuiging 

Heftruck diesel buiten zuid 

Heftruck LPG buiten zuid 

Wisselen container houtmot 

Manoeuvreren vrachtwagens 

8 uur 

8 uur 

4 uur 

3 uur 

4 min1 

15 min 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A 

Ht 

Ht 

W 

C 

Kettingzaag buiten (sporadisch) 30 min. - - K 

1 per handeling, nog zonder manoeuvreren 
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2.5 Bedrijfsactiviteiten Boesveld 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit rijbewegingen op het 

terrein en de activiteiten binnen. De geluidbelasting wordt per periode (dag, 

avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve bedrijfssituatie welke 

regelmatig voorkomt (>12 x per jaar) overeenkomend met de 

vergunningaanvraag.  

 

Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn in overleg met 

de opdrachtgever en met het bedrijf de volgende akoestisch relevante 

gegevens gehanteerd. 

 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Installaties e.d. 

 De werkzaamheden binnen de inrichting vinden plaats van maandag t/m 

vrijdag gedurende 8 uur tussen 07.00 en 17.00 uur, 

 De hal wordt niet mechanisch geventileerd.  

 

Transport, laden en lossen 

 Laad- en losactiviteiten gebeuren overdag met de hand (akoestisch niet 

relevant) 

 Aan- en afvoer van materiaal en gereed product vindt plaats over route I 

tussen 07:00 – 19:00 uur; maximaal 1 transport (zware en middelzware 

vrachtwagens) per dag. In de avond en in de nacht rijden geen 

vrachtwagens over deze route. 

 De personenwagens/bestelwagens volgen route II; het gaat in totaal om 

40 bewegingen per dag. 

 

Regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie (ABS) 

 Akoestisch relevante regelmatige afwijkende bedrijfssituaties zijn niet 

bekend noch onderzocht. 

 

Incidentele bedrijfssituaties (IBS, maximaal 12 x per jaar) 

 akoestisch relevante incidentele bedrijfssituaties zijn niet bekend noch 

onderzocht. 
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Onderstaande tabel 4 geeft een overzicht van de activiteiten op het terrein 

met de duur en de positie op een maatgevende dag. Tabel II.4b geeft een 

overzicht van de rijbewegingen op het terrein. 

 

TABEL II.4: overzicht  Tijdstip en duur Positie 

Activiteiten Boesveld Dag Avond nacht Op terrein 

Productie (deur open) 8 uur - - Z 

1 per handeling, nog zonder manoeuvreren 

 

TABEL II.4b: overzicht  Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal) 

Route / type transport dag Avond Nacht etmaal 

I 

II 

Vrachtwagens 

Personenauto’s 

11 

40 

0 

0 

0 

0 

1 

40 

1 doorgaande route: 1 vracht = 1 beweging. 

2.6 Bronvermogensniveaus  

Kort 

Gevel- en dakconstructies, deuropeningen gebouwen 

De geluidoverdracht via de gevel- en dakvlakken is bepaald, rekening 

houdend met de gemiddelde geluidniveaus binnen (gemeten 86 dB(A)), en 

de luchtgeluidisolatiewaarden van de diverse vlakken. 

 

Uitgegaan is van de volgende constructies: 

 dak: staalplaat met daarop PS en bitumen 

 gevels west, oost en zuid: metselwerk met daarop dubbelwandige 

sandwichpanelen (2 x staal) met daartussen steenwolvulling 

 gevels noord: enkelvoudig staalplaat 

 deuren&ramen: dubbel glas en kunststof (geïsoleerde) roldeuren 

 

De grote deuren in de zuidgevels zijn tijdens productie geopend ten behoeve 

van de doorvoer van goederen en personen. 

 

Stationaire installaties (buiten) 

De bronvermogens van de relevante stationaire installaties zijn bepaald uit 

meting van de geluidniveaus daarvan. Tabel II.2 geeft een overzicht 

daarvan. 
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Mobiele bronnen 

De transporten worden verzorgd via de routes als aangegeven op de 

tekeningen in de bijlagen. Voor een langzaam rijdende vrachtwagen geldt 

een bronvermogensniveau van 103 dB(A) met pieken tot 110 dB(A) (t.g.v. 

remmen en optrekken, dichtslaan portieren e.d.). Een manoeuvrerende 

vrachtwagen heeft een bronvermogen van 99 dB(A). Een personenauto 

heeft een bronvermogen van 90 dB(A) met pieken tot 95 dB(A). 

 

De gemeten gasheftruck heeft een bronvermogen van ca 88 dB(A). De 

gemeten dieselheftruck heeft een bronvermogen van gemiddeld 101 dB(A) 

(heftrucks samen gemeten op 102 dB(A)).  

Tijdens het wisselen van containers treden piekbronniveaus op tot ca 115 

dB(A) en tijdens het laden en lossen van 114 dB(A), als gemeten (en 

incidenteel t.g.v. de kettingzaag tot 120 dB(A). 

 

Boesveld 

De open deur van de werkplaats heeft als bronvermogen een waarde van 97 

dB(A). Voor de transporten gelden dezelfde waarden als aangehouden voor 

Kort. 

 

Overzicht 

De bronsterkteberekeningen zijn opgenomen in bijlage II. Onderstaande 

tabel II.5 geeft een overzicht van de gehanteerde bronvermogensniveaus. 

 

TABEL II.5 Bronvermogensniveau Lwr  in dB(A) 

geluidbron Lwr in dB(A) Opmerkingen 

Kort Gemiddeld piek  

vrachtwagen langzaam rijdend 

personenauto langzaam rijdend 

wisselen container 

open deur productie 1 

open deur productie 2 

houtmotafzuiging 

heftruck LPG Linde 

heftruck diesel H40 

kettingzaag (sporadisch) 

103 

90 

104 

73 

85 

90 

88 

101 

118 

110 

95 

115 

91 

91 

90 

114 

114 

120 

ca 10 km/uur, piek remmen e.d.

t.g.v. remmen, optrekken e.d. 

archief 

gemeten 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Boesveld Gemiddeld piek  

vrachtwagen langzaam rijdend 

personenauto langzaam rijdend 

open deur werkplaats 

103 

90 

97 

110 

95 

110 

ca 10 km/uur, piek remmen e.d.

t.g.v. remmen, optrekken e.d. 

gemeten 
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3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE 

3.1 Rekenmodel 

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, 

waarin zijn opgenomen: 

- de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende 

(harde) bodemvlakken 

- de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus LW 

- 8 immissiepunten bij de meest nabijgelegen woningen, en op 10 - 50 m 

van de inrichtingen op 1.5 m boven maaiveld. 

 

Bijlage III geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens 

van het rekenmodel. 

 

Conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999) 

zijn de gevelreflecties in de geluidgevoelige objecten niet in de berekende 

geluidbelasting verwerkt; berekend zijn derhalve de invallende 

geluidniveaus. 

 

Basisformule geluidoverdracht 

Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn 

gestandaardiseerde immissieniveau Li vastgesteld. Dit is het equivalente 

(gemiddelde) of maximale geluidniveau gedurende een bepaalde periode 

van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerde immissieniveau Li 

per bron kan ook worden berekend volgens: 

 Li   = LWR – D              [dB(A)]  

 

waarin: 

LWR = het immissierelevante bronvermogensniveau in dB(A) 

D  = verzamelterm van alle verzwakkingen (HLMR IL ’99 meth. II.8) 

 

Modellering en betrouwbaarheid 

Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante 

geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en 

positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) vooral indien sprake is van 

geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het 

model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt 

en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk 

rekening gehouden met de modelleringrichtlijnen uit de Handleiding 

industrielawaai en de handleiding van het software pakket (DGMR). 
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3.2 Geluidoverdracht 

Het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde 

bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde 

immissieniveau volgens: 

 

   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm - Cg         [dB(A)] 

 

waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 

   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  

   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 

   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  

     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 

   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 

   Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid  

     (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) 

 

Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand 

binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting 

geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter 

wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau 

LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke 

karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : 

- tonaal of impulsgeluid K = 5 dB    of 

- muziekgeluid    K = 10 dB 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau per bedrijfstoestand 

(deelbeoordelingsniveau LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als 

volgt bepaald:  

 

LAri,LT = LAeqi,LT + K                [dB(A)] 

 

Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle 

afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of 

nachtperiode. 

De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste 

beoordelingsniveau LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve 

bedrijfssituatie.  
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De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in 

referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de 

volgende waarden: 

- Ldag 

- Lavond + 5 dB(A), 

- Lnacht + 10 dB(A). 

3.3 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 

De bedrijfstijden voor de installaties e.d. zijn opgenomen in tabel I van 

bijlage II. 

  

Voor de rijbewegingen op het terrein is uitgegaan van langzaam rijdende 

voertuigen (ca 10 km/uur). De rijroute is verdeeld in deeltrajecten van elk 5 

m met een bronpunt in het midden daarvan. Tabel I in bijlage II geeft een 

overzicht van de bedrijfstijden en correcties Cb. 

3.4 Geluidbelasting 

Tabel III.1 geeft een overzicht van de resultaten. Gegeven is de 

geluidbelasting t.g.v. Kort en Boesveld in de representatieve bedrijfssituatie 

(RBS) afzonderlijk en gezamenlijk. Tabel III.2 en tabel II.3 geven een 

overzicht. Er is geen sprake van tonaal, impulsachtig geluid of muziekgeluid 

zodat een correctie daarvoor niet is toegepast. Tussen haakjes is de 

geluidbelasting gegevens in de incidentele situatie bij Kort met de 

kettingzaag in bedrijf (zuidzijde buiten). 

 

TABEL 

III.1 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) RBS 

imm. t.g.v. Kort t.g.v. Boesveld Totaal 

punten Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

49 

52 

49 

60 

45 

46 

36 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

36 

29 

45 

26 

30 

38 

33 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

49 

52 

49 

60 

45 

47 

40 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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TABEL III.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. punten LAr,LT in dB(A) 

Kort 

Grenswaarden RBS  

Punt Adres / positie Dag 

RBS 

1.5 m 

Dag 

IBS 

1.5 m 

Avond/

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Max. 

overschrijding

RBS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Karper 11 

Karper 19 

Brasem 230 

Zaagmolenpad 61 

50 m west 

10 m west 

50 m noord 

10 m noord 

49 

52 

49 

60 

45 

46 

36 

47 

55 

58 

55 

66 

50 

48 

32 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

45 

45 

45 

45 

- 

- 

- 

- 

40 

40 

40 

40 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

0 

10 

- 

- 

- 

- 

1 naastgelegen bedrijfswoning van de fa. Boesveld. 

 

TABEL III.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. punten LAr,LT in dB(A) 

Boesveld 

Grenswaarden RBS 

Punt Adres / positie Dag RBS 

1.5 m 

Avond 

/nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Max. 

overschrijding

RBS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Karper 11 

Karper 19 

Brasem 230 

Zaagmolenpad 61 

50 m west 

10 m west 

50 m noord 

10 m noord 

36 

36 

29 

45 

26 

30 

38 

33 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

45 

45 

45 

45 

- 

- 

- 

- 

40 

40 

40 

40 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

1 eigen bedrijfswoning van de fa. Boesveld. 
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TABEL III.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. punten LAr,LT in dB(A) 

Boesveld=Kort 

Grenswaarden RBS 

Punt Adres / positie Dag RBS 

1.5 m 

Avond 

/nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Max. 

overschrijding

RBS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Karper 11 

Karper 19 

Brasem 230 

Zaagmolenpad 61 

50 m west 

10 m west 

50 m noord 

10 m noord 

49 

52 

49 

60 

45 

47 

40 

47 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

45 

45 

45 

45 

- 

- 

- 

- 

40 

40 

40 

40 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

0 

10 

- 

- 

- 

- 

2 naastgelegen bedrijfswoning van de fa. Boesveld. 

3.5 Maximale geluidniveaus 

De maximale geluidniveaus kunnen worden bepaald uit de immissieniveaus 

(Li-waarden) in de immissiepunten. Deze Li-waarden zijn echter gebaseerd 

op de gemiddelde bronvermogens van bijvoorbeeld voertuigen.  

 

Piekbronniveaus t.g.v. deze geluidbronnen kunnen hoger liggen dan de 

gemiddeld waarden. Daarom moet deze eventuele verhoging nog worden 

verdisconteerd bij berekening van de piekniveaus. 

 

Onderstaande tabel III.5 geeft een overzicht van de maximale geluidniveaus 

LAmax t.g.v. representatieve bedrijfssituatie (RBS) en incidentele 

bedrijfssituatie (IBS) afzonderlijk. Deze waarden worden bepaald door de 

hoogste van de onderstaande Li-waarden uit de berekeningen: 

 t.g.v. vrachtwagen-bewegingen verhoogd met 7 dB(A) t.g.v. het remmen 

cq optrekken van vrachtwagens (gemiddeld bronvermogen 103 dB(A), 

(piekbronvermogen 110 dB(A)). 

 t.g.v. passages van voertuigen. 

 t.g.v. het laden en lossen (piekbronvermogen maximaal 115 dB(A)). 

 T.g.v. de kettingzaag (incidenteel) verhoogd met 2 dB(A) als gemeten. 

 

Conform de nieuwe Handleiding (VROM 1999) is toepassing van de 

meteocorrectie op de Li-waarden vereist (Li wordt verminderd met Cm). 
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TABEL III.5 Maximaal geluidniveau LAmax in dB(A) dag 

immissie-punten Kort RBS 

1.5 m 

Kort IBS 

1.5 m 

Boesveld 

1.5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Karper 11 

Karper 19 

Brasem 230 

Zaagmolenpad 61 

50 m west 

10 m west 

50 m noord 

10 m noord 

67 

68 

66 

80 

60 

74 

46 

50 

69 

71 

69 

80 

66 

64 

48 

45 

64 

63 

59 

71 

 

 

3.6 Verkeersaantrekkende werking 

De ligging van de 50 dB(A) – contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting 

is bepaald met rekenmethode I, uitgaande van de voertuigbewegingen als 

genoemd in hoofdstuk 2. Uitgegaan is van een evenredig verkeersverdeling 

in oostelijke en westelijke richting. 

 

De 50-dB(A)-contour ligt dan op minder dan 3 m van de wegas. Een 

toelichting en de berekeningen zijn gegeven in bijlage IV. 
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4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN 

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. alle activiteiten bij 

beide bedrijven bedraagt in de immissiepunten 1 - 3 bij de bestaande 

woningen aan Karper en Brasem hooguit 52 dB(A) overdag. Daarmee 

worden de grenswaarden met 2 dB(A) overschreden, waarbij de 

dieselheftruck-activiteiten bij Kort maatgevend zijn. De bijdrage van 

Boesveld aan de totale geluidbelasting is gering: op woningen van derden < 

40 dB(A). 

 

Op de (bedrijfs)woning van de fa Boesveld (Zaagmolenpad 6) ligt het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau t.g.v. Kort op 60 dB(A), eveneens 

hoofdzakelijk t.g.v. het laden/lossen met de dieselheftruck. 

 

In punten aan de west- en noordzijde – op 10 en 50 m van de inrichtingen – 

ligt de geluidbelasting ruimschoots onder de 50 dB(A). 

 

Bij het incidenteel gebruik van de kettingzaag aan de zuidzijde van Kort 

worden de grenswaarden bij alle woningen overschreden. 

4.2 Maximale geluidniveaus 

De maximale geluidniveaus LAmax t.g.v. het laden en lossen (heftrucks en 

containers) bedragen in de immissiepunten bij de bestaande woningen aan 

Karper en Brasem hooguit 68 dB(A) overdag. Daarmee worden de 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet overschreden.  

 

Overigens vallen volgens het Activiteitenbesluit laad/losactiviteiten overdag 

buiten toetsing aan de grenswaarden voor maximale geluidniveaus. 

4.3 Geluidruimte en ruimtelijke ordening: maatregelen & maatwerk 

Bij de fa. Kort en Boesveld is geen sprake van (eigen) dominante 

geluidbronnen met een onnodig hoge geluidemissie. De akoestisch 

maatgevende laad/losactiviteiten zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering 

van Kort. In de huidige situatie worden de grenswaarden bij bestaande 

woningen overschreden. 

 

Om te (kunnen) voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit, waaronder 

het bedrijf valt, dient enige geluidruimte voor het bedrijf te worden 

gereserveerd. Dat betekent dat de bouw van (nieuwe) geluidgevoelige 
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bestemmingen in de nabijheid van het bedrijf kan leiden tot overschrijding 

van de grenswaarden. Dat geldt met name voor de bouwvlakken direct ten 

zuiden van Kort. Wanneer op deze blokken geluidgevoelige bestemmingen 

komen zal de geluidbelasting daarop t.g.v. activiteiten bij de fa. Kort de 

grenswaarden fors overschrijden. Dit leidt dus tot een beperking van de 

activiteiten van het bedrijf tenzij voor de fa. Kort maatwerkvoorschriften 

worden opgesteld tot maximaal 55 dB(A) voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (voorschriften die afwijken van de standaardwaarden uit 

het Activiteitenbesluit, zie de toelichting in bijlage V).  

 

In figuur 3 in bijlage III zijn de geluidcontouren – op 1.5 m hoogte – gegeven 

t.g.v. de representatieve bedrijfssituatie van beide bedrijven (waarbij Kort in 

zuidelijke richting bepalend is). Daaruit blijkt dat aan de west- zuid- en 

oostzijde redelijk veel geluidruimte noodzakelijk is. Aan de (gesloten) 

noordzijde is de benodigde geluidruimte beperkt.  

 

In de huidige opzet zijn de opties beperkt om de geluidemissie richting 

woningen te reduceren. De woning aan de oostzijde (Zaagmolenpad 6) kan 

eventueel worden afgeschermd van de activiteiten. Afscherming van de 

woningen aan de zuidzijde (Karper) is in theorie mogelijk maar 

bestemmingsplantechnisch gezien geen realistische optie.  

 

Laad/loshal 

Een geluidreductie treedt op wanneer het laden en lossen van vrachtwagen 

bij Kort binnen wordt afgehandeld. Dat kan wanneer een gesloten 

laad/loshal aan de zuidzijde wordt gebouwd waar vrachtwagens binnen 

kunnen worden geladen en gelost. Figuur 4 in bijlage III geeft de 

geluidcontouren in deze situatie. De geluidbelasting ligt dan weliswaar op 

bestaande woningen niet meer boven de 50 dB(A), maar er is weinig nieuwe 

geluidruimte op de bouwvlakken GD-II aan de zuidzijde doordat andere 

bronnen daar ook een forse bijdrage hebben. Wordt ook de 

houtmotafzuiging/container binnen opgesteld dan ontstaan de 

geluidcontouren zoals gegeven in figuur 5. Ook deze optie geeft relatief 

weinig nieuwe geluidruimte op de genoemde percelen. 

 

Vervanging dieselheftruck 

Vervanging van de dieselheftruck voor een (stille) akoestische is effectief 

maar kostbaar (> € 30.000,-). Uitgaande van een 4 tons elektrische heftruck 

met een akoestisch bronvermogen van ca 95 dB(A), inclusief geluid van 

handelingen met materiaal daalt de geluidbelasting naar verwachting als 

aangegeven in figuur 6. Daaruit volgt dat de geluidbelasting uitgaande van 

vervanging van de dieselgedreven door een elektrische heftruck bij de 
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woningen aan de zuidzijde (Karper, Brasem) aan de eisen kan voldoen. 

Daaruit blijkt dat de grenswaarden op het bouwperceel aan de zuidzijde nog 

steeds worden overschreden (de geluidbelasting op het grootste gedeelte 

bedraagt 50-60 dB(A)). Om deze geluidbelasting substantieel te laten 

afnemen dient de houtmotinstallatie te worden verplaatst (geheel naar 

binnen) dan wel gedempt en moeten beperkingen worden opgelegd aan de 

laad/losactiviteiten (container en materiaal). Dit vergt een andere inrichting 

van het bedrijf die zeer kostbaar is (>> 100.000,-) en wellicht praktisch 

onhaalbaar. 

 

De situatie met de kettingzaag is als uitzondering beschouwd. Wanneer het 

totaal aantal dagen met een uitzondering kan worden beperkt tot 12 per jaar 

is sprake van een niet representatieve bedrijfssituatie. Zijn het er meer dan 

gaat het om een regelmatige afwijking. Volgens opgave van het bedrijf gaat 

het om hooguit 12 x per jaar. 

 

4.4 Geluidruimte bedrijven / woningbouw 

Een (beperkt) deel van het terrein ten zuiden van de fa. Kort kan wel worden 

bebouwd met geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) wanneer 

voor de fa. Kort maatwerkvoorschriften worden opgesteld (voorschriften die 

afwijken van de standaardwaarden uit het Activiteitenbesluit, zie de 

toelichting in bijlage V) of wanneer maatregelen worden getroffen, zoals blijkt 

uit de figuren 3 t/m 6. De piekniveaus op de noordrand van dit 

nieuwbouwvlak t.g.v. alle activiteiten niet verband houdende met 

laden/lossen kunnen aan de eis van 70 dB(A) overdag voldoen. 

 

Op zowel het meest westelijke bouwvlak als het oostelijke gedeelte van het 

oostelijke bouwvlak is woning bouw mogelijk. 

 

Aannemersbedrijf Boesveld heeft volgens het onderzoek beperkte 

geluidruimte nodig om in de huidige vorm te bestaan en zal daarmee geen 

belemmering vormen voor nieuwbouw in de beoogde strook. Volgens het 

Activiteitenbesluit heeft zij meer geluidruimte die momenteel (en de 

voorziene toekomst) niet wordt gebruikt. 

 

Hout- en Bouwmaterialenhandel Kort heeft iets meer dan de volgens het 

Activiteitenbesluit beschikbare geluidruimte nodig Bij de bouw van nieuwe 

woningen binnen de 50 dB(A)-contour – die in de beoogde bouwstrook 

geheel door Kort wordt bepaald – zal Kort worden beperkt in haar huidige 

mogelijkheden wanneer aan de eisen uit het Activiteitenbesluit moet worden 

voldaan (de geluidbelasting op de woningen ligt 2 dB(A) boven de 
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standaardgrenswaarden uit dit besluit). Kort heeft momenteel weinig tot 

geen geluidruimte voor uitbreiding van akoestisch relevante activiteiten 

aangezien bestaande woningen daar al een beperking toe geven. Daarbij is 

verondersteld dat deze uitbreiding van geluidruimte vooral aan de zuidzijde 

zou moeten plaatsvinden. 

 

4.5 Contour bestemmingsplan 

Ervan uitgaande dat de nu berekende geluidruimte voor Kort en Boesveld in 

cumulatie (Kort maatgevend) de maximaal denkbare is dan kan de 50-dB(A) 

contour uit figuur 3 dienen als grens tussen ruimte voor bedrijvigheid en 

woningen. Strikt genomen is deze ruimte zelfs nog iets groter voor 

woningbouw wanneer Kort op de bestaande woningen aan de eisen uit het 

Activiteitenbesluit moet (gaan) voldoen. 

 

Om toekomstige hindersituaties te voorkomen kunnen geen nieuwe 

woningen binnen de 50 dB(A)-contour worden gerealiseerd.  

 

4.6 Verkeersaantrekkende werking 

De 50-dB(A)-contour t.g.v. verkeer van en naar de inrichting ligt op minder 

dan 3 m van de wegas. De geluidbelasting op de woningen langs de weg – 

binnen de invloedssfeer van het bedrijf (zie bijlage IV) - ligt onder de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

 

Gezien de bouwkundige staat van de woningen kan worden uitgegaan van 

een geluidwering van de gevels van minimaal 20 dB(A), waarmee de 

binnenniveaus van de woningen aan de wettelijke eis van 35 dB(A) kunnen 

voldoen. 

 

4.7 Trillingen 

Er zijn geen installaties bij beide bedrijven die relevante trillingen 

veroorzaken. Bovendien liggen de bestaande en mogelijke nieuwe woningen 

voldoende ver van de locatie om – naar verwachting - geen trillingshinder 

dan wel schade aan gebouwen te ondervinden (conform de trillingsrichtlijnen 

SBR-A en –B). 

 

 

 

Ir. Peter van der Boom. 
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1 10 april 2014 
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3 foto’s 10 april 2014 

 

 

 

 

 



1

50 m

50 m

2

1

4

5

6

7

8

3

tekening 1

Situatie-overzicht Kort en Boesveld en omgeving

immissiepunt

Bedrijf Kort

Bedrijf Boesveld

schaal 1:1500

project-nummer : 14-060

versie : 8 mei 2014



1

4A

Ht

HtK
W

C

route I

route I

route II

Werkplaats
Boesveld

Werkplaats
Kort

tekening 2

Situatie-overzicht Kort en Boesveld Zaagmolenpad Doetinchem

immissiepunt

rijroute

schaal 1:500

project-nummer : 14-060

versie : 10 april 2014

Productie

Productie

Productie

opslag

route II

TABEL II.3: overzicht Tijdstip en duur Positie

Activiteiten Dag Avond nacht Op terrein

Productie

Houtmotafzuiging

Heftruck diesel buiten zuid

Heftruck LPG buiten zuid

Wisselen container houtmot

Manoeuvreren vrachtwagens

8 uur

8 uur

4 uur

3 uur

4 min
1

15 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

Ht

Ht

W

C

Kettingzaag buiten (sporadisch) 30 min. - - K

1 per handeling, nog zonder manoeuvreren

TABEL II.3b: overzicht Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal)

Route / type transport dag Avond Nacht etmaal

I

II

Vrachtwagens

Personenauto’s

14
1

40

0

0

0

0

14

40

1 doorgaande route: 1 vracht = 1 beweging.

Gegevens Kort



Zuidzijde bedrijf

Laden/lossen beide heftrucks Opslag zuidzijde

foto 1

Foto's Kort zuidzijde

schaal -
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versie : 10 april 2014



werkplaats

Opden deur werkplaats Entree en bedrijfswoning

foto 2

Foto's Boesveld

schaal -
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versie : 10 april 2014
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Toelichting geluidemissie vrachtverkeer 

 

In veel situaties speelt vrachtverkeer een belangrijke rol bij bepaling van de 

geluidbelasting op de omgeving. Aan rijdende vrachtwagens zijn veel 

geluidmetingen verricht. Buro Peutz & Associes b.v.(rapport RA 730-1 d.d. 

14 juni 1999) heeft onderzoek verricht naar de geluidemissie van 

vrachtwagens en komt op een waarde van ca 102-103 dB(A) bij rijsnelheden 

van 10 – 30 km/uur, d.w.z. op de meeste inrichtingsterreinen (sneller is 

meestal niet verantwoord cq mogelijk). Onderstaande grafiek geeft een 

overzicht van de meetresultaten bij (in totaal) 492 vrachtwagens, meest in de 

periode na 1995. Bij een snelheid 0 draait de vrachtwagen stationair. 

Vrachtwagens afgeleverd na 1996 zijn van het type L. 

 

 

De meetgegevens van Peutz en ons buro leiden tot de waarden in 

onderstaande tabel, uitgaande van snelheden tussen de 10 – 30 km/uur. 

 

TABEL   Bronvermogensniveau Lw  in dB(A) 

geluidbron Lw in dB(A) opmerkingen 

vrachtwagen langzaam rijdend 

vrachtwagen maximaal remmen 

vrachtwagen manoeuvreren 

vrachtwagen stationair 

103 

110 

99 

97 

ca 10 – 30 km/uur 

remlucht, dichtslaan portieren e.d. 

gemiddeld 5 – 10 km/uur 

- 

 

 

8 8

9 0

9 2

9 4

9 6

9 8

1 0 0

1 0 2

1 0 4

1 0 6

1 0 8

0 5 1 0 2 0 2 5 3 0 3 5

r ijs n e lh e id  [k m /u u r ]

b
ro

n
ve

rm
o

g
e

n
sn

iv
e

a
u

 [
d

B
A

]

m id d e lz w a r e

z w a r e

z w a r e  m e t L - ke u r in g

z w a r e  z o n d e r  L - k e u r in g

z w a r e  r u s t ig  r ijd e n



Project  : Kort en Boesveld Doetinchem d.d.

Projectnummer: bijlage: II tabel 1

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

transporten route aantal lengte rij # bewegingen bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

nr bronnen route snelheid Cb [dB]

route [m] [km/u] dag avond nacht dag avond nacht

vrachtwagens I 8 35,1 10 14 0 0 32,9 - -

personenauto's II 7 31,6 10 40 0 0 28,2 - -

installaties # bron bedrijfsduur totaal bedrijfsduur per bronp bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

punten [uren] [uren] Cb [dB]

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht

productie 1 8 0 0 8 0 0 1,8 - -

afzuigingen 1 8 0 0 8 0 0 1,8 - -

heftruck diesel 4 4 0 0 1 0 0 10,8 - -

heftruck LPG 4 3 0 0 0,75 0 0 12,0 - -

kettingzaag 1 0,5 0 0 0,5 0 0 13,8 - - incidenteel

verwisselen container 1 0,2 0 0 0,2 0 0 17,8 - -

vrachtw manoeuvr tbv cont. 1 0,25 0 0 0,25 0 0 16,8 - -

Toelichting

de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor mobiele bronnen gaat als volgt:

Cb =  - 10 log{ (l x n)/(v x T x N)}

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
l = routelengte
n = aantal verkeersbewegingen
v = rijsnelheid in m/s
T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht
N = aantal puntbronnen waarin de route is opgedeeld.

en voor de vaste installaties

Cb = "- 10 log { t / T}"

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
t = bedrijfsduur van de bron in sec
T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

Berekening bedrijfsduurcorrecties

10-apr-14

14-060



Project  : Zaagmolenpad Doetinchem d.d.

Projectnummer: bijlage: II tabel 2

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

transporten route aantal lengte rij # bewegingen bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

nr bronnen route snelheid Cb [dB]

route [m] [km/u] dag avond nacht dag avond nacht

vrachtwagens I 4 15,9 10 1 0 0 44,8 - -

personenauto's II 3 30,5 10 40 0 0 24,7 - -

installaties # bron bedrijfsduur totaal bedrijfsduur per bronp bedrijfsduurcorrectie opmerkingen

punten [uren] [uren] Cb [dB]

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht

productie 1 8 0 0 8 0 0 1,8 - -

Toelichting

de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor mobiele bronnen gaat als volgt:

Cb =  - 10 log{ (l x n)/(v x T x N)}

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
l = routelengte
n = aantal verkeersbewegingen
v = rijsnelheid in m/s
T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht
N = aantal puntbronnen waarin de route is opgedeeld.

en voor de vaste installaties

Cb = "- 10 log { t / T}"

waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
t = bedrijfsduur van de bron in sec
T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

Berekening bedrijfsduurcorrecties Boesveld

10-apr-14

14-060



Project  : Kort en Boesveld Doetinchem d.d. 10-apr-14

Projectnummer: bijlage: II blad: 1

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

Oktaafbanden (Hz)

ca
ta

lo
g

u
s 

n
u

m
m

e
r 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

vrachtwagen stil 2005 40 74,0 80,0 80,0 91,0 95,0 98,0 98,0 91,0 80,0 102,7

zware vrachtwagen 
manoeuvreren

34 67,0 73,0 78,0 84,0 87,0 93,0 97,0 87,0 75,0 99,2

zware vrachtwagen 
remmen/optrekken

35 74,0 80,0 92,0 92,0 103,0 103,0 107,0 96,0 75,0 109,9

personenauto gem. langz 
rijden

82 64,0 70,0 76,0 78,0 82,0 85,0 84,0 80,0 70,0 89,7

VW Passat V. portier dicht    68 67,0 73,0 84,0 89,0 88,0 89,0 85,0 82,0 76,0 94,7

halen/brengen container       48 76,0 82,0 85,0 92,0 96,0 102,0 95,0 84,0 - 104,0

 

Maatman; tijdsduur 2 
min 

gemiddeld metingen 
1990-2000

gemiddeld metingen 
1990-2000

metingen 1990-2000

Lmax                          

14-060

Overzicht bronvermogens

opmerkingen uit eigen archief/ meetgegevens

aanvulling

onderzoek Peutz

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

br
on

st
er

kt
e 

L
W

 [d
B

A
]

oktaafband [Hz]

vrachtwagen stil 2005

zware vrachtwagen
manoeuvreren

zware vrachtwagen
remmen/optrekken

personenauto gem. langz
rijden

VW Passat V. portier dicht

halen/brengen container



Project  : Kort en Boesveld Doetinchem d.d. 10-apr-14

Projectnummer: bijlage: II blad: 2

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

m 1 m

m -2

Oktaafbanden (Hz.) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lp (gemeten in dBA) 31,0 49,0 57,0 58,0 63,0 63,0 63,0 58,0 48,0 69,0

Dgeo (afstandscorr.) 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,1

Dbodem  -6,0  -6,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

LWR 60,6 78,6 90,6 91,6 96,6 96,7 96,7 91,9 82,7 102,6

m 1 m

m -2

Oktaafbanden (Hz.) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lp (gemeten in dBA) 39,0 57,0 79,0 75,0 85,0 82,0 82,0 81,0 73,0 89,5

Dgeo (afstandscorr.) 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6

Dbodem  -6,0  -6,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

LWR 63,1 81,1 107,1 103,1 113,1 110,1 110,1 109,3 101,7 117,6

m 2 m

m -2

Oktaafbanden (Hz.) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lp (gemeten in dBA) 30,0 43,0 48,0 55,0 56,0 55,0 57,0 55,0 51,0 63,1

Dgeo (afstandscorr.) 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5

Dbodem  -6,0  -6,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

LWR 53,1 66,1 75,1 82,1 83,1 82,1 84,1 82,2 78,6 90,2

m 1 m

m -2

Oktaafbanden (Hz.) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lp (gemeten in dBA) 41,5 41,5 49,1 56,5 62,2 63,9 58,1 49,5 - 67,3

Dgeo (afstandscorr.) 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5

Dbodem  -6,0  -6,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

LWR 63,4 63,4 75,0 82,4 88,1 89,8 84,0 75,5 - 93,2

Bronpositie

Naam

meethoogte

afstand tot bron

belast

bronhoogte17,0

1,5

1,5 terrein hard (-2)/zacht(0)

aanvulling

par 5.3.2

terrein hard (-2)/zacht(0)

belast

7,0 bronhoogte

par 5.3.2

houtmotcontainer / installatie

belast

aanvulling

afstand tot bron 8,0 bronhoogte

meethoogte 1.5

aanvulling

par 5.3.2

Overzicht  bronsterkteberekening (VROM 1999, methode II.2, par. 4.2.6)

14-060

Bronpositie

terrein hard (-2)/zacht(0)

aanvulling

afstand tot bron

meethoogte

heftrucks Linde + H40

Naam

Bronpositie kettingzaag

1.5 terrein hard (-2)/zacht(0)meethoogte

Naam

Bronpositie

Naam

par 5.3.2

belast

afstand tot bron 9,0 bronhoogte



Project  : Kort en Boesveld Doetinchem d.d. 10-apr-14

Projectnummer: bijlage: II blad: 3

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

15,0 0 3

Oktaafbanden (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lpbi [dBA] 48,0 48,0 54,0 57,0 57,0 59,0 55,0 42,0 64,0

10*log S 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

nabijheidsveldcorrectie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

richtingsindex - - - - - - - -

Lw [dBA] 56,8 56,8 62,8 65,8 65,8 67,8 63,8 50,8 72,8

15,0 0 3

Oktaafbanden (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lpbi [dBA] 48,0 55,0 58,0 66,0 73,0 72,0 62,0 50,0 76,3

10*log S 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

nabijheidsveldcorrectie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

richtingsindex - - - - - - - -

Lw [dBA] 56,8 63,8 66,8 74,8 81,8 80,8 70,8 58,8 85,0

nabijheidsv corr dLf

Omschrijving vlak deur 2 productie

Oppervlakte S [m2] Richtingsindex DI

aanvulling

aanvulling

Omschrijving vlak

Aangepast meetvlak bronsterkteberekening (methode II.3 & IL-HR-13-01)

14-060

deur 1 productie

Oppervlakte S [m2] Richtingsindex DI nabijheidsv corr dLf



Project  : Kort en Boesveld Doetinchem

Projectnummer: bijlage: II blad: 4

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

50 39,3

50,0 0 4

oppervlak 0 89,0

Oktaafbanden (Hz.) m2
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

binnennivo Lpbi 53,1 61,1 62,1 75,1 82,1 86,1 82,1 74,1 89,0

Geluidisolatie R1 50 14,0 18,0 27,0 37,0 40,0 42,0 45,0 50,0 0,0

Geluidisolatie R2 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Geluidisolatie R3 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Geluidisolatie R4 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

R totaal incl. kieren 14,0 18,0 27,0 36,8 39,6 41,4 43,8 47,0

bronverm. vlak Lw 50 52,1 56,1 48,1 51,3 55,5 57,7 51,3 40,1 62,7

50 36,3

200,0 0 4

oppervlak 0 89,0

Oktaafbanden (Hz.) m2
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

binnennivo Lpbi 53,1 61,1 62,1 75,1 82,1 86,1 82,1 74,1 89,0

Geluidisolatie R1 180 17,0 21,0 27,0 34,0 37,0 44,0 55,0 60,0    

Geluidisolatie R2 20 5,0 9,0 15,0 21,0 27,0 33,0 39,0 44,0 19,0

Geluidisolatie R3 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Geluidisolatie R4 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

R totaal incl. kieren 13,0 17,0 23,0 29,3 34,1 40,2 45,9 48,3

bronverm. vlak Lw 200 59,1 63,1 58,1 64,8 67,0 64,9 55,2 44,8 71,8

50 16,1

15,0 0 4

oppervlak 0 75,0

Oktaafbanden (Hz.) m2
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

binnennivo Lpbi 39,1 47,1 48,1 61,1 68,1 72,1 68,1 60,1 75,0

Geluidisolatie R1 15 8,0 12,0 12,0 12,0 14,0 17,0 18,0 23,0 13,0

Geluidisolatie R2 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Geluidisolatie R3 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Geluidisolatie R4 0 99 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

R totaal incl. kieren 8,0 12,0 12,0 12,0 14,0 17,0 18,0 23,0

bronverm. vlak Lw 15 38,9 42,9 43,9 56,9 61,9 62,9 57,9 44,9 66,7

Oppervlakte tot S [m2] Richtingsindex DI Diffusiecorrectie Cd 

Geluidspectrum eigen meting Geluidnivo Lp [dBA]

aanvulling

staal geprof. Min wol (60 
mm, 11 kg/m2) dakleer

4.5 mm vlakke 
kunststofplaat; 5 kg/m2   

aanvulling

Geluidnivo Lp [dBA]

Omschrijving gevelvlak

Bronsterkteberekening geluidoverdracht gebouwen (methode II.7 & IL-HR-13-01)

14-060

Isolatie gevel Ra [dBA]

west/oost/zuidgevel

Kierfactor gevel [dB]

10-apr-14

Oppervlakte tot S [m2] 

Geluidspectrum 

Richtingsindex DI

eigen meting

Diffusiecorrectie Cd 

geen kieren

aanvulling

geen vlak

geen vlak

geen vlak

staal (2x) geprof. Min.wol 
90 mm

Diffusiecorrectie Cd 

geen vlak

Omschrijving gevelvlak dak per 200 m2

Kierfactor gevel [dB] geen kieren Isolatie gevel Ra [dBA]

Oppervlakte tot S [m2] Richtingsindex DI

geen vlak

roldeur gesloten

Kierfactor gevel [dB] geen kieren Isolatie gevel Ra [dBA]

eigen meting Geluidnivo Lp [dBA]

Omschrijving gevelvlak

Geluidspectrum 

geen vlak

alu-roldeur met 
schuimisol 10 cm lamel  

geen vlak

geen vlak



Project  : Zaagmolenpad Doetinchem d.d. 10-apr-14

Projectnummer: bijlage: II blad: 5

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

100,0 0 3

Oktaafbanden (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lpbi [dBA] 37,0 40,0 43,0 50,0 54,0 54,0 52,0 43,0 59,1

10*log S 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

nabijheidsveldcorrectie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

richtingsindex - - - - - - - -

Lw [dBA] 54,0 57,0 60,0 67,0 71,0 71,0 69,0 60,0 76,1

100,0 0 3

Oktaafbanden (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lpbi [dBA] 39,0 59,0 61,0 69,0 68,0 65,0 58,0 52,0 73,1

10*log S 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

nabijheidsveldcorrectie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

richtingsindex - - - - - - - -

Lw [dBA] 56,0 76,0 78,0 86,0 85,0 82,0 75,0 69,0 90,1

Omschrijving vlak

Aangepast meetvlak bronsterkteberekening (methode II.3 & IL-HR-13-01)

09-305

noordgevel volle productie

Oppervlakte S [m2] Richtingsindex DI nabijheidsv corr dLf

aanvulling

nabijheidsv corr dLf

Omschrijving vlak noordgevel volle productie met kettingzaag (30 min/dag)

Oppervlakte S [m2] Richtingsindex DI

aanvulling



Project  : Zaagmolenpad Doetinchem d.d. 10-apr-14

Projectnummer: bijlage: II blad: 6

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

m 2 m

m -2

Oktaafbanden (Hz.) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lp (gemeten in dBA) 18,0 39,0 43,0 62,0 66,0 62,0 67,0 59,0 47,0 71,2

Dgeo (afstandscorr.) 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5

Dbodem  -6,0  -6,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

LWR 39,9 60,9 68,9 87,9 91,9 87,9 92,9 85,0 73,4 97,1

belast

bronhoogte7,0

1,5

Naam

Overzicht  bronsterkteberekening (VROM 1999, methode II.2, par. 4.2.6)

14-060

Bronpositie

terrein hard (-2)/zacht(0)

aanvulling

par 5.3.2

afstand tot bron

meethoogte

deur werkplaats
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02Apr10s_007.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_007.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:38:36 10:38:38 10:38:40 10:38:42 10:38:44 10:38:46 10:38:48h.m.s.
92

94

96

98

dBA

02Apr10s_007.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_007.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

15.3 dB 
38.5 dB 
53.5 dB 
62.8 dB 
68.8 dB 
79.7 dB 
86.3 dB 
90.2 dB 
88.1 dB 
83.7 dB 
74.9 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

15.3 dB(A)
38.5 dB(A)
53.5 dB(A)
62.8 dB(A)
68.8 dB(A)
79.7 dB(A)
86.3 dB(A)
90.2 dB(A)
88.1 dB(A)
83.7 dB(A)
74.9 dB(A)

LAeq = 93.9 dB(A)

LAmax = 96.2 dB(A)

LAmin  = 92.3 dB(A)
Datum 2-4-2014

Kort Houthandel Doetinchem

14-060

meting 1 naast 4-zijdige schaafbank
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02Apr10s_008.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_008.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:39:16 10:39:32 10:39:48h.m.s.
70

72

74
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78

80

82

84

86
dBA

02Apr10s_008.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_008.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

10.5 dB 
35.3 dB 
47.3 dB 
57.6 dB 
60.5 dB 
63.7 dB 
67.5 dB 
72.9 dB 
68.6 dB 
58.6 dB 
44.1 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

10.5 dB(A)
35.3 dB(A)
47.3 dB(A)
57.6 dB(A)
60.5 dB(A)
63.7 dB(A)
67.5 dB(A)
72.9 dB(A)
68.6 dB(A)
58.6 dB(A)
44.1 dB(A)

LAeq = 75.7 dB(A)

LAmax = 85.9 dB(A)

LAmin  = 71.2 dB(A)
Datum 2-4-2014

Kort Houthandel Doetinchem

14-060

meting 2 in deuropening 2 gem

 



16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8KHz
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02Apr10s_009.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_009.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:40:39 10:40:55 10:41:11h.m.s.
76

78

80
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84

86

dBA

02Apr10s_009.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_009.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

15.5 dB 
36.4 dB 
53.6 dB 
60.1 dB 
62.0 dB 
73.6 dB 
73.9 dB 
76.4 dB 
74.1 dB 
64.4 dB 
50.4 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

15.5 dB(A)
36.4 dB(A)
53.6 dB(A)
60.1 dB(A)
62.0 dB(A)
73.6 dB(A)
73.9 dB(A)
76.4 dB(A)
74.1 dB(A)
64.4 dB(A)
50.4 dB(A)

LAeq = 80.9 dB(A)

LAmax = 84.9 dB(A)

LAmin  = 76.5 dB(A)
Datum 2-4-2014

Kort Houthandel Doetinchem

14-060

meting 3 naast 4-zijdige schaafbank
(kappen dicht)

 



16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8KHz
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02Apr10s_010.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_010.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:41:45 10:42:01 10:42:17 10:42:33 10:42:49h.m.s.
64

66
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70

72

74

76

78

80

82

84
dBA

02Apr10s_010.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_010.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

7.9 dB 
35.6 dB 
48.4 dB 
56.9 dB 
60.6 dB 
63.0 dB 
66.0 dB 
68.1 dB 
63.1 dB 
51.3 dB 
31.8 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

7.9 dB(A)
35.6 dB(A)
48.4 dB(A)
56.9 dB(A)
60.6 dB(A)
63.0 dB(A)
66.0 dB(A)
68.1 dB(A)
63.1 dB(A)
51.3 dB(A)
31.8 dB(A)

LAeq = 72.1 dB(A)

LAmax = 83.7 dB(A)

LAmin  = 65.0 dB(A)
Datum 2-4-2014

Kort Houthandel Doetinchem

14-060

meting 4 in deuropen 4-zijdige schaafbank
(kappen dicht)

 



16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8KHz
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02Apr10s_011.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_011.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:48:37 10:48:53 10:49:09 10:49:25h.m.s.
52
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dBA

02Apr10s_011.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_011.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

4.7 dB 
24.6 dB 
38.3 dB 
49.0 dB 
43.1 dB 
44.5 dB 
47.1 dB 
45.5 dB 
54.1 dB 
30.0 dB 
21.9 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

4.7 dB(A)
24.6 dB(A)
38.3 dB(A)
49.0 dB(A)
43.1 dB(A)
44.5 dB(A)
47.1 dB(A)
45.5 dB(A)
54.1 dB(A)
30.0 dB(A)
21.9 dB(A)

LAeq = 57.1 dB(A)

LAmax = 64.2 dB(A)

LAmin  = 50.3 dB(A)
Datum 2-4-2014

Kort Houthandel Doetinchem

14-060

meting 5 naast hal Kort tijdens schaafb

 



16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8KHz
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02Apr10s_012.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_012.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:50:06 10:50:22 10:50:38h.m.s.
86

88

90

dBA

02Apr10s_012.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_012.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

-1.2 dB 
16.3 dB 
50.2 dB 
57.7 dB 
81.9 dB 
79.2 dB 
79.9 dB 
83.5 dB 
77.9 dB 
66.5 dB 
48.3 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

-1.2 dB(A)
16.3 dB(A)
50.2 dB(A)
57.7 dB(A)
81.9 dB(A)
79.2 dB(A)
79.9 dB(A)
83.5 dB(A)
77.9 dB(A)
66.5 dB(A)
48.3 dB(A)

LAeq = 88.0 dB(A)

LAmax = 89.4 dB(A)

LAmin  = 86.5 dB(A)
Datum 2-4-2014

Boesveld Doetinchem

14-060

meting 6 in werkplaats Boesveld 
alles in bedrijf

 



16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8KHz
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02Apr10s_013.slmdl T.H. - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_013.slmdl T.H. - TH Spectrum - Max (A) - A

10:50:50 10:50:52 10:50:54 10:50:56 10:50:58 10:51:00 10:51:02 10:51:04 10:51:06h.m.s.
80

82

84

86

dBA

02Apr10s_013.slmdl T.H.
Short Leq

02Apr10s_013.slmdl T.H.
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

-2.1 dB 
21.2 dB 
46.8 dB 
49.2 dB 
72.7 dB 
73.6 dB 
75.3 dB 
79.6 dB 
73.6 dB 
61.9 dB 
43.4 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

-2.1 dB(A)
21.2 dB(A)
46.8 dB(A)
49.2 dB(A)
72.7 dB(A)
73.6 dB(A)
75.3 dB(A)
79.6 dB(A)
73.6 dB(A)
61.9 dB(A)
43.4 dB(A)

LAeq = 82.8 dB(A)

LAmax = 84.5 dB(A)

LAmin  = 82.0 dB(A)
Datum 2-4-2014

Boesveld Doetinchem

14-060

meting 7 in deuropening werkplaats 
alles in bedrijf

 



16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8KHz
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02Apr10s_014.slmdl T.H. (04/02/14 10:52:16) - TH Spectrum - Leq - A
02Apr10s_014.slmdl T.H. (04/02/14 10:52:16) - TH Spectrum - Max (A) - A

10:52:16 10:52:32 10:52:48h.m.s.
70

72

74

dBA

02Apr10s_014.slmdl T.H. (04/02/14 10:52:16)
Short Leq

02Apr10s_014.slmdl T.H. (04/02/14 10:52:16)
Leq (A)

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

-1.0 dB 
18.5 dB 
39.1 dB 
43.1 dB 
61.5 dB 
66.1 dB 
62.2 dB 
67.2 dB 
59.4 dB 
47.2 dB 
28.3 dB 

project:

projectnummer:

meting:

Hz dB
16 Hz 

31.5 Hz 
63 Hz 

125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

16000 Hz 

-1.0 dB(A)
18.5 dB(A)
39.1 dB(A)
43.1 dB(A)
61.5 dB(A)
66.1 dB(A)
62.2 dB(A)
67.2 dB(A)
59.4 dB(A)
47.2 dB(A)
28.3 dB(A)

LAeq = 71.2 dB(A)

LAmax = 72.2 dB(A)

LAmin  = 70.2 dB(A)
Datum 2-4-2014

Boesveld Doetinchem

14-060

meting 8 op 7 m deur in werkplaats 
alles in bedrijf

 



 

 

  

  

  

  

 Bijlage III 

 Invoergegevens rekenmodel 

en rekenresultaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekeningen versiedatum 

Figuur 1 10 april 2014 

Figuur 2 10 april 2014 

Figuur 3 10 april 2014 

Figuur 4 10 april 2014 

Figuur 5 10 april 2014 

Figuur 6 10 april 2014 

Invoergegevens 10 april 2014 

Rekenresultaten 10 april 2014 

 

 

 

 















bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt alle bronnen Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A punt 1 Karper 11 1,50 49,4 -- -- 49,4 76,6
02_A punt 2 Karper 19 1,50 52,0 -- -- 52,0 78,6
03_A punt 3 Brasem 230 1,50 48,9 -- -- 48,9 76,9
04_A punt 4 Zaagmolenpad 6 1,50 60,1 -- -- 60,1 85,7
05_A punt 5 50 m west 1,50 44,9 -- -- 44,9 71,7

06_A punt 6 10 m westzijde 1,50 46,6 -- -- 46,6 75,3
07_A punt 7 50 m noord 1,50 40,4 -- -- 40,4 57,2
08_A punt 8 10 m noordzijde 1,50 47,4 -- -- 47,4 57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:23:36Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt alle bronnen Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boesveld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A punt 1 Karper 11 1,50 36,0 -- -- 36,0 65,0
02_A punt 2 Karper 19 1,50 36,4 -- -- 36,4 63,3
03_A punt 3 Brasem 230 1,50 28,6 -- -- 28,6 60,2
04_A punt 4 Zaagmolenpad 6 1,50 44,6 -- -- 44,6 76,3
05_A punt 5 50 m west 1,50 25,7 -- -- 25,7 58,0

06_A punt 6 10 m westzijde 1,50 29,6 -- -- 29,6 53,7
07_A punt 7 50 m noord 1,50 38,3 -- -- 38,3 48,2
08_A punt 8 10 m noordzijde 1,50 32,8 -- -- 32,8 44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:24:58Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt alle bronnen Kort RBS14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS representatief
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A punt 1 Karper 11 1,50 49,2 -- -- 49,2 74,3
02_A punt 2 Karper 19 1,50 51,8 -- -- 51,8 76,7
03_A punt 3 Brasem 230 1,50 48,9 -- -- 48,9 74,9
04_A punt 4 Zaagmolenpad 6 1,50 60,0 -- -- 60,0 83,5
05_A punt 5 50 m west 1,50 44,9 -- -- 44,9 69,6

06_A punt 6 10 m westzijde 1,50 46,5 -- -- 46,5 74,9
07_A punt 7 50 m noord 1,50 36,1 -- -- 36,1 55,5
08_A punt 8 10 m noordzijde 1,50 47,2 -- -- 47,2 56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:25:23Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt alle bronnen Kort IBS14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS incidenteel (kettingzaag)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A punt 1 Karper 11 1,50 55,3 -- -- 55,3 72,1
02_A punt 2 Karper 19 1,50 57,5 -- -- 57,5 73,8
03_A punt 3 Brasem 230 1,50 55,3 -- -- 55,3 72,2
04_A punt 4 Zaagmolenpad 6 1,50 66,2 -- -- 66,2 80,0
05_A punt 5 50 m west 1,50 50,0 -- -- 50,0 67,1

06_A punt 6 10 m westzijde 1,50 47,8 -- -- 47,8 63,8
07_A punt 7 50 m noord 1,50 32,5 -- -- 32,5 50,1
08_A punt 8 10 m noordzijde 1,50 29,5 -- -- 29,5 46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:27:26Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt dag alle bronnen Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Toetstabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Folder: F:\Geonoise\2014\14-060 Zaagmolenpad Doetinchem\
Groep: Boesveld
Periode: Dag

Naam Omschrijving 01_A 02_A 03_A 04_A 05_A 06_A 07_A 08_A

51 deur werkplaats 35,8 36,3 28,3 44,1 25,5 29,5 38,3 32,8
V-11 pers. auto's route I 20,8 16,6 13,2 33,2 9,3 8,2 6,1 5,5

Rest

Totaal 36,0 36,4 28,6 44,6 25,7 29,6 38,3 32,8
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:28:00Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Geluidbelasting LAr,lt dag alle bronnen Kort RBS14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Toetstabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Folder: F:\Geonoise\2014\14-060 Zaagmolenpad Doetinchem\
Groep: RBS representatief
Periode: Dag

Naam Omschrijving 01_A 02_A 03_A 04_A 05_A 06_A 07_A 08_A

04 dieselheftruck laden/lossen 43,2 45,2 42,8 54,6 37,7 35,3 20,4 17,4
03 dieselheftruck laden/lossen 42,6 45,3 41,1 51,8 39,7 35,9 20,3 17,3
11 container houtmotafzuiging 41,4 43,0 39,4 53,7 34,7 31,6 18,0 15,6
02 dieselheftruck laden/lossen 39,5 41,9 40,7 37,0 35,4 35,6 23,2 25,7
09 halen/brengen container (1xweek) 38,9 40,4 37,7 51,2 33,0 30,0 16,1 13,2

41 open deur 2 productie 37,0 39,6 37,1 48,9 36,3 31,9 16,7 12,0
10 vrachtwagen manoeuvreren container 35,8 37,5 34,4 46,5 29,7 26,6 11,3 7,1
V-01 rijroute I vrachtwagens 31,4 33,1 30,2 44,1 26,3 24,3 10,8 8,3
08 LPG heftruck laden/lossen 28,5 29,6 26,8 41,9 22,1 19,1 5,2 2,2
07 LPG heftruck laden/lossen 27,9 30,0 27,7 38,9 22,5 20,2 5,2 2,1

01 dieselheftruck laden/lossen 24,4 42,7 38,7 36,0 28,7 43,8 22,6 26,5
22 dak productie (per 200 m2) 20,6 21,2 20,4 17,0 15,0 15,1 16,1 19,3
21 dak productie (per 200 m2) 19,9 21,8 20,2 17,7 16,1 15,2 15,9 19,4
42 open deur 1 productie 19,9 23,2 21,5 19,9 16,5 20,0 6,4 11,6
25 dak productie (per 200 m2) 18,4 16,8 15,7 3,1 16,5 20,3 20,7 22,6

24 dak productie (per 200 m2) 18,3 21,2 17,3 8,6 14,7 11,4 18,2 21,4
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 18,3 22,2 20,7 24,5 16,8 24,6 2,7 5,4
23 dak productie (per 200 m2) 18,2 19,2 16,9 13,5 14,1 9,0 18,1 18,7
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 17,9 18,1 14,3 35,6 12,5 9,6 -0,4 1,0
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 17,5 18,6 15,1 31,6 13,0 10,3 -0,5 0,7

36 gevel productie oost (per 50 m2) 16,2 13,9 5,4 20,4 -0,6 6,0 0,7 0,8
26 dak productie (per 200 m2) 15,8 18,6 8,2 11,0 17,0 17,3 20,9 24,6
35 gevel productie oost (per 50 m2) 14,9 1,3 -2,5 16,5 -6,0 3,4 1,7 8,9
27 dak productie (per 200 m2) 14,7 16,8 9,2 13,3 18,1 18,3 21,2 24,5
34 gevel productie oost (per 50 m2) 13,7 4,6 -3,7 12,5 0,5 3,9 3,1 11,2

05 LPG heftruck laden/lossen 9,2 27,4 23,3 21,0 13,7 35,6 7,2 11,4
33 gevel productie oost (per 50 m2) 8,5 -1,6 1,8 8,5 0,7 3,3 8,1 16,0
06 LPG heftruck laden/lossen 7,1 26,4 27,8 21,4 19,6 20,7 7,8 10,6
32 gevel productie oost (per 50 m2) 7,0 4,4 1,3 6,8 0,8 3,1 10,3 10,8
31 gevel productie noord (per 50 m2) 2,3 0,8 0,0 1,7 1,9 8,4 27,5 38,4

30 gevel productie noord (per 50 m2) -0,1 0,5 -0,1 2,2 1,2 9,1 28,2 42,0
29 gevel productie noord (per 50 m2) -0,7 2,3 0,0 1,2 2,0 10,2 28,6 43,0
28 gevel productie noord (per 50 m2) -1,1 0,3 0,0 0,5 4,3 11,1 28,6 38,9
39 gevel productie west (per 50 m2) -7,4 -4,0 10,8 -0,1 13,7 22,3 9,4 10,6
63 laden/lossen container piekniveau -32,3 -30,9 -33,5 -19,2 -38,5 -41,7 -55,7 -59,4

61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau -32,9 -31,0 -33,6 -21,3 -38,6 -41,0 -55,8 -58,8
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau -39,0 -33,6 -37,7 -40,4 -47,5 -25,1 -53,7 -49,6

Rest

Totaal 49,2 51,8 48,9 60,0 44,9 46,5 36,1 47,2
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:28:41Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax alle bronnen Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A punt 1 Karper 11 1,50 69,1 -- --
02_A punt 2 Karper 19 1,50 71,3 -- --
03_A punt 3 Brasem 230 1,50 69,1 -- --
04_A punt 4 Zaagmolenpad 6 1,50 80,0 -- --
05_A punt 5 50 m west 1,50 63,8 -- --

06_A punt 6 10 m westzijde 1,50 73,9 -- --
07_A punt 7 50 m noord 1,50 46,3 -- --
08_A punt 8 10 m noordzijde 1,50 49,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:29:14Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 1 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - punt 1 Karper 11
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A punt 1 Karper 11 1,50 69,1 -- --

71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 69,1 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 66,7 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 66,2 -- --
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 60,0 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 57,1 -- --

09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 56,7 -- --
V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 56,3 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 54,0 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 53,4 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 52,6 -- --

02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 50,2 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 44,7 -- --
11 container houtmotafzuiging 2,00 43,1 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 42,4 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 41,1 -- --

08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 40,5 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 40,0 -- --
41 open deur 2 productie 2,00 38,8 -- --
51 deur werkplaats 2,00 37,5 -- --
01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 35,2 -- --

22 dak productie (per 200 m2) 0,10 22,4 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 21,7 -- --
42 open deur 1 productie 2,00 21,6 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 21,3 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,1 -- --

24 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,0 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 19,9 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 19,7 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 19,2 -- --
06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 19,1 -- --

36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 17,9 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 17,6 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 16,6 -- --
27 dak productie (per 200 m2) 0,10 16,5 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 15,4 -- --

33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 10,2 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 8,7 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 4,1 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 1,7 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 1,1 -- --

28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 0,7 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 -5,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 69,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:29:50Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 2 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - punt 2 Karper 19
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A punt 2 Karper 19 1,50 71,3 -- --

71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 71,3 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 68,1 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 68,0 -- --
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 65,4 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 64,3 -- --

09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 58,2 -- --
V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 57,7 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 56,1 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 55,9 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 55,7 -- --

10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 54,3 -- --
01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 53,5 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 52,7 -- --
11 container houtmotafzuiging 2,00 44,7 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 43,0 -- --

07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 42,0 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 41,7 -- --
41 open deur 2 productie 2,00 41,4 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 40,8 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 39,4 -- --

06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 38,5 -- --
51 deur werkplaats 2,00 38,1 -- --
42 open deur 1 productie 2,00 24,9 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 23,6 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 23,0 -- --

24 dak productie (per 200 m2) 0,10 23,0 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,9 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 20,3 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,3 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 19,9 -- --

25 dak productie (per 200 m2) 0,10 18,6 -- --
27 dak productie (per 200 m2) 0,10 18,5 -- --
36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 15,6 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 6,4 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 6,2 -- --

29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 4,1 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 3,1 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 2,5 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 2,3 -- --
28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 2,1 -- --

33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 0,2 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 -2,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 71,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:30:22Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 3 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - punt 3 Brasem 230
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A punt 3 Brasem 230 1,50 69,1 -- --

71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 69,1 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 65,6 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 65,5 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 65,4 -- --
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 61,3 -- --

V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 56,3 -- --
09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 55,5 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 53,6 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 52,2 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 51,9 -- --

02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 51,5 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 51,3 -- --
01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 49,5 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 43,2 -- --
11 container houtmotafzuiging 2,00 41,1 -- --

06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 39,8 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 39,7 -- --
41 open deur 2 productie 2,00 38,9 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 38,8 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 37,3 -- --

05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 35,3 -- --
51 deur werkplaats 2,00 30,1 -- --
42 open deur 1 productie 2,00 23,3 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 22,1 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 21,9 -- --

24 dak productie (per 200 m2) 0,10 19,0 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 18,7 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 17,5 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 16,8 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 16,1 -- --

39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 12,6 -- --
27 dak productie (per 200 m2) 0,10 11,0 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 9,9 -- --
36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 7,2 -- --
33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 3,5 -- --

32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 3,0 -- --
28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 1,8 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 1,8 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 1,7 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 1,7 -- --

35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 -0,8 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 -2,0 -- --

LAmax (hoofdgroep) 69,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:30:41Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 4 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - punt 4 Zaagmolenpad 6
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_A punt 4 Zaagmolenpad 6 1,50 80,0 -- --

71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 80,0 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 79,8 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 77,7 -- --
V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 71,7 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 71,3 -- --

09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 69,0 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 65,4 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 63,3 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 62,6 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 59,4 -- --

V-11 pers. auto's route I 0,75 59,1 -- --
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 58,6 -- --
11 container houtmotafzuiging 2,00 55,4 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 54,0 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 50,9 -- --

41 open deur 2 productie 2,00 50,7 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 48,0 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 47,8 -- --
01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 46,8 -- --
51 deur werkplaats 2,00 45,8 -- --

37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 37,3 -- --
06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 33,5 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 33,3 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 33,0 -- --
36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 22,2 -- --

42 open deur 1 productie 2,00 21,7 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 19,4 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 18,8 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 18,3 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 15,3 -- --

27 dak productie (per 200 m2) 0,10 15,1 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 14,3 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 12,8 -- --
24 dak productie (per 200 m2) 0,10 10,4 -- --
33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 10,2 -- --

32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 8,6 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 4,9 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 4,0 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 3,5 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 3,0 -- --

28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 2,3 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 1,7 -- --

LAmax (hoofdgroep) 80,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 10:31:00Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 5 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - punt 5 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

05_A punt 5 50 m west 1,50 63,8 -- --

71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 63,8 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 60,5 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 60,4 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 57,8 -- --
V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 52,4 -- --

60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 51,5 -- --
09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 50,8 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 50,5 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 48,7 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 48,5 -- --

10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 46,5 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 46,2 -- --
01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 39,5 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 39,4 -- --
41 open deur 2 productie 2,00 38,0 -- --

11 container houtmotafzuiging 2,00 36,5 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 35,0 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 34,6 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 34,2 -- --
06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 31,6 -- --

51 deur werkplaats 2,00 27,2 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 25,7 -- --
27 dak productie (per 200 m2) 0,10 19,8 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 18,8 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 18,3 -- --

42 open deur 1 productie 2,00 18,2 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 17,9 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 16,8 -- --
24 dak productie (per 200 m2) 0,10 16,5 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 15,9 -- --

39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 15,5 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 14,8 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 14,3 -- --
28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 6,0 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 3,7 -- --

31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 3,6 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 3,0 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 2,6 -- --
33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 2,5 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 2,2 -- --

36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 1,2 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 -4,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 63,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 11:52:53Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 6 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - punt 6 10 m westzijde
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

06_A punt 6 10 m westzijde 1,50 73,9 -- --

60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 73,9 -- --
71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 61,6 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 59,9 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 58,0 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 57,3 -- --

01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 54,6 -- --
V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 52,8 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 52,1 -- --
09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 47,8 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 47,7 -- --

03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 46,7 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 46,3 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 46,1 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 44,8 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 43,4 -- --

41 open deur 2 productie 2,00 33,6 -- --
11 container houtmotafzuiging 2,00 33,4 -- --
06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 32,7 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 32,2 -- --
51 deur werkplaats 2,00 31,3 -- --

08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 31,1 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 30,7 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 24,0 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 22,0 -- --
42 open deur 1 productie 2,00 21,7 -- --

27 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,1 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 19,1 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 17,0 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 16,9 -- --
24 dak productie (per 200 m2) 0,10 13,2 -- --

28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 12,9 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 12,1 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 12,0 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 11,3 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 10,9 -- --

23 dak productie (per 200 m2) 0,10 10,8 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 10,1 -- --
36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 7,7 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 5,7 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 5,2 -- --

33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 5,1 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 4,8 -- --

LAmax (hoofdgroep) 73,9 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 11:53:07Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 7 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - punt 7 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

07_A punt 7 50 m noord 1,50 46,3 -- --

71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 46,3 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 45,8 -- --
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 45,3 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 43,3 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 43,3 -- --

V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 40,2 -- --
51 deur werkplaats 2,00 40,1 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 37,7 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 33,9 -- --
09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 33,9 -- --

01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 33,4 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 31,2 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 31,1 -- --
28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 30,4 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 30,4 -- --

30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 29,9 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 29,2 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 28,1 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 28,1 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 23,9 -- --

27 dak productie (per 200 m2) 0,10 23,0 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 22,7 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 22,4 -- --
24 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,0 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 19,9 -- --

06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 19,9 -- --
11 container houtmotafzuiging 2,00 19,7 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 19,2 -- --
41 open deur 2 productie 2,00 18,5 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 17,8 -- --

21 dak productie (per 200 m2) 0,10 17,7 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 17,3 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 17,2 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 12,1 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 11,2 -- --

33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 9,8 -- --
42 open deur 1 productie 2,00 8,2 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 4,8 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 3,5 -- --
36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 2,4 -- --

37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 1,4 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 1,3 -- --

LAmax (hoofdgroep) 46,3 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 11:53:26Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
maximale geluidniveaus LAmax punt 8 (1.5 m) Kort & Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Resultatentabel
Model: model april 2014 Kort en Boesveld
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - punt 8 10 m noordzijde
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

08_A punt 8 10 m noordzijde 1,50 49,5 -- --

60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 49,5 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau 1,00 48,8 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 44,7 -- --
30 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 43,8 -- --
71 kettingzaag buiten (incidenteel) 1,00 43,3 -- --

28 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 40,7 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2) 3,00 40,2 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau 1,00 40,2 -- --
63 laden/lossen container piekniveau 1,00 39,6 -- --
01 dieselheftruck laden/lossen 1,00 37,3 -- --

V-01 rijroute I vrachtwagens 1,20 37,3 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen 1,00 36,5 -- --
V-012 rijroute I vrachtwagens 1,20 35,3 -- --
51 deur werkplaats 2,00 34,5 -- --
09 halen/brengen container (1xweek) 1,00 31,0 -- --

04 dieselheftruck laden/lossen 1,00 28,1 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen 1,00 28,1 -- --
V-11 pers. auto's route I 0,75 27,8 -- --
V-02 rijroute II pers/bestelwagens 0,80 27,2 -- --
26 dak productie (per 200 m2) 0,10 26,4 -- --

27 dak productie (per 200 m2) 0,10 26,2 -- --
25 dak productie (per 200 m2) 0,10 24,4 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container 1,00 23,9 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen 1,00 23,5 -- --
24 dak productie (per 200 m2) 0,10 23,1 -- --

06 LPG heftruck laden/lossen 1,00 22,7 -- --
21 dak productie (per 200 m2) 0,10 21,2 -- --
22 dak productie (per 200 m2) 0,10 21,1 -- --
23 dak productie (per 200 m2) 0,10 20,5 -- --
33 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 17,8 -- --

11 container houtmotafzuiging 2,00 17,3 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen 1,00 14,2 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen 1,00 14,1 -- --
41 open deur 2 productie 2,00 13,8 -- --
42 open deur 1 productie 2,00 13,3 -- --

34 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 13,0 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 12,5 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2) 3,00 12,4 -- --
35 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 10,7 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 2,7 -- --

36 gevel productie oost (per 50 m2) 3,00 2,6 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2) 3,00 2,5 -- --

LAmax (hoofdgroep) 49,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-4-2014 11:53:47Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst puntbronnen Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Boesveld

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr Totaal

51 deur werkplaats     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- -- Nee Nee Nee   97,15

10-4-2014 11:54:38Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst puntbronnen Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Boesveld

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

51   97,15   40,00   61,00   69,00   88,00   92,00   88,00   93,00   85,00   73,00

10-4-2014 11:54:38Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst puntbronnen Kort14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Kort Houthandel

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01 dieselheftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- --
02 dieselheftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- --
03 dieselheftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- --
04 dieselheftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --  10,79 -- --
05 LPG heftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,750 -- --  12,04 -- --

06 LPG heftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,750 -- --  12,04 -- --
07 LPG heftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,750 -- --  12,04 -- --
08 LPG heftruck laden/lossen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,750 -- --  12,04 -- --
09 halen/brengen container (1xweek)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,200 -- --  17,78 -- --
10 vrachtwagen manoeuvreren container     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,250 -- --  16,81 -- --

11 container houtmotafzuiging     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
21 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
22 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
23 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
24 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --

25 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
26 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
27 dak productie (per 200 m2)     0,10      5,00 Relatief aan onderliggend item Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
28 gevel productie noord (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
29 gevel productie noord (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --

30 gevel productie noord (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
31 gevel productie noord (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
32 gevel productie oost (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
33 gevel productie oost (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
34 gevel productie oost (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --

35 gevel productie oost (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
36 gevel productie oost (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
37 gevel productie zuid (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
38 gevel productie zuid (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
39 gevel productie west (per 50 m2)     3,00      0,00 Absoluut Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --

41 open deur 2 productie     2,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
42 open deur 1 productie     2,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00  8,002 -- --   1,76 -- --
60 dieselheftruck laden/lossen piekniveau     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --  99,00 -- --
61 dieselheftruck laden/lossen piekniveau     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --  99,00 -- --
62 LPG-heftruck laden/lossen piekniveau     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --  99,00 -- --

63 laden/lossen container piekniveau     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- --  99,00 -- --
71 kettingzaag buiten (incidenteel)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --  13,80 -- --

10-4-2014 11:55:19Geomilieu V2.31



bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst puntbronnen Kort14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Kort Houthandel

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr Totaal Lw Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

01 Nee Nee Nee  101,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00
02 Nee Nee Nee  101,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00
03 Nee Nee Nee  101,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00
04 Nee Nee Nee  101,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00
05 Nee Nee Nee   87,95   87,95   46,00   64,00   76,00   77,00   82,00   82,00   82,00   77,00   68,00

06 Nee Nee Nee   87,95   87,95   46,00   64,00   76,00   77,00   82,00   82,00   82,00   77,00   68,00
07 Nee Nee Nee   87,95   87,95   46,00   64,00   76,00   77,00   82,00   82,00   82,00   77,00   68,00
08 Nee Nee Nee   87,95   87,95   46,00   64,00   76,00   77,00   82,00   82,00   82,00   77,00   68,00
09 Nee Nee Nee  104,04  104,04   76,00   82,00   85,00   92,00   96,00  102,00   95,00   84,00   75,00
10 Nee Nee Nee   99,23   99,23   67,00   73,00   78,00   84,00   87,00   93,00   97,00   87,00   75,00

11 Nee Nee Nee   90,18   90,18   53,00   66,00   75,00   82,00   83,00   82,00   84,00   82,00   79,00
21 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00
22 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00
23 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00
24 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00

25 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00
26 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00
27 Nee Nee Nee   71,80   71,80   45,00   59,00   63,00   58,00   65,00   67,00   65,00   55,00   45,00
28 Ja Nee Nee   73,12   73,12   45,00   51,00   54,00   57,00   64,00   68,00   68,00   66,00   57,00
29 Ja Nee Nee   73,12   73,12   45,00   51,00   54,00   57,00   64,00   68,00   68,00   66,00   57,00

30 Ja Nee Nee   73,12   73,12   45,00   51,00   54,00   57,00   64,00   68,00   68,00   66,00   57,00
31 Ja Nee Nee   73,12   73,12   45,00   51,00   54,00   57,00   64,00   68,00   68,00   66,00   57,00
32 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00
33 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00
34 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00

35 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00
36 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00
37 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00
38 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00
39 Ja Nee Nee   62,88   62,88   45,00   52,00   56,00   48,00   51,00   56,00   58,00   51,00   40,00

41 Ja Nee Nee   85,28   85,28   45,00   57,00   64,00   67,00   75,00   82,00   81,00   71,00   59,00
42 Ja Nee Nee   73,00   73,00   45,00   57,00   57,00   63,00   66,00   66,00   68,00   64,00   51,00
60 Nee Nee Nee  113,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00
61 Nee Nee Nee  113,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00
62 Nee Nee Nee  113,95  102,95   61,00   79,00   91,00   92,00   97,00   97,00   97,00   92,00   83,00

63 Nee Nee Nee  114,66  114,66   75,00   87,00   95,00  103,00  110,00  111,00  105,00  100,00   91,00
71 Nee Nee Nee  117,52  117,52   63,00   81,00  107,00  103,00  113,00  110,00  110,00  109,00  102,00
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijstmobiele bronnen Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Boesveld

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr Totaal Lw Totaal Lw 31 Lw 63 Lw 125

V-11 pers. auto's route I      0,75      0,00 Relatief    40 -- --  28,37 -- --  10   5,00   89,88   89,88   64,00   70,00   76,00
V-12 rijroute I vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief     1 -- --  44,80 -- --  10   5,00  102,70  102,70   74,00   80,00   80,00
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijstmobiele bronnen Boesveld14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Boesveld

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lengte Aant.puntbr

V-11   78,00   82,00   85,00   84,00   80,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00            30,54           7
V-12   91,00   95,00   98,00   98,00   91,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00            15,89           4
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst mobiele bronnen Kort14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Kort Houthandel

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr Totaal Lw Totaal Lw 31 Lw 63

V-01 rijroute I vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief    14 -- --  32,91 -- --  10   5,00  102,70  102,70   74,00   80,00
V-02 rijroute II pers/bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    40 -- --  28,22 -- --  10   5,00   89,88   89,88   65,00   70,00
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst mobiele bronnen Kort14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: Kort Houthandel

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lengte Aant.puntbr

V-01   80,00   91,00   95,00   98,00   98,00   91,00   80,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00            35,08           8
V-02   76,00   78,00   82,00   85,00   84,00   80,00   75,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00            31,65           7
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst toetspunten14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 punt 1 Karper 11      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
02 punt 2 Karper 19      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
03 punt 3 Brasem 230      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
04 punt 4 Zaagmolenpad 6      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
05 punt 5 50 m west      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

06 punt 6 10 m westzijde      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Nee
07 punt 7 50 m noord      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
08 punt 8 10 m noordzijde      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Nee
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst gebouwen14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 Kort     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 bedrijfswoning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 woning Zaagmolenpad 6     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 woning Zaagmolenpad 4     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 woningen Karper 13-25     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 woningen Karper 1-11     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 woningen Brasem 226-230     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 werkplaats Boesveld     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 werkplaats Boesveld     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst bodemgebieden14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Model: model april 2014 Kort en Boesveld
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

01 harde bodem 0,00
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bijlage III/10 april 2014Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen
Lijst modelparameters14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model april 2014 Kort en Boesveld

Model eigenschap

Omschrijving  model april 2014 Kort en Boesveld
Verantwoordelijke peter
Rekenmethode IL
Aangemaakt door peter op 3-1-2011

Laatst ingezien door peter op 10-4-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V1.71
Origineel project 10-303 Kort Zaagmolenpad Doetinchem
Originele omschrijving eerste model

Geïmporteerd door peter op 10-4-2014
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Nee
Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied --
Dynamische foutmarge --
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Lijst modelparameters14-060 Zaagmolenpad Doetinchem

Commentaar
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Toelichting indirect lawaai op de openbare weg 

 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 

de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire 

“Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 

29 februari 1996 (Ministerie van VROM, Nr. MBG 9600613 1, Stcrt. 1996, 

beter bekend als de “schrikkelcirculaire”). Het uitgangspunt van deze 

circulaire is het voorkomen van slaapverstoring, veroorzaakt door de met het 

verkeer samenhangende geluidspieken LAmax. Het limiteren van deze pieken 

is niet nodig, mits het equivalente geluidsniveau (LAeq) als gevolg van dit 

verkeer een zeker niveau in de slaapvertrekken niet overstijgt. In de praktijk 

wordt de circulaire echter niet alleen voor de nachtperiode als uitgangspunt 

genomen, maar eveneens voor de dag- en avondperiode. Dit betekent dat 

dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq 

en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dB(A) 

voorkeursgrenswaarde). 

 

Rekenmethode verkeer op de openbare weg 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 

de inrichting op de openbare weg is berekend volgens de standaard 

rekenmethode I uit het reken- en meetvoorschrift Wegverkeerslawaai (Wgh). 

 

Het verkeer van een naar een inrichting is akoestisch herkenbaar zolang dit 

nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Over het algemeen 

geldt de invloed van de verkeersaantrekkende werking tot: 

- het punt waarop het verkeer is opgenomen in het reguliere (heersende) 

verkeersbeeld, bijvoorbeeld doordat het dezelfde snelheid heeft (meestal 

ca 100 m) 

- het meest nabijgelegen kruispunt in het geval van een toegangsweg met 

overigens weinig verkeer 

- tot het punt waar de verhoging van de geluidbelasting t.g.v. het verkeer 

van/naar de inrichting niet meer dan 2 dB(A) bedraagt. 

 

In principe moet een voorkeurswaarde van 50 dB(A) worden nagestreefd 

met een maximale waarde van 65 dB(A). Bij waarden boven de 50 dB(A) 

moet worden aangetoond dat de geluidniveaus binnen niet hoger liggen dan 

35 dB(A), eventueel met het treffen van voorzieningen. Voorzieningen 

worden pas aangebracht nadat de vergunning definitief is. 



d.d.

bijlage: IV blad: 1

© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen 

Algemeen

Verkeersgegevens 68,0 mvt/etm Wegdektype 0 referentiewegdek

Percentage Aantal periode

snelheid dag avond nacht dag avond nacht

uur% 5,9% 5,5% 0,92% 48,0 15,0 5,0

50 83,3% 100,0% 100,0% 40,0 15,0 5,0

50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0

50 16,7% 0,0% 0,0% 8,0 0,0 0,0

Overdrachtgegevens 3 meter 0 meter

2 meter 5 meter

0 150 meter

127 graden 100 meter

bodemfactor 0,11 5,2 meter

Berekening Emissie (in dB(A)) Emissie Cwegdek Aftrek Emissiegetal

dag avond nacht art 3.5 dag avond nacht

Licht 52,16 52,67 44,89 0,00 1 51,16 51,67 43,89

Middelzwaar 0,00 0,00 0,00 0,00 2 -2,00 -2,00 -2,00

Zwaar 54,63 0,00 0,00 0,00 2 52,63 -2,00 -2,00

Totaal 54,97 51,67 43,89

Berekening overdracht -          Dafstand 7,16

-          0,04

-          Dbodem 0,28
Dmeteo 0,12

Geluidbelasting 47,4 dB(A)

44,1 dB(A)

36,3 dB(A)

Lden 47,4 dB

49,1 dB(A)

Lavond

Etmaalwaarde (oud)

Intensiteit

Zichthoek

Middelzwaar

Zwaar

Afstand tot wegas

Afstand wegas-rand

Coptrek

Creflectie

Zaagmolenpad Doetinchem

Czichthoek

Ldag

afstand rotonde/drempel

Dlucht

afstand rijlijn-waarneempunt

14-060

weghoogte

waarneemhoogte

afstand kruispunt 

Lnacht

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluid 2012), versie 3.0 (15-11-12)

10-apr-14

Objectfractie

Wegvak/straat openbare weg Waarneempunt

Licht 

Project  :

Projectnummer:
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Toelichting Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteiten Besluit) (19 oktober 2007) 

 

Algemeen 

Het Activiteiten Besluit vervangt een groot aantal AMvB’s onder meer om tot 

een uniformering van normstelling te komen. Een aantal AMvB’s blijft echter 

in stand (w.o. het besluit Landbouw). 

 

Normstelling 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal 

geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 

installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van 

en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, gelden de waarden in 

tabel 1.  

 

TABEL 1 Grenswaarden in dB(A) woning 

Ref. punt Dag 

(07:00 – 19:00 

uur) 

Avond 

(19:00 – 23:00 

uur) 

Nacht 

(23:00 – 07:00 

uur) 

 LAr,LT LA,max LAr,LT LA,max LAr,LT LA,max 

gevel gevoelige gebouwen 

in/aanpandige woningen 

50 

35 

70 

55 

45 

30 

65 

50 

40 

25 

60 

45 

 Grenswaarden woning/ 50 m grens inrichting op gezoneerd 

industrieterrein 

gevel gevoelige gebouwen 50 - 45 - 40 - 

 Grenswaarden woning inrichting op industrieterrein 

gevel gevoelige gebouwen 

in/aanpandige woningen 

55 

35 

75 

55 

50 

30 

70 

50 

45 

25 

65 

45 

 

De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 1 opgenomen maximale 

geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten; 

de in tabel I aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige 

terreinen op de grens van het terrein; 

 

In afwijking van tabel 1 gelden voor het langtijdgemiddeld beoordelings-

niveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), bij een inrichting voor 

openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan 

derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer de waarden in tabel 2 
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TABEL 2 Grenswaarden in dBA woningen 

periode Tijden LAr,LT LAmax 

dag 

nacht 

07:00-21:00 uur 

21:00-07:00 uur 

50 

40 

70 

60 

Etmaal 50 - 

 

De in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel II opgenomen maximale 

geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten;  

 

De in tabel 2 aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die 

zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.  

 

Dove gevels 

Een gevel waarin geen te openen delen aanwezig zijn en die een 

karakteristieke geluidwering heeft die gelijk is aan het verschil tussen de 

geluidbelasting en 33 cq 35 dB(A) of een gevel met te openen delen niet 

grenzend aan een geluidgevoelige ruimte heten dove gevels (Wet 

geluidhinder) en kunnen buiten toetsing aan de grenswaarden uit het 

Activiteitenbesluit vallen. 

 

Bedrijfswoning/Dienstwoning 

Een bedrijfswoning die tot de inrichting behoort is bij vergunningverlening 

geen geluidsgevoelig object. Een bedrijfswoning die niet tot de inrichting 

behoort is in principe een woning van derden en derhalve een 

geluidsgevoelig object. Soms kan er discussie zijn of een woning tot een 

inrichting behoort. Belangrijk bij de beoordeling is het aspect functionele 

binding. De afweging moet gemaakt worden of de woning een zodanige 

betrokkenheid heeft bij de inrichting dat deze tot de inrichting gerekend kan 

worden. Hieronder staan enkele situaties die inzicht geven wat zoal onder 

functionele binding gerekend kan worden. 

 De voormalig eigenaar van de inrichting woont in de oude dienstwoning. 

 Bij de koop van de inrichting is bedongen dat de woning uitsluitend aan 

diegene kan worden verhuurd die direct of indirect bij de bedrijfsvoering 

van de inrichting is betrokken. Woning heeft een zodanige betrokkenheid 

bij de inrichting dat deze om die reden tot de sfeer van de inrichting kan 

worden gerekend en geen bescherming tegen geluidhinder behoeft. 

ABRvS 26 juni 2002, nr. 200200618/1  
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 Huurder is in dienst geweest van vergunninghoudster. In het kader van 

dit dienstverband kon hij woning huren. Woning heeft daarom een 

zodanige betrokkenheid bij de inrichting dat deze om die reden tot de 

sfeer van de inrichting kan worden gerekend. ABRvS 18 mei 2005, nr. 

200405745/1  

 Bewoner van woning steekt  incidenteel met enige frequentie een 

helpende hand uit op inrichting (tijdens afwezigheid en tijdens pieken). 

Onvoldoende grond voor oordeel dat we sprake is van een zodanige 

binding dat woning hoort tot sfeer van de inrichting. Dat bewoner voor zijn 

hulp een vergoeding ontvangt, doet aan dit oordeel niet af, temeer omdat 

geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.  ABRvS 11 juli 2001, nr. 

200000335/1 (vindplaats: M en R 2002, nr. 65)  

 

Uitzondering van toetsing 

Bij het bepalen van de geluidsniveaus blijft buiten beschouwing:  

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, 

dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden 

aangemerkt als een binnenterrein;  

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor 

sport- of recreatieactiviteiten; 

c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst 

of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of 

levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede 

geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of 

plechtigheden; 

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het 

hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en 

zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire 

muziekcorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een 

maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen; 

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover 

daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. 

 

Bij het bepalen van de geluidsniveaus wordt voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast.  

 

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax) blijft buiten 

beschouwing het geluid als gevolg van:  

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in 

hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;  
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b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die 

hiermee in nauw verband staan. 

 

De maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van 

toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en 

losactiviteiten indien: 

a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau 

(LAmax), genoemd in tabel 1, niet te bereiken is door het treffen van 

maatregelen; en 

b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het 

motorvoertuig niet hoger is van 65 dB(A). 

 

Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van 

geluidhinder regels worden gesteld met betrekking tot het ten gehore 

brengen van onversterkte muziek. 

 

Gemeentelijk geluidbeleid 

Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op 

grond waarvan krachtens de verordening gebieden worden aangewezen 

waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen gelden die afwijken 

van de bovengenoemde waarden indien de in dat artikel genoemde waarden 

gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn. Alvorens een gebied 

wordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden 

gelegen inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere 

belanghebbenden in kaart gebracht. 

 

Binnen een geluidsgevoelige ruimte of een verblijfsruimte voor zover deze 

niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden wel maximale 

binnenniveaus, te weten een LAr,LT van 35, 30 en 25 dB(A) in de dag, avond 

en nacht en 55, 50 en 45 dB(A) voor de maximale geluidniveaus.  

 

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax) blijft buiten 

beschouwing het geluid als gevolg van:  

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in 

hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;  

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die 

hiermee in nauw verband staan. 

 

In een verordening kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten aanzien 

van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen overeen-

komstig artikel 2.20 maatwerkvoorschriften kan stellen. 
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Maatwerk 

In afwijking van de bovengenoemde waarden (tabel I en II) kan het bevoegd 

gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) vaststellen 

mits aan de binnenwaarden wordt voldaan (35 dB(A) etmaalwaarde)  

 

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar 

de grenswaarden voor een inrichting gelden. 

 

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische 

voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels 

in acht worden genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen. 

 

In afwijking van de waarden uit de tabellen I en II kan het bevoegd gezag bij 

maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan 

festiviteiten andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAR,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) vaststellen. Het bevoegd 

gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van 

de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de 

activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit 

plaatsvindt. 

 

Het Activiteitenbesluit geeft de volgende regels bij afwijkende normstelling: 

2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de 

waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, indien binnen 

geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, 

die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een 

etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. 

3. De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien 

de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor 

het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen. 

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats 

waar de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, voor een 

inrichting gelden. 

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische 

voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels 

in acht worden genomen teneinde aan geldende geluidsnormen te voldoen. 

6. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 

6.12 kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde 
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activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in artikel 

2.21, andere waarden voor  

 

Evenementen 

De grenswaarden zijn voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs 

niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in 

verband met de viering van:  

a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn 

aangewezen, in de gebieden in de gemeente waarvoor de verordening 

geldt;  

b. andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij 

of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of 

dagdelen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.  

 

Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden 

verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.  

 

Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, 

maar die zowel voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als 

plaatshebbende op één dag.  

 

Brand / ongevallen 

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax) blijft buiten 

beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen 

ten behoeve van ongevallenbestrijding en brandbestrijding en het vrijmaken 

van de weg na een ongeval.  

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het 

treffen van technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van het 

uitrukken van motorvoertuigen bij ongevallenbestrijding en brandbestrijding, 

indien dat bijzonder is aangewezen in het belang van het milieu.  

 

Trillingen 

Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of 

toestellen alsmede de tot de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of 

andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, 

met uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten gelegen 

op een gezoneerd industrieterrein, niet meer dan de trillingsterkte, genoemd 

in tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B “Hinder voor 

personen in gebouwen” van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de 

gebouwfunctie wonen.  
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Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van 

toepassing verklaren en een andere trillingsterkte toelaten. Deze 

trillingsterkte is niet lager dan de streefwaarden die zijn gedefinieerd voor de 

gebouwfunctie wonen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B “Hinder 

voor personen in gebouwen” van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. 
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Regels

 137 

 bestemmingsplan "Zaagmolenpad - 2013" vastgesteld 



 138 

 bestemmingsplan "Zaagmolenpad - 2013" vastgesteld 



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Zaagmolenpad - 2013 met identificatienummer 
NL.IMRO.0222.R36B027A-0002 van de gemeente Doetinchem;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbijbehorende 
bijlagen 

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aangebouwd bijbehorend bouwwerk

een bijbehorend bouwwerk dat met minimaal één gevel tegen de gevel van het hoofdgebouw 
is gebouwd. Dit op een zodanige wijze dat een rechtstreekse - voor mensen toegankelijke - 
interne verbinding tussen beide gebouwen mogelijk is;

1.6  aan huis gebonden bedrijf

het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid 
door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kan worden 
uitgeoefend;

1.7  achtererfgebied

erf achter de met het aangrenzende openbaar toegankelijke gebied evenwijdig gelegen lijn, die 
het hoofdgebouw raakt:

a. aan een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op 1 m achter het 
snijpunt met de voorgevel, en

b. aan een openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel, op het snijpunt met de 
achtgergevel;

1.8  antennedrager

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;
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1.9  antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in 
een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie;

1.10  archeologisch deskundige

de regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en 
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische 
monumentenzorg;

1.11  archeologische verwachting

een gebied met een daaraan toegekende hoge, middelmatige of lage archeologische 
verwachting in verband met de kennis en wetenschap van de in dat gebied te verwachten 
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden;

1.12  archeologische waarde

een gebied met een daaraan toegekende archeologische waarde in verband met de kennis en 
studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of 
activiteiten uit het verleden;

1.13  archeologisch monument

terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 is aangewezen als beschermd 
archeologisch monument;

1.14  archeologisch onderzoek

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of 
begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de 
Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex 
artikel 39 Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 
Archeologie;

1.15  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.16  bebouwingspercentage

een percentage, dat de grootte van het deel van een bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal 
mag worden bebouwd met gebouwen en andere bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.17  bed & breakfast

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening, gericht op het 
bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Hieronder wordt 
niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of 
seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;
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1.18  bedrijf

een zelfstandige productie-eenheid;

1.19  bedrijfswoning (dienstwoning)

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, alleen bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon en zijn gezin, van wie de huisvesting daar in verband met de bestemming 
noodzakelijk is;

1.20  beperkt kwetsbaar object

object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.21  bestaand

bestaand op het moment van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.22  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.23  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24  bijbehorend bouwwerk (bijgebouw)

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 
verbonden bouwwerk met een dak;

1.25  boeiboord

opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal;

1.26  bos

elk terrein waarop bosbouw wordt uitgeoefend, zijnde het geheel van bedrijfsmatige 
handelingen en activiteiten gericht op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van 
bestaande en nieuwe bossen ten behoeve van één of meer van de volgende functies en 
aspecten: natuur, houtproductie, landschap, milieu, waaronder begrepen waterhuishouding, 
en recreatie;

1.27  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk;

1.28  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.29  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.30  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.31  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.32  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.33  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.34  commerciële dienstverlening

het bedrijfsmatig en tegen betaling aanbieden en verlenen van op publiek gerichte, al dan niet 
maatschappelijke en/of medische diensten, niet zijnde goederen, aan personen die deze 
diensten aanwenden anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.35  daknok

hoogste punt van een schuin dak;

1.36  dakvoet

laagste punt van een schuin dak;

1.37  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ter verkoop), verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, volumineuze detailhandel, 
tuincentrum en supermarkt;

1.38  dienstverlening

hulp die een persoon, instantie of onderneming bedrijfsmatig biedt aan de klant;

1.39  druiplijn

onderste horizontale lijn van een dakvlak dat geen goot heeft, bijvoorbeeld een rieten dak;
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1.40  eengezinshuis

een gebouw dat bestaat uit één woning;

1.41  erf

al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw 
en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en het plan 
deze inrichting niet verbiedt;

1.42  erker

een erker of een uitgebouwd venster is een in plattegrond recht-, drie-, veelhoekige of 
halfronde uitbreiding van een ruimte in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open 
verbinding staat met de bedoelde ruimte. De buitenzijde bestaat uit (een borstwering en) 
raamconstructies (wanden die grotendeels bestaan uit glas);

1.43  escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de 
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

1.44  functioneel verbonden

huisvesting in verband met mantelzorg wordt in dit plan aangemerkt als functioneel 
verbonden met het hoofdgebouw, een en ander zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 van bijlage II 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

1.45  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

1.46  geluidsgevoelig object

woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.47  gestapelde woning

een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen 
woningen omvat, al dan niet met de daarbij behorende bergingen;

1.48  gevellijn

de als zodanig aangeduide lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn 
georiënteerd;

1.49  hoofdgebouw

een of meer panden, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
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1.50  hoogteaccent

een deel van een gebouw dat hoger dan breed is;

1.51  instellingen voor cultuur en ontspanning

culturele voorzieningen en voorzieningen voor ontspanning, waaronder dagrecreatie, of een 
combinatie daarvan;

1.52  inwoning

vorm van huisvesting in een bestaande woning en/of de bijbehorende bouwwerken, dat op 
grond van het bestemmingsplan bij recht is toegestaan;

1.53  kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of alleen in ondergeschikte 
mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder congres- en 
vergaderaccomodatie;

1.54  kwetsbaar object

object zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

1.55  lessenaarsdak

een dakvorm die bestaat uit alleen één dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is 
aangebracht;

1.56  luifel

een afdak met een diepte van meer dan 0,5 m, bevestigd aan de gevel van een gebouw 
zonder directe verbinding met de grond;

1.57  maaiveld

bovenkant van een terrein dat een bouwwerk omgeeft;

1.58  maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociale, medische en levensbeschouwelijke voorzieningen evenals voorzieningen 
voor openbare dienstverlening, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.59  mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 
geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, 
rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de 
gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een 
verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;
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1.60  mogelijkheden voor ontmoeting

terrassen, standplaatsen voor de ambulante handel, weekmarkten, rommelmarkten, 
braderieën, kermissen, volksfeesten, stadsfeesten, straattheaterfestivals, openluchtfestivals, 
fancy fairs, circussen, stadspromotionele activiteiten (bijvoorbeeld tijdelijke ijsbaan), e.d.;

1.61  naar de weg gekeerde bouwgrens (voorgevelrooilijn)

een lijn van een bouwvlak, gekeerd naar de weg, die niet door gebouwen mag worden 
overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten;

1.62  onderbouw

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant 
minder dan 1,20 m boven peil is gelegen;

1.63  ondergronds bouwwerk

een bouwwerk of een gedeelte van een bouwwerk, dat zich geheel onder het niveau van het 
maaiveld bevindt en daarmee niet gelijk ligt of erboven uit steekt;

1.64  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 
met de aarde is verbonden;

1.65  overkapping

een bouwwerk met een open constructie;

1.66  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.67  peil
a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: 

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,30 m;
b. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 
bouw;

c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddeld waterpeil ter plaatse;
d. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: het hoogste punt van het aansluitende 

afgewerkte bouwperceel (incidentele verhogingen niet meegerekend);

1.68  raamprostitutie

een vorm van prostitutie, waarbij de werving van klanten geschiedt door een prostituee, die 
door houding, gebaren, kleding of anderszins vanuit een vitrine de aandacht op zich vestigt 
en waarbij de seksuele handelingen in een voor het publiek besloten ruimte plaatsvinden;
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1.69  reclamezuil

een rechtopstaand bouwwerk geen gebouw zijnde dat aanmerkelijk hoger is dan breed voor 
de uiting van reclame;

1.70  rijbaan

elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van fietspaden;

1.71  (rij)wegen

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin 
gelegen bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

1.72  ruimtelijke uitwerking

de aard, de omvang, de intensiteit, maar ook de ruimtelijke uitstraling van het gebruik en/of 
de functie van gronden en/of bouwwerken;

1.73  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch-pornografische aard plaatsvinden;

onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:

a. een seksbioscoop;
b. een seksautomatenhal;
c. een sekstheater;
d. een parenclub; 
e. een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder ook begrepen een erotische massagesalon;

al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel, met uitzondering 
van thuisprostitutie;

1.74  speelweide

een terrein voor vrije spelbeoefening met minimale speelattributen;

1.75  straatmeubilair

bij of op de weg behorende bouwwerken zoals verkeersgeleiders, abri's, zitbanken, 
reclamezuilen, bloembakken, ondergrondse vuilcontainers en cocons van vuilcontainers;

1.76  thuisprostitutie

een vorm van prostitutie, waarbij de seksuele dienstverlening plaatsvindt op het woonadres 
van de prostituee en waarbij ook alleen door deze prostituee op dit adres wordt gewerkt als 
prostituee;
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1.77  tijdelijke woonunit

een demontabel en/of relatief eenvoudig verwijderbaar gebouw voor huisvesting voor 
mantelzorg onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik als woonunit 
wordt aangemerkt, bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van woon-, 
dag- en/of nachtverblijf;

1.78  toegangspartij

een toegangspartij of een uitgebouwde toegang is een uitbreiding van de toegangsruimte (hal) 
van een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en al dan niet in open verbinding staat met die 
ruimte;

1.79  van de weg afgekeerde bouwgrens (achtergevelrooilijn)

een lijn van een bouwvlak, evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens, die niet door 
hoofdgebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten;

1.80  vliering

bergruimte onder het dak en niet voor bewoning geschikt;

1.81  volumineuze goederen

goederen waarvoor, voor de tentoonstelling of opslag ervan, een groot vloeroppervlak nodig 
is, zoals auto's, boten, caravans, landbouwvoertuigen en aanverwant;

1.82  voorgevel

de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of als het een gebouw betreft met 
meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden 
aangemerkt;

1.83  vrij beroep

een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of een hogere 
beroepsopleiding (zie bijlage 2);

1.84  vrije beroepsbeoefenaar

iemand die wordt ingehuurd om zijn/haar individuele persoonlijke, artistieke en/of 
academische kwaliteiten;

1.85  vrijstaand bijbehorend bouwwerk

een bijbehorend bouwwerk, dat vrij van het hoofdgebouw gebouwd is en in functioneel 
opzicht geen deel uitmaakt van het hoofdgebouw;

1.86  woning

een complex van ruimten, alleen bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke 
huishouding, woonwagens niet inbegrepen;
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1.87  woonfunctie

wonen in enge zin;

1.88  woonwagenstandplaats

een kavel, waarop nutsvoorzieningen aanwezig zijn, bestemd voor het plaatsen van een 
woonwagen;

1.89  zolder

ruimte(n) in een gebouw die geheel is (zijn) afgedekt met veelal schuine daken en die in 
functioneel opzicht deel uitmaakt (uitmaken) van de daaronder gelegen bouwlaag of 
bouwlagen;

1.90  zorgwoning 1

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw voor de huisvesting van personen 
die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging nodig 
hebben;

1.91  zorgwoning 2

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw voor de huisvesting van personen 
die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging nodig 
hebben; de verzorging vindt voortdurend plaats en in het gebouw is afzonderlijke ruimte 
voor de verzorging aanwezig.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand van een bouwwerk tot een perceelsgrens

de kortste afstand tussen enig punt van een bouwwerk en een perceelsgrens;

2.2  de bebouwde oppervlakte van een perceel of ander terrein

de som van de oppervlakten van alle op een perceel of een ander terrein gelegen gebouwen 
en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 1m boven peil neerwaarts geprojecteerd en 
buitenwerks gemeten;

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.4  de breedte van een bouwwerk

van en tot de buitenkant van een zijgevel dan wel het hart van een gemeenschappelijke 
scheidingsmuur, met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen of 
verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte;

2.5  de bruto-vloeroppervlakte (b.v.o.)

de som van de horizontale vloeroppervlakten van de bouwlagen, met inbegrip van de daarbij 
behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, buitenwerks 
gemeten;

2.6  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 
bij een 'half-ronde' of anderszins gebogen kapvorm, wordt de dakhelling berekend als de 
hoek tussen lijn welke de goothoogte en het hoogste punt van het bouwwerk verbindt ten 
opzichte van het horizontale vlak; 

2.7  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte 
bouwonderdelen; bij afgeknotte schilddaken is de onderste goothoogte maatgevend, onder 
de voorwaarde dat de dakhelling van alle dakvlakken maximaal 60° is;

2.8  de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine;

 149 

 bestemmingsplan "Zaagmolenpad - 2013" vastgesteld 



2.9  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; de inhoud van een 
eventueel ondergronds bouwwerk niet meegerekend;

2.10  de netto-vloeroppervlakte (n.v.o.)

de som van de horizontale vloeroppervlakten van de tot een gebouw behorende 
binnenruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande 
scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten, een en ander conform NEN 
2580:2007, onderdelen 4.3.1 en 4.3.2;

2.11  de onderbouwde terreinoppervlakte

de som van de oppervlakten van de delen van een gebouw, die zich geheel onder het niveau 
van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk liggen of erboven uitsteken, voor zover 
deze oppervlakte binnen de terreinoppervlakte is gelegen. Bij de bepaling van de 
onderbouwde terreinoppervlakte wordt niet meegerekend:

-een ondergeschikt bouwdeel, waarvan de verticale projectie op het horizontale vlak kleiner 
is dan 4 m2;

-een uitkragend constructiedeel, waarvan de breedte van de verticale projectie op het 
horizontale vlak kleiner is dan 0,75 m;

2.12  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk;

2.13  de oppervlakte van een overkapping

tussen de rand van het dakvlak, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 
afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.14  de verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.)

de som van de horizontale vloeroppervlakten van ruimten die rechtstreeks ten dienste staan 
van de detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn (kantoren, magazijnen en 
overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen), binnenwerks gemeten;

2.15  de vloeroppervlakte van een woning

de som van de horizontale vloeroppervlakten van de voor bewoning bestemde vertrekken 
van een woning, waaronder mede moeten worden verstaan keukens, slaapvertrekken, 
gangen, toiletten, bad- en doucheruimten, zolders en vlieringen welke gebruikt worden als 
berging, maar ook inpandige of aangebouwde bergingen die op grond van het 
bestemmingsplan verbouwd mogen worden tot woonruimte, binnenwerks gemeten;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. een combinatie van wonen met bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 
1 “Lijst aan huis gebonden beroepen en bedrijven” bij deze regels, al dan niet in 
combinatie met detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, met 
dien verstande dat deze functie ter plaatse van aanduiding 'wonen uitgesloten' niet is 
toegestaan; 

2. een combinatie van wonen en kantoren, met dien verstande dat deze functie ter 
plaatse van aanduiding 'wonen uitgesloten' niet is toegestaan; ;

3. een combinatie van wonen en maatschappelijke voorzieningen met uitzondering van 
voorzieningen voor een 24 uurs begeleidwonenvoorzieningen met zorgplekken voor 
dak- of thuislozen met een verslavingsproblematie of justitieel verleden én met dien 
verstande dat deze functie ter plaatse van aanduiding 'wonen uitgesloten' niet is 
toegestaan; 

4. wonen, met dien verstande dat deze functie ter plaatse van aanduiding 'wonen 
uitgesloten' niet is toegestaan;

5. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;
6. groen- en nutsvoorzieningen;
7. parkeervoorzieningen;

en de bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de 
bestemming 'Gemengd' worden gebouwd.

3.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de navolgende regels:

a. realisatie is alleen toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte in meters' en het 'maximum 

bebouwingspercentage' gelden de weergegeven maten; 
c. het gezamenlijk aantal woningen binnen de bestemmingsvlakken 'GD' mag maximaal 24 

bedragen; 

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de navolgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 100 m² per 
hoofdgebouw bedragen;

b. bijbehorende bouwwerken mogen alleen vanaf 1 m achter (het verlengde van) de 
voorkant van het hoofdgebouw worden gebouwd;

c. bijbehorende bouwwerken mogen tot op de perceelsgrenzen worden gebouwd;
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d. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen; als wordt aangebouwd aan een woning, 
geldt als maximum de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die 
woning, vermeerderd met 30 cm;

e. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
f. in geval van een bijbehorende bouwwerk met een lessenaarsdak, waarvan de 

bouwhoogte meer dan 3 meter bedraagt, moet de afstand, van de zijde waar de 
bouwhoogte wordt gemeten, tot de perceelsgrens minimaal de breedte van het 
bijbehorende bouwwerk bedragen.

3.2.4  Erkers en toegangspartijen

In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.3 sub b mogen aan het hoofdgebouw bijbehorende 
bouwwerken in de vorm van erkers en toegangspartijen worden gebouwd, onder 
voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte 
niet hoger mag worden dan de hoogte van de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer 
van de woning, vermeerderd met 30 cm;

b. de breedte maximaal 50 % van de breedte van de voorgevel van de woning mag 
bedragen;

c. de diepte maximaal 1,50 m mag bedragen.

3.2.5  Overkappingen

In afwijking van het bepaalde in lid 3.2.3 sub b mogen bijbehorende bouwwerken in de vorm 
van overkappingen worden gebouwd, onder voorwaarden dat:

a. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen, uitgezonderd:
1. als wordt aangebouwd aan een woning, geldt als maximum de hoogte van de 

bovenkant van de eerste verdiepingsvloer van die woning, vermeerderd met 30 cm; 
2. als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt als maximum de 

goothoogte van dat bouwwerk;
b. de bouwhoogte maximaal 3,5 m mag bedragen, 

als wordt aangebouwd aan een bijbehorend bouwwerk, geldt een bouwhoogte die 
maximaal 50 cm hoger is dan de goothoogte van dat bijbehorend bouwwerk;

c. de overkapping maximaal aan drie zijden gesloten is met wanden van een bestaand 
gebouw of een bestaand ander bouwwerk geen gebouw zijnde, zoals een erfafscheiding;

d. in lid 3.2.3 sub a opgenomen oppervlaktenorm (100 m2) onverminderd van kracht blijft.

3.2.6  Bouwwerken geen gebouwen zijnde (overige bouwwerken)

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de navolgende regels:

a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a, mag de bouwhoogte van

1. speeltoestellen en tuinmeubilair maximaal 3,5 m bedragen;
2. verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare bouwwerken maximaal 6 m bedragen;
3. antennedragers inclusief antennes maximaal 15 m bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.2, op 
gronden met de bestemming 'Gemengd' nadere eisen stellen met betrekking tot:

a. de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;
b. de afmetingen van bouwwerken;
c. het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein,
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onder voorwaarde dat de nadere eisen niet op onevenredige wijze een doelmatig gebruik 
van gronden en bouwwerken in de weg staan.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Bouwen buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 
sub a voor het gedeeltelijk bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, tot minimaal 
2 m uit de zijdelingse perceelsgrens, onder voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de zijde en ter hoogte van het (geplande) hoofdgebouw grenst aan 
(openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- of daarmee 
vergelijkbare bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. voldaan wordt aan de parkeernorm in de Nota Parkeernormen en 

Parkeercompensatiefonds;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast;
e. de weergegeven aanduidingen in acht worden genomen.

3.4.2  Bouwhoogte overkapping

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.5 
sub b tot een bouwhoogte van maximaal 6 m, als de stedenbouwkundige situatie ter plaatste 
zich er voor leent. 

3.4.3  Mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 

sub a en 3.5.3 voor het plaatsen en gebruiken van een tijdelijke woonunit als 
woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:
1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met het hoofdgebouw; 
2. totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt onderdeel 

uit van de in 3.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m²) en de woonunit 
strekt zich niet uit tot meer dan één bouwlaag;

3. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden;

4. de afstand tussen de woonunit en de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 
8 m; 
deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m als de aangrenzende (openbare) 
grond ter hoogte van de geplande woonunit een groen-, natuur-, water-, verkeer of 
daarmee vergelijkbare bestemming heeft;

5. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid; de woonunit moet binnen een straal 
van 10 m van het hoofdgebouw worden geplaatst;

6. de woonunit moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de 
bouwverordening;

7. het gestelde in 3.2.3 sub d is van overeenkomstige toepassing;
b. het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 

toestaan dat:
1. in afwijking van het bepaalde in sub a4 (minimaal 8 of 3 m uit de achterste 

perceelsgrens), een woonunit op de perceelsgrens wordt geplaatst;
2. de in sub a2 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. als de noodzaak van mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning 
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worden teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het 
bestemmingsplan; dat betekent dat daarna geen sprake meer is van (extra) woonruimte 
en/of de tijdelijke woonunit is verwijderd.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt voor de uitbreiding van 
de woonfunctie, onder voorwaarde dat de afstand tussen dat bouwwerk en de achterste 
perceelsgrens minimaal 8 m bedraagt. De laatstgenoemde afstandsnorm geldt niet voor 
bouwwerken die binnen het bouwvlak liggen.

3.5.2  Parkeren

In geval van bouw, uitbreiding of vervangende nieuwbouw moet worden voldaan aan de 
parkeernorm in de Nota Parkeernomen en Parkeercompensatiefonds 2012 (bijlage 3). 

3.5.3  Strijdig gebruik

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

1. het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen voor wonen op de gronden waar de 
aanduiding 'wonen uitgesloten' geldt;

2. het gebruiken of het laten gebruiken van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige 
woning of als afhankelijke woonruimte.

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  Wonen in aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.1 
voor het gebruik van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk voor de uitbreiding van de 
woonfunctie tot een afstand tot minimaal 3 m tussen het bouwwerk en de achterste 
perceelsgrens, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwperceel aan de achterzijde en ter hoogte van het (geplande) bijbehorend 
bouwwerk grenst aan (openbaar) gebied waarop een groen-, natuur-, water-, verkeers- 
of daarmee vergelijkbare bestemming rust;

b. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en eventuele bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast.

3.6.2  Mantelzorg
a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.3 

en toestaan dat een al dan niet vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt gebruikt als 
woonruimte voor mantelzorg, waarbij de volgende regels gelden:
1. de mantelzorgwoning is functioneel verbonden met het hoofdgebouw;
2. de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik wordt genomen maakt 

onderdeel uit van de in 3.2.3 sub a genoemde oppervlaktenorm (100 m2);
3. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden;
4. de afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en de achterste perceelsgrens 

bedraagt minimaal 8 m bedraagt; deze afstand kan worden teruggebracht naar 3 m 
als de aangrenzende grond ter hoogte van de geplande woonruimte een groen-, 
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natuur-, water-, verkeer of daarmee vergelijkbare bestemming heeft;
5. de hoogtenorm voor bijbehorende bouwwerken blijft onverminderd van kracht;
6. de woonruimte voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de bouwverordening;

b. het bevoegd gezag kan in uitzonderlijke gevallen, als er geen goede alternatieven zijn, 
toestaan dat:
1. de in sub a4 opgenomen afstandsnorm (8 m tot de achterste perceelsgrens) wordt 

teruggebracht tot 0 m; 
2. de in sub a2 genoemde oppervlaktenorm (100 m²) wordt overschreden;

c. als de noodzaak voor mantelzorg is vervallen, moet de situatie in en om de woning 
worden teruggebracht in de oude staat, dan wel in overeenstemming met het 
bestemmingsplan. Dat betekent dat daarna geen sprake meer is van extra woonruimte.

3.6.3  Galerie, atelier

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor 
het toestaan van een galerie, atelier of een daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar te 
stellen functie, onder voorwaarden dat:

a. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is;
b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet 
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen door de functieaanduiding "wonen uitgesloten" geheel 
of gedeeltelijk te laten vervallen, indien:

a. objectief vastligt dat de milieuhygiënische situatie ter plaatse (50dB(A) contour) zodanig 
is gewijzigd, dat woningbouw uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
verantwoord is, bijvoorbeeld door (geheel of gedeeltelijke) sanering of beeïndiging van de 
nabij gelegen bedrijven;

b. de haalbaarheid van het plan, waaronder begrepen de financiele uitvoerbaarheid, 
aangetoond is;

c. de bouw van de woningen in overeenstemming is met het gemeentelijk 
woningbouwprogramma.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Algemene bouwregels

4.1  Bouwregels bij overschrijding van de bouw- en/of bestemmingsgrenzen

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de bouwgrenzen is niet van toepassing met 
betrekking tot:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voorzover zij de grens van de 
weg niet overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden 
voor ventilatiekanalen en schoorstenen, voorzover de overschrijding van de naar de weg 
gekeerde bouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt en daarbij de grens van de weg niet 
wordt overschreden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, bloemenkozijnen, 
balkons, galerijen en luifels, voorzover de overschrijding van de naar de weg gekeerde 
bouwgrens niet meer dan 50 cm bedraagt en zij niet lager zijn aangebracht dan:
1. 4,20 m boven een rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een 

rijbaan;
2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder 

nummer 1 genoemde strook;
d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voorzover dezen de 

bouwgrens met niet meer dan 1m overschrijden;
e. goten, ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en 

rioolstoffen;
f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voorzover deze hijsinrichtingen 

in geen enkele stand:
1. de naar de weg gekeerde bouwgrens met meer dan 1 m overschrijden;
2. de grens van de weg overschrijden;
3. lager zijn geplaatst dan 4,20 m boven een rijbaan.

4.2  Afwijken van de bouwregels bij overschrijding van de bouw- en of 
bestemmingsgrenzen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor 
het overschrijden van bouwgrenzen met ten hoogste 2 m, als het betreft:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen die de grens van de weg 
overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden 
voor ventilatiekanalen en schoorstenen, die de naar de weg gekeerde bouwgrens met 
meer dan 12 cm overschrijden, dan wel die de grens van de weg overschrijden;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, die de naar de weg gekeerde bouwgrens 
met meer dan 50 cm overschrijden, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.1 onder 
c, nummers 1 en 2;

d. overbouwingen voor de verbinding van twee bouwwerken, met inachtneming van het 
bepaalde in lid 4.1 onder c;

e. bloemenkozijnen, balkons en galerijen, mits zij bij overschrijding van de grens van de weg 
voldoen aan het bepaalde in lid 4.1 onder c;

f. luifels en draagconstructies voor reclame, mits zij bij overschrijding van de weggrens 
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voldoen aan het bepaalde in lid 4.1 onder c;
g. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen die in enige stand de naar 

de weg gekeerde bouwgrens met ten hoogste 1,50 m overschrijden, mits zij niet lager 
zijn geplaatst dan 4,20 m boven de rijbaan;

h. toegangen van bouwwerken, voor wat de hoogte boven de weg betreft, die de grens van 
de weg niet overschrijden;

i. kelderingangen en kelderkoekoeken;
j. bouwwerken waarvan de bovenzijde niet hoger is gelegen dan:

1. de hoogte van de weg, voorzover de bouwwerken in de weg zijn gelegen;
2. de terreinhoogte bij voltooiing van de bouw, voorzover de bouwwerken niet in de 

weg gelegen zijn.

4.3  Bestaande maten

In de gevallen waarin een bestaande situering, goot- en/of bouwhoogte, afstand, oppervlakte 
en/of inhoud van een legaal bouwwerk ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan 
meer bedraagt dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, is deze bestaande situering, goot- en/of 
bouwhoogte, afstand, oppervlakte en/of inhoud maatgevend.

4.4  Ondergronds bouwen

In dit plan gelden de bouwregels alleen voor het bovengronds bouwen; niet voor het 
ondergronds bouwen.
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Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Verboden gebruik
a. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd 

met het plan. Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan gebruik als:
1. voorzieningen voor een 24 uurs begeleidwonenvoorziening met zorgplekken voor 

dak- of thuislozen met een verslavingsproblematiek of justitieel verleden;
2. staan- en/of ligplaats voor wagens- en/of onderkomens;
3. opslagplaats voor onklare voer-, vlieg- en/of vaartuigen en/of onderdelen daarvan;
4. opslagplaats voor gerede en/of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, 

bouwmaterialen, werktuigen, machines en/of onderdelen daarvan;
5. stortplaats voor puin, mest- en/of afvalstoffen;
6. seksinrichting, tenzij het “thuisprostitutie” betreft;
7. verblijfsrecreatie en intensieve dagrecreatie;
8. het racen en/of crossen met gemotoriseerde voertuigen of fietsen.

b. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op (tijdelijk) gebruik voor de realisering 
en/of handhaving van de bestemmingen of het normale onderhoud, gebruik en/of beheer 
van gronden en/of bouwwerken.

6.2  Afwijken verboden gebruik

6.2.1  24-uurs begeleidwonenvoorziening

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het verbod tot de realisatie 
van een 24 uurs begeleidwonenvoorziening voor dak- of thuislozen met een 
verslavingsproblematiek of justitieel verleden, onder voorwaarden dat:

a. het voornemen om een dergelijke voorziening te realiseren passend is binnen de 
beleidsplannen 'regionaal beleidsplan OGGz' en het 'Regionaal kompas bestrijding 
daklozen';

b. een veiligheidsanalyse voor het bewuste gebruik is uitgevoerd;
c. een beheersplan voor het bewuste gebruik is opgesteld;
d. een convenant inzake het beheersplan tussen initiatiefnemer / eigenaar en gemeente is 

opgesteld en gesloten;
e. uit voorgaande documenten blijkt dat het beoogde gebruik qua aard en schaal passend is 

in de omgeving en niet voor onevenredige overlast zorgt;
f. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast;
h. de ruimtelijke uitwerking van de afwijking aanvaardbaar is. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, in uitzonderlijke gevallen, gemotiveerd bij een omgevingsvergunning 
afwijken van de regels van het plan voor:

a. het oprichten van bouwwerken van algemeen nut (zoals abri's, telefooncellen, 
transformatorhuisjes, gasregelstations en gasdrukstations en conmatics), mits de inhoud 
van elk van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 75 m3 en de bouwhoogte ervan 
niet meer bedraagt dan 4 m;

b. het overschrijden van de bouwregels inzake de bouwhoogte en de oppervlakte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;

c. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals 
een bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, als bij definitieve uitmeting en 
verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het 
plan gewenst of noodzakelijk is, en waarbij de grenzen met niet meer dan 3 m worden 
verschoven;

d. het oprichten van masten voor mobiele (beeld)telefonie en zendmasten tot een 
bouwhoogte van maximaal 15 m.
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van Wet 
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen voor:

a. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals 
een bestemmingsgrens of een bouwgrens, te veranderen, als bij definitieve uitmeting of 
verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwezenlijking van het 
plan gewenst of noodzakelijk is en de bestemmingsgrens niet meer dan 5 m en de 
bouwgrens niet meer dan 10 m worden verschoven;

b. het oprichten van gebouwen van openbaar nut (zoals transformatorhuisjes en 
gemaalgebouwtjes) met een inhoud van maximaal 100 m3 en een goothoogte van 
maximaal 4 m;

c. het enigszins anders situeren en/of begrenzen van bouwvlakken, als dit voor de 
uitvoering van een bouwplan nodig mocht blijken, een en ander, mits de oppervlakte van 
het desbetreffende bouwvlak met niet meer dan 20% van het in het plan vastgelegde 
afwijkt.
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Artikel 9  Overige regels

Waar in dit plan wordt verwezen naar wettelijke regelingen, wordt geduid op die regelingen, 
zoals zij luidden op het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

10.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 
met maximaal 10 %.

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.4  Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste 

lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan.

10.5  Persoonsgebonden overgangsrecht

Indien toepassing van het in het vorige lid opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen 
leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die 
op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen 
gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en 
wethouders met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan 
strijdige situatie, voor die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Zaagmolenpad - 2013.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doetinchem in de openbare 
raadsvergadering d.d. 26 maart 2015

de griffier, de voorzitter,
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Bijlagen
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Bijlage 1  Lijst van aan huis gebonden beroepen en 
bedrijven

bron: Bedrijven en milieuzonering VNG (editie 2009)

SBI-code ('hoofdgroep': 'subgroep') Omschrijving

15: 1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d.

18: 182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van 
leer)

20: 205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkbedrijven

22:  221 Uitgeverijen (kantoren)

22: 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

22: 2223 Grafische afwerking

22: 2223 Binderijen

22: 2224 Grafische reproductie en zetten

22: 2225 Overige grafische activiteiten

22: 223 Reproductiebedrijven opgenomen media

33: 33 Vervaardigen van medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie

36: 361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²

36: 362 Vervaardiging van munten, sieraden e.d.

36:363 Vervaardigen van muziekinstrumenten

51: 511 Handelsbemiddeling (kantoren)

52: 527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's, motors, 
bromfietsen en scooters)

55: 551,1 5512 Pensions en Bed & Breakfast

55: 5552 Cateringbedrijven

61, 62: 61, 62 Vervoersbedrijven (alleen kantoren)

63: 6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)

63: 633 Reisorganisaties

63: 634 Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64: 641 Post- en koeriersdiensten

65, 66, 67: 65, 66, 67 Banken en verzekeringsbedrijven

70: 70 Verhuur van en handel in onroerend goed

72: 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus 
e.d.

73: 731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
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73: 732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

74: 74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren

74: 7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales

85: 8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven

85: 853 Kinderopvang (gastouderschap)

91: 9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)

92: 921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid)

92: 9251, 9252 Ateliers, e.d.

93: 9301.3 Wasverzendinrichtingen

93: 9301.3 Wasserettes, wassalons

93: 9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten

93: 9305 Persoonlijke dienstverlening niet elders genoemd in de 
richtafstandenlijst 1 - Activiteiten van Bedrijven en 
milieuzonering van het VNG (editie 2009)
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Bijlage 2  Lijst van vrije beroepsbeoefenaars

Lijst van vrije beroepen op grond van de Handelsregisterwet

Advocaat
Accountant-administratieconsulent
Alternatieve genezer
Belastingconsulent
Bouwkundig architect
Dierenarts
Fysiotherapeut
Gerechtsdeurwaarder
Huidtherapeut
Huisarts
Interieurarchictect
Juridisch adviseur
Kunstenaar
Logopedist
Medisch specialist
Notaris
Oefentherapeut Cesar/Mensendieck
Organisatie-adviseur
Orthopedagoog
Psycholoog
Raadgevend adviseur
Redacteur
Registeraccountant
Stedenbouwkundige
Tandarts
Tandartsspecialist
Tolk-vertaler (al dan niet beëdigd)
Tuin- en landschapsarchitect
Verloskundige

Een beroep dat hier niet op voorkomt geldt in beginsel niet als 'vrij beroep', tenzij de 
onderneming/beroepsbeoefenaar anders kan aantonen.

In de jurisprudentie is uitgemaakt, dat de uitoefening van vrije beroepen in overeenstemming 
is met de functie wonen. Dit is rechtstreeks toegestaan. Voor de vestiging van vrije 
beroepen is geen procedure nodig op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht of de Wet ruimtelijke ordening, zolang de beroepsuitoefening plaatsvindt in 
de woning en de woonfunctie in overwegende mate blijft behouden.

 170 

 bestemmingsplan "Zaagmolenpad - 2013" vastgesteld 



Bijlage 3  Parkeernormen
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Parkeernormen gemeente Doetinchem 
Bron: Nota Parkeernormen en Parkeercompensatiefonds 

23-02-2012 vastgesteld gemeenteraad Doetinchem 

 

Woningen 1 

 

Type Totaal 2 Eenheid 

Kamer of appartement ( <30m2) 1,3 Per woning 

Woning klein (30-60 m2) 1,5 Per woning 

Woning midden (60-120 m2) 1,7 Per woning 

Woning groot (> 120 m2) 1,8 Per woning 

 

Correctiefactoren parkeren op eigen terrein bij woningen 

 

Type parkeerplaats bij 

woningen 

Feitelijk 

aantal 

Berekenings-

aantal 

opmerkingen 

Oprit 1 0,8 Oprit minimaal 5 m diep 

Lange oprit 2 1,0 Oprit minimaal 11 m diep 

Garage 1 0,4 Oprit minimaal 1,0 m diep 

Oprit met garage 2 1,0 Oprit minimaal 6,0 m diep 

Lange oprit met garage 3 1,3 Oprit minimaal 12 m diep 

Garage box (niet bij woning) 1 0,5 - 

Parkeerterrein - 0,8 Per parkeerplaats 

 

Detailhandel 

 

Type Totaal Eenheid 

Winkel (detailhandel) 4,0 Per 100 m2 bvo 

Doe-het-zelf - Bouwmarkt 2,7 Per 100 m2 bvo 

Showroom (arbeidsextensief / 

bezoekers intensief) 

1,4 Per 100 m2 bvo 

Grootschalige detailhandel 7,5 Per 100 m2 bvo 

Weekmarkt 0,24 Per m2 marktkraam 

 

Horeca en logies 

 

Type Totaal Eenheid 

Café, bar, cafetaria 6,0 Per 100 m2 bvo 

Restaurant 10,0 Per 100 m2 bvo 

Camping 1,5 Plaats 

Hotel, jeugdherberg 1,5 Kamer 

Feestzaal, partycentrum, discotheek 7,0 Per 100 m2 bvo 

                                                
1  Het heeft de voorkeur om parkeerplaatsen bij woningbouw volledig in de openbare ruimte te 

realiseren. Voor bezoekers moet per woning minimaal 0,3 parkeerplaats in de openbare ruimte 

aanwezig zijn. 
2  Deze parkeernormen zijn gebaseerd op het aantal benodigde openbare parkeerplaatsen. Er geldt een 

correctiefactor voor parkeerplaatsen op eigen terrein. Vanwege het lagere gebruik hiervan worden 

parkeerplaatsen op eigen terrein niet volledig meegerekend, maar een correctiefactor toegepast 

volgens onderstaande tabel. 



 

 

 

Kantoren en bedrijven 

 

Type Totaal Eenheid 

Bedrijfsverzamelgebouw 1,7 Per 100 m2 bvo 

Kantoren zonder balie 1,9 Per 100 m2 bvo 

Dienstverlening /Kantoren met balie 2,8 Per 100 m2 bvo 

Bezoekersextensief (loods, opslag, 

groothandel, transportbedrijf) 

0,7 Per 100 m2 bvo 

Arbeidsextensief bedrijf (industrie, 

garagebedrijf, laboratorium, werkplaats) 

2,2 Per 100 m2 bvo 

Sociale werkplaats 1,7 Per 100 m2 bvo 

 

Sport en recreatie 

 

Type Totaal Eenheid 

Biljartzaal, bowlingbaan 2,5 Tafel / baan 

Dansschool 4,0 Per 100 m2 bvo 

Golfbaan 8,0 Hole 

Gymlokaal (schoolfunctie) 1,0 Per 100 m2 bvo 

Manege 0,5 Box 

Speelweide – ligweide, 

dagrecreatiebad 

0,3 Per 100 m2 bvo 

Speeltuin overdekt 12,0 Per 100 m2 bvo 

Sporthal (excl tribune) 2,5 Per 100 m2 bvo 

Sportveld (excl tribune) 27,0 Hectare netto terrein 

Sportschool (fitness) 4,0 Per 100 m2 bvo 

Squashbaan 2,0 Baan 

Tennisbaan 3,0 Baan 

Tribune 0,2 Per bezoekersplaats 

Verenigingsgebouw 3,0 Per 100 m2 bvo 

Zwembad 11,0 100 m2 opp bassin 

 

Onderwijs 

 

Type Totaal Eenheid 

Crèche, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO 3,8 Per groep 

Basisschool 4,0 Leslokaal 3 

Voorbereidend beroepsonderwijs (VWO, Havo, 

Vbo) 

1,0 Leslokaal 3 

Beroepsonderwijs (MBO, ROC, WO, HBO) 7,0 Leslokaal 3 

20,0 Collegezaal 4 

Avond en volwassenenonderwijs 1,0 Student 

 

  

                                                
3 leslokaal = circa 30 zitplaatsen 
4 collegezaal = circa 150 zitplaatsen 



 

 

Gezondheidszorg 

 

Type Totaal Eenheid 

Medische praktijk (arts, therapeut etc.) 2,0 5 Behandelkamer 

Verpleeg- of verzorgtehuis, woonvoorziening 

verstandelijk gehandicapten 

0.7 Wooneenheid 

Ziekenhuis 1,7 Bed 

 

Overig 

 

Type Totaal Eenheid 

Begraafplaats / crematorium 30,0 Gelijktijdige begrafenis 

of crematie 

Bibliotheek 0,9 Per 100 m2 bvo 

Cultureel centrum, wijkgebouw, 

verenigingsgebouw 

3,0 Per 100 m2 bvo 

Evenementenhal, beursgebouw, congresgebouw 8,0 Per 100 m2 bvo 

Museum 0,9 Per 100 m2 bvo 

Religiegebouw (o.a. kerk, moskee) 0,2 Zit- of knielplaats 

Schouwburg, theater, concertzaal, bioscoop 0,3 Zitplaats 

Volkstuin 0,3 Perceel 

Sauna 6,0 Per 100 m2 bvo 

 

                                                
5 met een minimum van 3 parkeerplaatsen per praktijk 
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