
 

  
300.00.03.01.00.toe - Bestemmingsplan Brede school te Burgerbrug - 25 juni 2013 
 

49 

6 . 2   

B e s t e m m i n g e n  

Voor de regels is aansluiting gezocht bij het bestemmingsplan Dorpen langs de 

Groote Sloot. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de inhoud van de be-

treffende bestemmingen. 

 

De bestemming ‘Groen’ betreft de in het plangebied aanwezige groenvoorzie-

ningen in de vorm van de boomsingels rond het ijsbaanterrein en de groen-

voorzieningen rond de brede school en tussen de bestaande en de nieuwe wo-

ningen. In de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een bouwhoogte van 4 m. 

 

In de bestemming ‘Maatschappelijk’ valt de brede school. Voor de school is 

een ruim bouwvlak gedefinieerd, dat geheel mag worden bebouwd. De maxi-

male goothoogte is 4 meter, de maximale bouwhoogte 8 meter. Op het terrein 

van de school  mag maximaal 50 m² buiten het bouwvlak worden gebouwd voor 

een berging of fietsenhok. 

 

De bestemming ‘Sport’ betreft de ijsbaan/het trapveld. De ijsbaan is als zoda-

nig aangeduid. Binnen deze bestemming mag conform het vigerende bestem-

mingsplan een gebouwtje voor opslag worden gebouwd van maximaal 10 m² en 

een bouwhoogte van maximaal 3 m. 

 

De bestemming ‘Tuin’ betreft de voortuin van de woningen aan de zijde van de 

Grote Sloot. Hier mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering 

van erkers. 

 

De ontsluitingsweg en het parkeerterrein in het plangebied zijn bestemd als 

‘Verkeer – Verblijfsgebied’. 

 

Het in het plangebied aanwezige water aan de oostrand van het plangebied is 

als zodanig bestemd. Daarbij is rekening gehouden met het extra te creëren 

water in verband met de benodigde watercompensatie. Op of in de gronden 

mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bouwhoogte van overige bouw-

werken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1,5 m. 

 

De bestemming ‘Wonen’ is gericht op de woonfunctie. Woningen mogen uit-

sluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Het aantal woningen en de 

maatvoering zijn in het bouwvlak aangegeven. Beroep- en bedrijfsuitoefening 

aan huis is toegestaan. In de bestemmingsomschrijving zijn de voorwaarden 

opgenomen waaronder de nevenfunctie mogelijk is. Ten aanzien van de opper-

vlakte ten behoeve van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn normen opge-

nomen in de bouwregels. Bijgebouwen mogen niet worden gebruikt voor per-

manente bewoning en recreatief nachtverblijf. 

 

GROEN 

MAATSCHAPPELIJK 

SPORT 

TUIN 

VERKEER – VERBLIJFSGEBIED 

WATER 

WONEN 
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De ruimte voor de nieuwe woningen zijn niet, zoals in het bestemmingsplan 

Dorpen langs de Groote Sloot, bestemd als ‘Tuin’, omdat de voorgevels van 

deze woningen kunnen verspringen. Wat precies de ruimte voor deze woningen 

is, staat dus nog niet vast. In de regels is bepaald dat aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen minimaal 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw moe-

ten worden gebouwd. 

 

Een strook grond aan de oostzijde van het plangebied heeft de bestemming 

‘Waterstaat – Waterkering’ gekregen. Dit is noodzakelijk gezien de waterke-

rende functie van de kades langs de Groote Sloot. Op deze gronden mogen 

geen gebouwen worden gebouwd zonder toestemming van de dijkbeheerder 

(het HHNK). Voor het aanbrengen van beplanting en het afgraven dan wel op-

hogen van gronden, is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

 

In hoofdstuk 3 van de regels zijn de algemene regels van het plan opgenomen. 

Hierin staat de anti-dubbeltelregel vermeld. De anti-dubbeltelregel voorziet in 

het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de bestemmingsregels. Ook de ‘Al-

gemene afwijkingsregels’ zijn in dit hoofdstuk ondergebracht. De algemene 

afwijkingsregels hebben betrekking op alle in het plan opgenomen bestemmin-

gen. In hoofdstuk 4 van de regels is het overgangsrecht en de slotregel opge-

nomen. Deze zijn opgenomen in overeenstemming met de in het Bro voorge-

schreven tekst. 

 

Binnen woningen is het mogelijk om mantelzorg te bieden aan personen waar-

bij door een onafhankelijke deskundige instantie is aangetoond dat hiertoe een 

noodzaak bestaat. Mantelzorg mag alleen plaatsvinden binnen de woning. In de 

bestemming ‘Wonen’ is hiervoor een afwijkingsmogelijkheid van de gebruiks-

regels opgenomen. 

 

In de bestemming ‘Wonen’ is de mogelijkheid voor bed & breakfast opgeno-

men. Bed & breakfast mag uitsluitend plaatsvinden binnen de woning. Van het 

bruto vloeroppervlak mag niet meer dan 30% van de bestaande woning worden 

gebruikt voor het bieden van bed & breakfast. Bed & breakfast moet onderge-

schikt aan de woonfunctie blijven. Bovendien moet het parkeren ten behoeve 

van het aanbieden van bed & breakfast plaatsvinden op eigen erf. 

 

WATERSTAAT - WATERKERING 

OVERIGE 

MANTELZORG 

BED & BREAKFAST 
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7 7  U i t v o e r b a a r h e i d  

7 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

De plannen zijn een initiatief van de gemeente in samenwerking met de 

schoolbesturen. Met de schoolbesturen is een realisatieovereenkomst afgeslo-

ten. De plannen worden geheel gerealiseerd op gemeentegrond. De kavels voor 

de woningen worden uitgegeven aan particulieren. Het kostenverhaal is daar-

mee verzekerd. De enige kosten die uit dit plan kunnen voortvloeien en die 

moeilijk zijn te voorzien, zijn planschadekosten. Deze zijn op voorhand niet uit 

te sluiten. Indien het kosten zijn die rechtstreeks voorvloeien uit het plan, 

komen de planschadekosten voor rekening van de gemeente. In het geval dat 

planschadekosten voortvloeien uit een plan van een initiatiefnemer, zal een 

overeenkomst worden gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. 

Daarmee kan worden voorkomen dat de gemeenschap de planschadekosten 

moet betalen die gemaakt worden in het belang van de initiatiefnemer. 

 

Gezien het bovenstaande is een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan niet 

nodig. Mochten zich in de toekomst toch ontwikkelingen voordoen waarbij de 

gemeente kosten moet maken, dan zal eerst worden bezien of er een kosten-

verhaalovereenkomst kan worden gesloten met de initiatiefnemer van het 

plan. Het verhaal van de kosten door de gemeente is dan anderszins verzekerd, 

zodat er geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. In het uiterste ge-

val, indien de initiatiefnemer van het plan geen medewerking wil verlenen aan 

het sluiten van een kostenverhaalovereenkomst, moet een exploitatieplan 

worden vastgesteld. Deze verplichting geldt uitsluitend als er sprake is van een 

bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro. 

7 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Overlegreacties zijn ontvangen van: 

- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 

- Provincie Noord-Holland; 

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

In het navolgende wordt hierop ingegaan. De overlegreacties zijn als bijlage 6 

bij de voorliggende toelichting opgenomen. 
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Vei l i g h ei d s r eg i o  N oor d - H ol l a n d  N oor d  

De Veiligheidsregio onderschrijft de conclusies over externe veiligheid in para-

graaf 5.4, maar dringt wel aan om voor de invulling van de vereis ten voor be-

reikbaarheid en bluswatervoorziening contact op te nemen met de lokale 

brandweer. 

 

R ea ct i e  

Deze opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Interne afstemming 

met de brandweer heeft plaatsgevonden. Bij de aanvraag van de omgevings-

vergunning voor het bouwen kunnen aanvullende brandveiligheidsvoorzienin-

gen noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de opkomsttijden van de 

brandweer. 

 

 

P r ov i n c i e N oor d - H ol l a n d  

De provincie Noord-Holland verzoekt nader in te gaan op de gevolgde procedu-

re nadat het oorspronkelijke ontwerp was aangepast. Het plan is toen opnieuw 

voorgelegd aan de Commissie ARO. 

 

R ea ct i e  

Over deze procedure is een passage opgenomen in paragraaf 3.2.2 van de toe-

lichting. 

 

 

H oog h eemr a a d s c h a p  H ol l a n d s  N oor d er kwa r t i er  

Het Hoogheemraadschap plaatst de volgende kanttekeningen:  

1. Het HHNK mist een beschrijving van de huidige waterhuishoudkundige 

situatie en geeft hiervoor een tekstvoorstel. 

2. De op de plankaart aangegeven dubbelbestemming ‘Waterstaat - Water-

kering’ is niet geheel juist begrensd. Het HHNK levert een kaart met de 

juiste ligging. 

3. Het HHNK wijst op de noodzaak van watercompensatie. 

4. Als de sloot aan de oostkant van het plangebied wordt verbreed, moet 

rekening worden gehouden met de ligging binnen de zone van de water-

kering. 

5. Langs de te verbreden watergangen moet een onderhoudsstrook van 

5 meter in acht worden genomen. 

6. Als sloten worden gedempt, moet het wateroppervlak dat verloren gaat 

1:1 worden gecompenseerd. 

7. Het HHNK streeft ernaar bij nieuwbouw 100% af te koppelen, waarbij 

hemelwater van niet-verontreinigde oppervlakken wordt afgekoppeld 

naar het gemeentelijke hemelwaterriool of naar het nabijgelegen op-

pervlaktewater. 
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R ea ct i e  

Ad 1. De tekst van paragraaf 5.6 wordt op dit punt aangepast. Hierbij wordt 

ook ingegaan op de benodigde drooglegging. 

Ad 2. De juiste zone wordt op de verbeelding aangegeven. 

Ad 3. De tekst is aangepast, waarbij gebruik is gemaakt van nieuwe gegevens 

over de omvang van de verharding. 

Ad 4. Niet de sloot aan de oostzijde, maar die aan de noord- en de westzijde 

van het plangebied worden verbreed ten behoeve van de noodzakelijke 

compensatie. In paragraaf 5.6 wordt hier nader op ingegaan. 

Ad 5. De stroken langs de te verbreden sloten liggen grotendeels buiten het 

plangebied. Deze sloten hebben een onderhoudsstrook of liggen in agra-

risch gebied. De tekst van paragraaf 5.6 is op dit punt aangevuld. 

Ad 6. In het plangebied worden geen sloten en watergangen gedempt. 

Ad 7. De riolering wordt gescheiden aangebracht. Hemelwater wordt naar open 

water afgevoerd. 

 



 

 

B i j l a g e n  

1. Ontheffingsbesluit provincie Noord-Holland 

2. Akoestisch onderzoek inzake stemgeluid het geluidBuro 

3. Bodemonderzoek Bodem Advies 

4. Ecologische Quick Scan Grontmij 

5. Archeologisch onderzoek ARC 

6. Overlegreacties  

 



 

 

B i j l a g e  1 :   

O n t h e f f i n g s b e s l u i t  

p r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d  
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Betreft: ontheff ing brede scholen in combinatie met woningbouw te 
Sint Maartensbrug en Burgerbrug 

Geacht College, 
Kenmerk - 3 QKT- 2012 
6 3 2 5 2 / 8 0 3 4 5 

Op 1 4 maart 201 2 zond u ons een tweetal aanvragen toe voor het uw kenmerk 
verlenen van een ontheffing op grond van artikel 14 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (hierna: de verordening). Eén 
aanvraag betreft de realisatie van een Brede School in combinatie met 
zes woonkavels in Sint Maartensbrug en één de realisatie van een Brede 
School in combinatie met twee vrije kavels in Burgerbrug. Deze 
verzoeken zijn later per brief en per mail aangevuld. Na aanvulling 
betrof het ontheffingsverzoek voor Burgerbrug tevens een verzoek om 
ontheff ing op basis van artikel 25 van de verordening. 

Aangezien de ontheffingsverzoeken naast twee brede scholen ook 
betrekking hebben op woningbouw, beschouwen wij uw 
ontheffingsverzoeken ook als een verzoek om ontheff ing op grond van 
artikel 1 3 van de verordening. 
Wij berichten u als volgt over de ontheffingsverzoeken. 

Inhoud van het verzoek 
De verzoeken betreffen de bouw van: 

een brede school in Burgerbrug in combinatie met twee vrije 
kavels (vrijstaande woningen); 
een brede school in Sint Maartensbrug in combinatie met zes 
woonkavels (4 vrijstaande woningen en 2 woningen in een 2-
onder-1 -kap). 

Provinciaal beleid 
De gebieden waar de woningen en brede scholen zijn geprojecteerd, 
liggen conform kaart 3 behorende bij de verordening in landelijk 
gebied. De ontwikkelingen die met uw verzoeken mogelijk worden 
gemaakt, zijn verstedelijking in de zin van artikel 1 onder 38 van de 
verordening. Artikel 1 3 lid 1 en 14 lid 1 van de verordening bepalen dat 
respectievelijk nieuwe woningbouw en overige vormen van nieuwe 
verstedelijking in het landelijke gebied niet zijn toegestaan. Op grond 
van artikel 1 3 lid 2 en 14 lid 2 van de verordening kunnen wi j , gehoord 
de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (hierna: ARO), ontheff ing 
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verlenen van het bepaalde in het eerste lid van artikel 1 3 en 14 van de 
verordening.. 

Conform het derde lid van artikel 1 3 kunnen wij uitsluitend ontheff ing 
verlenen voor woningbouw in het landelijk gebied indien: 

a. de noodzaak van nieuwe woningbouw is aangetoond aan de 
hand van de in het vierde lid genoemde documenten; 

b. is aangetoond dat nieuwe woningbouw niet kan worden 
gerealiseerd door herstructureren, intensiveren, combineren of 
transformeren binnen bestaand bebouwd gebied en; 

c. het bepaalde in artikel 1 5 van de verordening in acht wordt 
genomen. 

Gelet op het derde lid van artikel 14 is ontheff ing alleen mogelijk voor 
overige vormen van verstedelijking indien: 

a. de noodzaak van verstedelijking als bedoeld in het eerste lid is 
aangetoond; 

b. is aangetoond dat de beoogde verstedelijking niet door 
herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren 
binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd en; 

c. het bepaalde in artikel 1 5 in acht wordt genomen. 

Weidevogelleefgebied 
Het plangebied in Burgerbrug is aangemerkt als weidevogelleefgebied. 
Artikel 25 lid 1 van de verordening bepaalt dat nieuwe bebouwing, 
anders dan binnen een bestaand bouwblok of uitbreiding daarvan, niet 
is toegestaan. Wij kunnen ontheff ing verlenen op basis van artikel 2 5 lid 
3, gehoord de ARO, indien: 

a. er geen alternatief bestaat en er een groot openbaar belang mee 
wordt gediend; 

b. woningbouw indien er sprake is van de ruimte voor ruimte 
regeling; 

c. woningbouw die bijdraagt aan een substantiële verbetering van 
de directie omgeving en de aanwezige natuurkwaliteiten en 
landschap. 

Ontheffing kan alleen worden verleend indien de schade zoveel 
mogelijk wordt voorkomen en de resterende schade wordt 
gecompenseerd. Tevens dienen de ruimtelijke kwaliteitseisen, als 
bedoeld in artikel 1 5 van de verordening, in acht genomen zijn. 

Beoordeling 
Nut/noodzaak woningbouw 
U heeft aangegeven dat de bouw van woningen van belang is om de 
sociale en maatschappelijke meerwaarde van 'het brede deel' van de 
scholen te financieren. Dit betreft de realisatie van een peuterspeelzaal, 
een ontmoetingsruimte en de buitenruimten. 

Het is bovendien noodzakelijk om nieuwe woningen te bouwen. De 
woningen passen binnen de kwantitatieve behoefte van de regio Kop 
van Noord-Holland zoals opgenomen in het RAP voor deze regio. 
Daarnaast hebt u het verzoek voorgelegd en afgestemd met de regio in 
het zogenoemde ROVEZ-overleg op 22 december 2011. 
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Het woningbouwprogramma voorziet in de kwalitatieve vraag binnen de 
gemeente naar nultredewoningen in de prijssegmenten middel dure tot 
dure koopwoningen en (middel) dure 2 A 1 -kap of vrijstaande woningen. 
Het programma is gericht op toekomstbestendige woningen voor de 
eigen behoefte van de kernen en draagt bij aan de doorstroming. Beide 
plannen voorzien in grondgebonden nultredenwoningen en zullen in 
particulier opdrachtgeversschap worden uitgevoerd. Via een 
kavelpaspoort zullen prestatiekwalificaties worden opgelegd aan de 
bouw. Criteria die zullen worden toegepast zijn duurzaamheidscriteria 
en criteria ten aanzien van de toekomstbestendigheid, 
nultredenkwaliteit en levensloopbestendigheid. 

Nut/noodzaak van de bouw van twee nieuwe brede scholen 
Er zijn reeds twee basisscholen gevestigd in de kernen Sint 
Maartensbrug en Burgerbrug maar deze verkeren in zeer slechte staat 
en voldoen niet aan de huidige eisen voor lesgeven. U acht vervanging 
daarom noodzakelijk. 

Uit de door u geleverde informatie bli jkt dat beide brede scholen, voor 
wat betreft de te verwachte leerlingen, boven de opheff ingsnorm liggen. 
Samenvoeging van de scholen is niet gewenst omdat de scholen op 5 
kilometer afstand van elkaar liggen en één brede school voor extra 
verkeer zal zorgen. Dit is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet 
wenselijk, onder meer omdat er tussen de kernen geen van de weg 
gescheiden fietspaden zijn. In geval van beide scholen is nu sprake van 
een vanuit ruimteli jk oogpunt ongewenste locatie gelet op 
verkeersveiligheid. Deze situatie zal verbeteren bij verplaatsing. 

U heeft verder gesteld dat de brede scholen bijdragen aan de 
leefbaarheid van de kernen Sint Maartensbrug en Burgerbrug en dat 
nieuwbouw - op een andere locatie - een goed aangrijpingspunt is om 
de schoolactiviteiten te combineren met andere niet-schoolse 
activiteiten. Instandhouding van twee aparte scholen is naar uw mening 
of in uw optiek daarom gewenst. 

Herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen 
bestaand bebouwd gebied 
In de door u geleverde informatie geeft u aan dat herbouw op de 
huidige locaties van de scholen niet mogelijk en niet gewenst is omdat 
er op de locaties te weinig fysieke ruimte is voor de nieuwbouw en de 
verkeerskundige situatie ter plaatse problemen oplevert. 

U geeft aan dat de verkeersveiligheidssituatie op de huidige locatie in 
Burgerbrug onwenselijk is. De leerlingen moeten, om de gymzaal te 
kunnen bereiken, een weg afleggen langs een drukke doorgaande weg. 
De nieuwe locatie voor de school ligt nabij de gymzaal en er is er meer 
ruimte voor parkeren. Tevens ligt de huidige locatie binnen de 
hindercirkel van een veehouderij, hierdoor is er onvoldoende ruimte 
voor de nieuwbouwplannen. 

De locatie in Sint Maartenbrug kampt ook met logistieke problemen ten 
aanzien van het halen en brengen van kinderen. Er zijn geen 
parkeerplekken beschikbaar waardoor er een ongewenste 
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verkeerssituatie ontstaat. De huidige locatie heeft verder geen goede 
relatie met de gymfaciliteiten en de dorpskern. 

Verder bli jkt uit uw informatie dat er geen andere locaties binnen 
bestaand bebouwd gebied (hierna: bbg) aanwezig zijn bij de beide 
kernen. Daarom is gekozen voor locaties aangrenzend aan bbg die al 
een beperkte stedelijke invulling hebben in de vorm van volkstuinen, 
sportvelden en een ijsbaan om de impact op de openheid van het 
landschap te beperken. 

Voor de woningen is eveneens geen ruimte binnenstedelijk. U heeft 
aangetoond dat er binnen bbg geen ruimte is voor nieuwe woningen. 
Daarnaast is verdere inbreiding niet aan de orde omdat dit uit 
ruimtelijke en planologische oogpunt niet gewenst is. 
De vrijkomende locaties zijn niet geschikt voor het te ontwikkelen 
woningbouwprogramma. Zoals hierboven genoemd, ligt de vrijkomende 
schoollocatie in Burgerbrug binnen de hindercirkel van een veehouderij. 
De aanwezigheid van de hindercirkel maakt herontwikkeling van de 
locatie onmogelijk. Op de vrijkomende locatie in Sint Maartensbrug 
wordt één woning toegevoegd om het oude lint te herstellen. Meer 
bebouwing op deze locatie is ruimteli jk en cultuurhistorisch niet 
gewenst, omdat daarmee een tweede lint zou worden gecreëerd. 

Weidevogelleefgebied 
U heeft een onderbouwing geleverd waaruit volgt dat niet aannemelijk 
is dat de projecten nadelige effecten zullen hebben op het 
weidevogelleefgebied. U wijst op het feit dat er al sprake is van 
verstoring in het plangebied van Burgerbrug, dit is het gevolg van de 
aanwezigheid van een weg, volkstuinen en bomen. Het gebied is 
daarom niet geschikt voor weidevogels. Het gebied is echter begrensd 
omdat het omliggende gebied in zijn geheel wel waarde heeft. 
Ontheffing is dus noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

Wij delen uw opvatting dat sprake is van een groot openbaar belang. 
Het plan is van belang voor goede onderwijshuisvestiging en is nodig 
voor de leefbaarheid van de kern. De combinatie van voorzieningen 
zorgt voor meerwaarde en houdt het dorp daarmee aantrekkelijk voor 
starters op de woningmarkt en gezinnen met kinderen. Gelet op deze 
twee doelstellingen - vitale kernen en goede onderwijshuisvesting - is 
een groot maatschappelijk belang gemoeid met het plan. 

Geschikte alternatieve locaties bij de kernen zijn niet voorhanden en er 
zijn beperkte natuurwaarden aanwezig ter plaatse. De plannen worden 
met zorg in het landschap gepast en dragen vanuit dit oogpunt wel bij 
aan de kwaliteit van de omgeving. 

Compensatie 
Ten aanzien van de compenserende maatregelen overwegen wij het 
volgende. In de beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-
Holland 2007 is opgenomen dat financiële compensatie kan 
plaatsvinden indien de te compenseren oppervlakte minder dan een 
hectare is. Uit de door u geleverde informatie is ons gebleken dat de 
oppervlakte aan weidevogelleefgebied dat u dient te compenseren 
kleiner is dan een hectare. Gelet hierop hebben wij een financiële 
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overeenkomst met u gesloten ten behoeve van de compensatie. 
Hiermee is aan artikel 25 lid 4 sub a en b voldaan. 

Ruimtelijke kwaliteit 
Overeenkomstig artikel 1 5 van de verordening dient in het landelijk 
gebied rekening te worden gehouden met de in dit artikel neergelegde 
ruimtelijke kwaliteitseis. 

De plangebieden zijn conform de Provinciale Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie onderdeel van het aandijkingenlandschap. De 
ontwikkeling is niet in strijd met het bestaand landschap en dorps-DNA. 
De ontwikkelingen zijn buiten bbg gelegen, maar niet in open agrarisch 
buitengebied geprojecteerd en vormen geen aantasting van het 
bestaande dorpse karakter. 

Wij hebben op 11 ju l i 201 2 de Adviescommissie voor de Ruimtelijke 
Ontwikkeling (hierna: ARO) gehoord. De ARO heeft positief geadviseerd 
op uw verzoek. 

Wij constateren dat er voldoende aandacht is besteed aan artikel 1 5 van 
de verordening. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande, achten wij de noodzaak tot de bouw van 
een brede school in combinatie met zes woonkavels in Sint 
Maartensbrug en de bouw van een brede school in combinatie met twee 
vrije kavels in Burgerbrug toereikend aangetoond. Met de ontwikkeling 
is een groot openbaar belang gemoeid. Er is een financiële 
compensatieovereenkomst gesloten en wij zijn van mening dat wordt 
voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen van artikel 1 5 van de 
verordening. Er is geen sprake van alternatieven. 

Besluit 
Gelet op het voorgaande, besluiten wij om op grond van artikel 1 3, 
tweede lid, artikel 14, tweede lid en artikel 25, derde lid van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie ontheff ing te 
verlenen voor de bouw van een brede school in Burgerbrug in 
combinatie met twee vrije kavels en een brede school in Sint 
Maartensbrug in combinatie met zes woonkavels, conform de locaties 
op de bijgevoegde luchtfoto's. 

Hoogachtend 
Gedeoyte 

voo 
kes J.W. GEAVfcn Craai 

4 

NHoooi 
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RECHTSMIDDELEN 
Voor het indienen van bezwaar en beroep wordt de verleende 
ontheff ing en het door de gemeenteraad vast te stellen 
bestemmingsplan/de door Burgemeester en Wethouders te verlenen 
omgevingsvergunning als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden 
kunnen in rechte opkomen tegen de verleende ontheff ing in de 
rechtsbeschermingsprocedure over het vast te stellen 
bestemmingsplan/de te verlenen omgevingsvergunning. 
Let op! Als u belanghebbende bent, dient u eerst een zienswijze in te 
dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan/de ontwerp-
omgevingsvergunning, alvorens u kunt opkomen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan/de omgevingsvergunning, tenzij u aannemelijk kunt 
maken dat u in redelijkheid niet in staat bent geweest om een 
zienswijze in te dienen. In dat geval kunt u rechtstreeks beroep 
aantekenen. 

Burgemeester en wethouders maken bekend wanneer u tegen het 
ontwerp-bestemmingsplan/de ontwerp-omgevingsvergunning een 
zienswijze kunt indienen, respectievelijk wanneer en waar u beroep 
kunt instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 
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Bijlage 

Plangebied Burgerbrug 

WJ 

Plangebied Sint Maartensbrug 
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COMPENSATIEOVEREENKOMST 

Overeenkomst op grond van artikel 7 van de beleidsregel EHS Compensatie van de 
provincie Noord-Holland waarmee partijen de compensatie van weidevogelleefgebied 
zeker stellen. 

Partijen 

I. De G E M E E N T E Z I J P E , te dezen ingevo lge het bepaa lde in art ikel 171 

G e m e e n t e w e t rechtsge ld ig ve r t egenwoord igd doo r haar bu rgemees te r m w . 

M. G. Dekker , hande lend ter u i tvoer ing van het beslu i t van het Co l lege van 

Bu rgemees te r en W e t h o u d e r s van 18 sep tember 2 0 1 2 , h ierna te n o e m e n : 

' In i t iat iefnemer"; 

I I . De P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D , v e r t e g e n w o o r d i g d doo r de 

C o m m i s s a r i s van de kon ing in , d ie k rach tens opdrach t ex art ikel 176.2 

Prov inc iewet rechtsge ld ig word t ve r t egenwoord igd doo r gedepu tee rde de 

heer J .H .M . Bond , hande lend ter u i tvoer ing van het beslu i t van gedepu tee rde 

S ta ten v a n 2 6 apri l 2011 me t kenmerk 2 0 1 1 - 2 2 6 6 6 , h ierna te n o e m e n : 

"Prov inc ie" ; 

Initiatiefnemer en Provincie h ierna gezamen l i j k te n o e m e n : 'Par t i jen ' . 

overwegende dat: 

A. In i t ia t ie fnemer wi l e e n brede schoo l in comb ina t ie met t w e e vr i je kave ls rea l iseren in 

Bu rge rb rug . 

B. De locat ie w a a r de brede schoo l en w o n i n g e n zi jn gepro jec teerd is in str i jd met het 

ge l dende bes temmingsp lan van de g e m e e n t e Z i jpe . De benod igde g ronden h e b b e n 

de b e s t e m m i n g 'Spor t te r re in ' . 

C. Bovend ien zi jn de v o o r g e n o m e n on tw ikke l ingen in str i jd met de Prov inc ia le 

Ruimte l i j ke Ve ro rden ing St ructuurv is ie ( P R V S ) , o n d e r m e e r o m d a t de be t re f fende 

locat ie in Burgerb rug door de prov inc ie Noord -Ho l land is a a n g e w e z e n als 

we idevoge l l ee fgeb ied . Het is op g rond van art ikel 25 lid 1 sub a e n b van de P R V S , 

b e h o u d e n s indien onthef f ing wo rd t ve r leend doo r G e d e p u t e e r d e S ta ten , niet 

t oeges taan dat e e n bes temmingsp lan o f o m g e v i n g s v e r g u n n i n g op g rond van art ikel 

2.1.C. W a b o voorz ie t in w o n i n g b o u w of vers tede l i j k ing in we idevoge l l ee fgeb ied . 

D. De g e m e e n t e Z i jpe wi l de on tw ikke l ingen p lano log isch mogel i jk m a k e n door het 

ops te l len van een bes temmingsp lan . Daarvoor heef t zi j o p 14 maar t 2 0 1 2 een 

tweeta l on the f f i ngsverzoeken inged iend . 
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E. G S k u n n e n a l leen onder v o o r w a a r d e n on the f f ing ve r lenen . Een van de 

v o o r w a a r d e n is, op g rond van art ikel 25 lid 4 P R V S dat s c h a d e aan 

we idevoge l l ee fgeb ied zovee l moge l i j k word t v o o r k o m e n e n word t g e c o m p e n s e e r d . 

A a n w e l k e v o o r w a a r d e n c o m p e n s a t i e m o e t vo ldoen en hoe d e z e ge rege ld moet 

w o r d e n is vas tge legd in de Be le idsrege l c o m p e n s a t i e na tuur en recreat ie N o o r d -

Ho l land d .d . 17 d e c e m b e r 2 0 0 7 (Prov inc iaa l b lad van Noo rd -Ho l l and 2 0 0 8 , 10) . De 

c o m p e n s a t i e m o e t w o r d e n ge rege ld in een o v e r e e n k o m s t me t de in i t ia t ie fnemer, 

waa r i n de u i tvoer ing v a n de c o m p e n s a t i e word t ve r zeke rd . 

F. De e f fec ten van de real isat ie van de Brede schoo l in Bu rge rb rug in comb ina t i e me t 

e e n twee ta l vr i je kave ls op het we idevoge l l ee fgeb ied z i jn in bee ld geb rach t in de 

aanvu l l i ngen op het on the f f i ngsve rzoek dd . 18 j un i 2 0 1 2 , ' m e m o Brede Scho len 

Bu rge rb rug e n Sint Maa r t ensb rug ' . Deze m e m o word t a ls b i j lage 1 a a n deze 

o v e r e e n k o m s t gehech t . 

G. Uit v o o r n o e m d compensa t i ep l an volgt da t sp rake is van ver l ies van 

w e i d e v o g e l l e e f g e b i e d , m a a r dat er geen s ign i f icante vers to r ing is a ls gevo lg van de 

n ieuwe on tw ikke l i ngen . 

H. A a n g e z i e n het te c o m p e n s e r e n geb ied k le iner is d a n 1 ha is het c o n f o r m de 

Be le ids rege l c o m p e n s a t i e na tuur en recreat ie Noord -Ho l l and d .d . 17 d e c e m b e r 

2 0 0 7 (Prov inc iaa l b lad van Noord -Ho l l and 2 0 0 8 , 10) mogel i j k f inanc iee l te 

c o m p e n s e r e n . 

I. De Prov inc ie Noo rd -Ho l l and oordee l t dat de c o m p e n s a t i e b e h o e f t e e n de u i tvoer ing 

v a n de c o m p e n s a t i e in o v e r e e n s t e m m i n g is me t de Be le ids rege l c o m p e n s a t i e 

na tuur en recreat ie Noord -Ho l l and d.d. 17 d e c e m b e r 2 0 0 7 (Prov inc iaa l b lad van 

Noo rd -Ho l l and 2 0 0 8 , 10). 

J . Partijen ve r zeke ren door deze o v e r e e n k o m s t de u i tvoer ing van het 

c o m p e n s a t i e p l a n en de n a k o m i n g van d e f inanc ië le compensa t i e . 

verklaren te zijn overeengekomen: 

Art ikel 1: o n d e r w e r p v a n de o v e r e e n k o m s t 

O n d e r w e r p v a n d e z e o v e r e e n k o m s t zi jn de h ie rboven onder punt F v e r m e l d e s tukken . 

Deze z i jn a ls b i j lage a a n deze o v e r e e n k o m s t gehech t en m a k e n hier dee l vanu i t . 

Art ikel 2: ve rp l i ch t in g en Ini t iat iefnemer 

a. Initiatiefnemer ve rb ind t z ich j egens de prov inc ie Noord -Ho l land tot u i tvoer ing van d e 

w e r k z a a m h e d e n en c o m p e n s a t i e vo lgens het c o m p e n s a t i e p l a n . Dit be tekent onde r 

m e e r dat de start van de w e r k z a a m h e d e n bui ten het b roedse i zoen aanvang t . 

b. In i t ia t ie fnemer komt me t de prov inc ie Noord -Ho l l and f inanc ië le c o m p e n s a t i e 

o v e r e e n . In i t ia t ie fnemer verb ind t z ich o m b innen twee w e k e n na het onher roepe l i j k 

w o r d e n van het b e s t e m m i n g s p l a n e e n bedrag v a n € 3 .160 ,89 te s to r ten op de 

prov inc ia le reken ing A B N - A M R O 24 .22 .63 .240 ten n a m e van de p rov inc ie N o o r d -

Ho l land onde r ve rme ld ing van 'we idevoge l compensa t i e op bas is v a n Be le ids rege l 
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c o m p e n s a t i e natuur en recreat ie Noord -Ho l l and d .d . 17 d e c e m b e r 2 0 0 7 brede 

schoo l Burgerb rug ' . 

Art ikel 2: o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e 

Deze o v e r e e n k o m s t word t ges lo ten onder de opscho r tende v o o r w a a r d e dat 

in i t ia t ie fnemer naa r aan le id ing van haar ve rzoeken van 14 maar t 2 0 1 2 doo r 

G e d e p u t e e r d e Sta ten onthef f ing van art ikel 25.3 .1 van de P R V S onthe f f ing word t 

v e r l e e n d . 

Artikel 3: g e s c h i l l e n r e g e l i n g 

Ind ien op enig onderdee l van deze o v e r e e n k o m s t en/of en ige act iv i tei t a ls in de 

o v e r e e n k o m s t bedoe ld t ussen Partijen kne lpun ten op t reden zu l len Partijen onder l i ng in 

over leg t reden . Indien het over leg niet tot voor part i jen bev red igend resu l taat leidt za l de 

mees t ge rede part i j het gesch i l voo r l eggen a a n de b e v o e g d e rechter . 

A l dus o v e r e e n g e k o m e n en in t w e e v o u d ge tekend 

Provincie, 

datum. datum. 

; plaats. plaats. Hm/zien 
1 

heer J.H uw 

Noord-Ho l lan 

Bi j lage 1 : m e m o Brede Scho len Burgerb rug en Sint Maar tensb rug 
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G E M E E N T E 

Z I J P E 

Aan: Marloes Konterman, Provincie Noord-Holland 
Van: Lisette Le Clercq, gemeente Zijpe 
Datum: 15 juni 2012 
Onderwerp : Weidevogelleefgebied, artikel 25 Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. 

Aanleiding: 

Het plangebied in Burgerbrug ligt in een gebied dat op grond kaartblad 4 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie wordt aangeduid als "Weidevogelleefgebieden". De beoogde ontwikkeling 
voorziet in de realisatie van een brede school in combinatie met 2 woonkavels en heeft een planomvang van 
circa 0,5 hectare. 

Op grond van artikel 25 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie kunnen Gedeputeerde 
Staten, gehoord de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, ontheffing verlenen van het verbod tot het 
oprichten van nieuwe bebouwing binnen de aanduiding Weidevogelleefgebied voor: 

a. een ingreep waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee bovendien een groot 
openbaar belang wordt gediend; 

b. woningbouw indien er sprake van de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling; 
c. woningbouw die bijdraagt aan een substantiële verbetering van de in de directe omgeving daarvan 

aanwezige natuur kwaliteiten van het landschap. 

Verzoek: 
Voor de ontwikkeling in Burgerbrug beroepen wij ons op de mogelijkheid voor het verkrijgen van een 
ontheffing op grond van artikel 25, leden 3a en 3c. De motivering hiervoor treft u aan in deze notitie. 

Motivering: 

Openbaar belang van de ontwikkeling: 

Het huidige onderkomen van de basisschool verkeerd in dermate slechte bouwtechnische staat dat 
renovatie niet tot de mogelijkheid behoort. Om redenen van verkeersveiligheid, parkeren, clustering van 
functies heeft de gemeente in samenspraak met het schoolbestuur en de dorpsraad voor nieuwbouw 
aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, centraal in de kern van het dorp, langs de Grote Sloot gekozen. 

Met de ontwikkeling van de brede school in combinatie met een tweetal vrije kavels is een voor de gemeente 
Zijpe en de kern Burgerbrug groot maatschappelijk belang gemoeid. 

De gemeente heeft op het gebied van onderwijs een aantal wettelijke taken, waaronder de 
onderwijshuisvesting voor scholen in Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Voor de gemeente reikt 
het belang van goed onderwijs echter verder dan het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Onderwijs is immers ook onderdeel van een keten van voorzieningen voor de jeugd. De gemeente richt zich 
daarbij tevens op de voorzieningen rond de school; dit zijn met name vrijetijdsvoorzieningen en 
zorgvoorzieningen. De ontwikkeling van de beoogde Brede school is daar een treffend voorbeeld van. Dit is 
een samenwerkingsvorm van verschillende instellingen om voor kinderen en hun ouders een breder aanbod 
te doen dan alleen het schoolprogramma. 

Een rijke onderwijsinfrastructuur kan bovendien een kern of dorp ook aantrekkelijker maken en houden. Als 
de herstructurering van de kernen en de doorstroming op de woningmarkt stagneert zal de 
aantrekkingskracht van de dorpen afnemen doordat starters op de woningmarkt en gezinnen met kinderen 
de kernen zullen mijden vanwege het ontbreken van voorzieningen en geschikte woonruimte. De negatieve 
externe effecten en daarmee de maatschappelijke kosten van een dergelijke ontwikkeling zullen op termijn 
groot zijn. 

Het belang van de overheid (Rijk, provincies, en gemeenten) is daarom ook gediend bij het maatschappelijk 
belang van het bieden van passende, kwalitatief goede huisvesting aan burgers. Het 
maatschappelijk/openbaar belang van de ontwikkeling staat wat ons betreft dan ook niet ter discussie. 
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Verbetering natuur kwaliteiten van het landschap: 

Het plangebied grenst direct aan de bestaande bebouwing, ligt langs de doorgaande weg de Grote Sloot en 
op korte afstand van een bosgebied. De factoren openheid en rust welke voor weidevogels van belang zijn 
ontbreken evenals de natuurkwaliteiten van dit gebied. Zoals in de memo met het onderwerp Brede Scholen 
Burgerbrug en Sint Maartensbrug (Bugelhajema, 11 juni 2012) wordt meegegeven heeft het plangebied in 
Burgerbrug en de directe omgeving hiervan om deze redenen geen waarde voor weidevogels. Het realiseren 
van een substantiële verbetering van in de directe omgeving aanwezige natuur kwaliteiten van het 
landschap ten aanzien van weidevogels is hierdoor niet zinvol. Met een goede landschappelijke inpassing 
van de ontwikkeling is dan ook al snel sprake van een verbetering ten opzichte van de bestaande natuur 
kwaliteiten. 

Het plan sluit aan op bestaand bebouwd gebied en verbindt het volkstuinencomplex met het dorp. Kansen 
voor verbetering van de natuur kwaliteiten liggen dan ook bij de aansluiting met het bebouwde gebied. Ten 
behoeve van het plan worden de bestaande boomsingels behouden en aangevuld. Ook wordt de sloot aan 
de voorzijde ingepast. Rond de school en de twee vrije kavels worden op de erfafscheidingen hagen 
(inheems en op de grondsoort passend) en verspreid over de erven, enkele solitaire bomen aangeplant. Het 
volkstuinencomplex, dat nu nog als geïsoleerd terrein in open landschap ligt, wordt meer verankerd in de 
groenstructuur doordat langs de ontsluitingsweg opgaande beplanting komt. Ook biedt het groen rond de 
woonkavels kans voor een betere ruimtelijke en natuurlijke inpassing van het volkstuinencomplex. Het plan 
zorgt er voor dat er meer onderling verbindende groenstructuren ontstaan waardoor het gebied aan natuur 
kwaliteiten toeneemt. Voor dieren ontstaan daarmee verbindende patronen die van belang zijn voor 
uitwisseling, voedselvoorziening en als schuil- en nestgelegenheid. Hierbij wordt met name gedacht aan 
dieren zoals huismus, egel en vleermuizen. 

Zoals tevens uit onderstaande afbeeldingen blijkt kan met het plan door deze inrichtingsmaatregelen een 
substantiële verbetering optreden voor de natuur kwaliteiten van het landschap. 

-

• 

Figuur 1: Toekomstige Situatie; Aanzicht vanuit zuidoostelijke richting 



Figuur 2: Toekomstige Situatie: Aanzicht vanuit noordwestelijke richting 

! 

ijke richting, de Grote Sloot Figuur 3: Toekomstige Situatie: Aanzicht vanaf westelijk 
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1. Inleiding 
In opdracht van Milieudienst Kop van Noord Holland is door Het GeluidBuro onderzoek verricht 
naar het deelaspect geluid in het kader van een bestemmingsplanprocedure. 
 
De bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd omdat in Burgerbrug een nieuwbouwlocatie voor 
een Brede school is gepland. Hierbij voorziet het plan in de situering van een Brede school en de 
mogelijkheid om 2 vrijstaande woningen te bouwen (nader te noemen: plangebied). Dit maakt 
een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk op basis van de Wet ruimtelijke 
ordening. 
 
Bij een goede ruimtelijke ordening moet enerzijds gewaarborgd worden dat een goed woon- en 
leefklimaat bij de bestaande en nieuwe woonfuncties wordt gerealiseerd. Anderzijds mag door de 
ontwikkeling van dit gebied de Brede school niet in de bedrijfsvoering of de (voorzienbare) 
toekomstige ontwikkelingen worden beperkt. 
 
Het onderzoek richt zich op het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat als gevolg van de 
Brede school op de woonfuncties in de directe omgeving in combinatie met het waarborgen van 
de mogelijkheden voor het uitvoeren van de activiteiten van de Brede school. 
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2. Uitgangspunten 
2.1 Toetsingskader 

 Richtlijn VNG Publicatie Bedrijven en Milieuzonering 
De VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering is bij bestemmingsplanonderzoeken het primaire 
toetsingskader. Deze publicatie omvat een richtlijn voor minimale afstanden, die als eerste 
toetsingskader kunnen worden aangemerkt om te komen tot een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
 
De Brede school betreft een inrichting die conform de ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ uit deze VNG-
publicatie wordt aangemerkt als een categorie 2 inrichting. De richtafstand inzake het deelaspect 
geluid uit deze publicatie bedraagt 30 meter. Deze richtafstand is gebaseerd op een ‘rustige 
woonwijk’ als referentiekader. Vertaald naar akoestische uitgangspunten betekent dit dat op de 
genoemde afstanden de geluidbelasting niet hoger zal zijn dan 45 dB(A) etmaalwaarde. 
 
In deze situatie is het primaire toetsingskader conform deze VNG-publicatie niet van toepassing. 
Het plangebied ligt binnen de afstand van 30 meter van woningen van derden en eveneens 
binnen de afstand van 10 meter, die onder voorwaarden kan worden gehanteerd. Hierbij zijn 
binnen het plangebied nieuw te ontwikkelen woonfuncties binnen een afstand van 10 meter van 
de locatie voor de Brede school gesitueerd. Hierdoor is het uitvoeren van een akoestisch 
onderzoek noodzakelijk. 
 

 Te hanteren toetsingskader 
Het is van belang om te beoordelen of de geluidbelasting ter plaatse van woonfuncties op een 
aanvaardbaar niveau blijft en de Brede school kan functioneren zoals dat nodig zal zijn. Het 
primaire uitgangspunt is dat voor het waarborgen van een ‘goed woon- en leefklimaat’ uitgegaan 
dient te worden van een LAr,LT van 50 dB(A) etmaalwaarde als grenswaarde (analoog aan het 
Activiteitenbesluit). De grenswaarde voor het maximale geluidniveau bedraagt respectievelijk 
LAmax= 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Wordt hieraan voldaan, dan 
betekent dit dat de Brede school vanwege de woonfuncties niet wordt beperkt en de woningen 
voldoende worden beschermd. Wordt hieraan niet voldaan, dan moeten voorzieningen worden 
opgenomen binnen het plangebied om te vermijden dat er beperkingen ontstaan. 
 

2.2 Situatie en onderliggende gegevens 
Het plangebied is gelegen in binnen de bebouwde kom van Burgerbrug en voorziet in de 
mogelijkheid van de bouw van een school en 2 woningen. De geprojecteerde woningen zijn 
gelegen op een afstand vanaf 8 meter uit de grens van de locatie voor de school. De bestaande 
woningen zijn verder van de locatie voor de school gelegen. 
 
In afbeelding 2.1 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving opgenomen. De foto 
is noordelijk georiënteerd en niet op schaal. De blauwe lijn geeft de grove grens van het 
plangebied weer. 
 
In afbeelding 2.2 is de voorgenomen verkaveling en positionering van de functies binnen het 
plangebied opgenomen. 
 

2.3 Uitvoering berekeningen 
De berekeningen worden uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
(1999)’.  
 
De berekeningen zijn uitgevoerd op de relevante immissiepunten voor dit onderzoek met een 
beoordelingshoogte van 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5,0 meter in de avond- 
en nachtperiode. 
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Afbeelding 2.1 | Luchtfoto van de locatie en de directe omgeving (bron: Google) 

 

 
Afbeelding 2.2 | Verkaveling plangebied 
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3. Akoestische gegevens 
3.1 Representatieve bedrijfssituatie Brede school 

De gegevens voor de representatieve bedrijfssituatie, zoals die is vergund, zijn ontleend aan 
gangbare uitgangspunten voor scholen. 
 

 Bedrijfsvoering 
De activiteiten van de Brede school vinden in de representatieve dag uitsluitend plaats in de 
dagperiode (tussen 7.00 uur en 19.00 uur). Buiten deze periode kan een luchtbehandelings-
installatie in bedrijf zijn. Op zon- en feestdagen vinden geen bedrijfsactiviteiten plaats. 
 
Op een reguliere schooldag kunnen kinderen ’s ochtends voor aanvang van de lessen, 
tussendoor in pauzes en ’s middags na einde van de lessen op het schoolplein aanwezig zijn. De 
bouw van de Brede school gaat uit van een leerlingenaantal ongeveer 50 kinderen. In een worst-
case situatie zal elk kind op een schooldag totaal 2 uur buiten op het terrein spelen (en daarbij 
kunnen schreeuwen). Dit kan gelijktijdig of groepsgewijs verspreid over de dagperiode 
plaatsvinden. Het is nog niet bekend waar het schoolplein wordt gesitueerd. Daarom wordt als 
worst-case situatie in eerste instantie uitgegaan van een schoolplein aan de zijde van de 
geprojecteerde woningen. 
Een deel van de kinderen wordt gebracht en gehaald met de auto. Deze rijden vanaf de Grote 
Sloot richting de gymzaal aan het Meester Bollplein en vervolgens binnen het plangebied naar de 
locatie met 12 nieuwe parkeerplaatsen ten westen van de schoollocatie of de parkeervakken ten 
westen van de geprojecteerde woningen. De bewegingen van voertuigen gaan niet in het overige 
verkeer op en zijn direct toerekenbaar aan de locatie van de school omdat dit een ‘doodlopende’ 
weg betreft. In die zin zijn de verkeersbewegingen en bijbehorende stationaire bronnen voor het 
maximale geluidniveau akoestisch herkenbaar en direct toe te wijzen aan de school, zodat het 
verkeer van en naar de school binnen het plangebied niet valt onder het begrip ‘verruimde 
reikwijdte’. 
Uitgegaan wordt van een worst-case situatie met 200 rijbewegingen. Dit komt neer op een 
maximale situatie waarbij alle kinderen individueel met de auto wordt gebracht en ook weer 
worden opgehaald. In de praktijk zullen kinderen ook per fiets of per voet komen en is het 
mogelijk dat met 1 auto meerdere kinderen worden gebracht en gehaald. Op de parkeerplaatsen 
worden autoportieren geopend en dichtgeslagen. Dit geeft de maatgevende maximale 
geluidniveaus als gevolg van het halen/brengen van kinderen met auto’s. 
 
Verder is een luchtbehandelingsunit voorzien. Luchtbehandelingsunits bij openbare gebouwen 
zoals scholen worden veelal computergestuurd en CO2-afhankelijk in bedrijf gesteld. Op hete 
zomerdagen zijn luchtbehandelingsunits vaak continu in bedrijf. Het gehanteerde 
geluidvermogenniveau is conform de huidige stand der techniek (BBT) en kan als taakstellend 
voor de verdere ontwikkeling worden beschouwd. 
 
In de onderstaande tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gehanteerde bronvermogens en 
bedrijfsduren voor de stationaire bronnen. 
 
Tabel 3.1 | Gehanteerde bronvermogens en bedrijfsduur stationaire bronnen 

Bron LWr 
[dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode 
[uren tenzij anders vermeld] 

dag 
07:00 - 19:00 

avond 
19:00 - 23:00 

nacht 
23:00 - 07:00 

RBS  
Kinderen spelen/schreeuwen (LAeq, 50x) 85 1) 2 - - 
Kinderen spelen/schreeuwen (LAmax) 100 1) * - - 
Dichtslaan portieren (LAmax) 102 2) * - - 
Luchtbehandelingsunit schoolgebouw  78 3) 12 4 8 
 

1) De geluidvermogenniveaus zijn ontleend aan VDI-richtlijn VDI 3770: 2002, door ons bureau geverifieerd in de praktijk. 
2) De geluidvermogenniveaus zijn ontleend aan ervaringscijfers, door ons bureau geverifieerd in de praktijk. 
3) Het geluidvermogenniveau is van een luchtbehandelingsunit conform de huidige stand der techniek (BBT). 
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In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidvermogenniveaus en aantallen 
voor de mobiele bronnen. 
 
Tabel 3.2 | Gehanteerde bronvermogens en aantallen mobiele bronnen 

Bron Route LWR 
[dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode 
[uren tenzij anders vermeld] 

dag 
07:00 - 19:00 

avond 
19:00 - 23:00 

nacht 
23:00 - 07:00 

heen terug heen terug heen terug 

RBS 
Personenauto’s (totaal) 1 85 1) 100 100 - - - - 

 

1) De geluidvermogenniveaus zijn ontleend aan ervaringscijfers, door ons bureau geverifieerd in de praktijk. 
  

Voor de personenauto’s is een gemiddelde rijsnelheid van 5 km/uur gehanteerd, waarbij het 
manoeuvreren is verdisconteerd in de rijsnelheid. 
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4. Akoestische modellering 
Voor het onderzoek is op basis van de betreffende bedrijfssituatie een overdrachtsmodel 
opgesteld met behulp van het programma GeoMilieu van leverancier dgmr. De geluidbronnen zijn 
ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van punt-, lijn- en mobiele 
bronnen. Voor het gehele gebied is een ‘akoestisch zachte’ bodem aangehouden (bodemfactor 
1,0). Voor de wegen, het water van de zandwinput en het verwerkingsterrein zijn ‘akoestisch 
harde’ bodemgebieden opgenomen (bodemfactor 0,0). 
 
In bijlage B van dit rapport zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.  

4.1 Overdrachtsberekeningen 
De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de ‘Handleiding meten en rekenen 
Industrielawaai 1999’. In deze handleiding worden verschillende methoden gegeven, die ieder 
een eigen toepassingsgebied hebben. Per te onderzoeken situatie dient de meest geëigende 
methode te worden gehanteerd. 
 

Li = Lwr - D 
 

waarbij: 
 
Li = het gestandaardiseerde immissieniveau bij het immissiepunt 
Lwr = de immissierelevante bronsterkte 
D = verzamelterm van alle verzwakkingen 
 

D = Dgeo + Dlucht + Dreflectie + Dscherm + Dveg + Dterrein + Dbodem + Dhuis 

 
waarbij: 
 
Dgeo = afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding 
Dlucht = afname van het geluidniveau door luchtabsorptie 
Dreflectie = afname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief) 
Dscherm = afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels 

 (dijken, wallen, gebouwen) 
Dveg = afname vanwege geluidverstrooiing aan en absorptie door vegetatie 
Dterrein = afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein  
  voor zover deze niet in de overige termen is inbegrepen 
Dbodem = afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan en absorptie door  
  bodem (deze term kan ook negatief zijn) 
Dhuis = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook  
  de invloed van geluidvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, 
  verstrooiing) wordt in deze term betrokken 
 
Ter bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn tevens de volgende 
correctietermen toegepast: 
 

LAr, LT = Li – Cb – Cm - Cg 
 
waarbij: 
 
Li = het geluidimmissieniveau ten gevolge van de betreffende equivalente geluidbron 
Cb = de bedrijfsduurcorrectieterm Cb brengt de periode Tb in rekening zolang de  
  bedrijfstoestand tijdens een beoordelingsperiode To (dag, avond, nacht) duurt  
Cm = de meteocorrectieterm Cm in verband met meteogemiddelde geluidoverdracht 
Cg = de gevelcorrectieterm Cg. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt het niveau  
  van het invallende geluid bepaald, dus zonder bijdrage van reflectie tegen een  
  achterliggende gevel 
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Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden in principe de volgende beoordelingsperioden 
aangehouden:    
 
 dagperiode:   07:00 uur – 19:00 uur   To = 12 uur 
 avondperiode:  19:00 uur – 23:00 uur   To = 4 uur 
 nachtperiode:  23:00 uur – 07:00 uur   To = 8 uur 
 

4.2 Bepaling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr, LT  
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,,LT wordt als volgt vastgesteld: 
 
 dagperiode:  Ldag  =  LAr, LT (07:00 uur - 19:00 uur) 
 avondperiode:  Lavond  =  LAr, LT (19:00 uur - 23:00 uur) 
 nachtperiode:  Lnacht  =  LAr, LT (23:00 uur - 07:00 uur) 

 

4.3 Bepaling maximaal geluidniveau LAmax 
De optredende maximale geluidniveaus LAmax zijn berekend volgens de formule: 
 

LAmax = Li – Cm – Lwr + Lwr, max 
 

waarbij: 
 
Li = het geluidimmissieniveau ten gevolge van de betreffende equivalente geluidbron 
Cm = de meteocorrectie voor de betreffende bron/ontvanger overdracht 
Lwr = het equivalente bronvermogen van de betreffende geluidbron 
Lwr, max = het maximale bronvermogen van de betreffende geluidbron 
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5. Rekenresultaten en beoordeling 
5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr, LT 

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr, LT op de beoordelings-
punten samengevat. 
Tabel 5.1 | Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in dB(A) 

Beoordelingspunt 

dag 
07:00 - 19:00 

avond 
19:00 - 23:00 

nacht 
23:00 - 07:00 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

RBS conform ‘worst-case scenario’ 
1 Nieuwe woning 61 50 39 45 39 40 
2 Nieuwe woning 51 50 35 45 35 40 
3 Bestaande woning 49 50 32 45 32 40 
4 Bestaande woning 41 50 27 45 27 40 

RBS met aarden wal 
1 Nieuwe woning 50 50 39 45 39 40 
2 Nieuwe woning 44 50 35 45 35 40 
3 Bestaande woning 48 50 32 45 32 40 
4 Bestaande woning 38 50 27 45 27 40 

RBS met beperking speelplein 
1 Nieuwe woning 50 50 39 45 39 40 
2 Nieuwe woning 44 50 35 45 35 40 
3 Bestaande woning 48 50 32 45 32 40 
4 Bestaande woning 38 50 27 45 27 40 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat een ‘worst-case’ scenario kan leiden tot een overschrijding van de 
gehanteerde grenswaarden ter plaatse van de nieuw geprojecteerde woningen binnen het 
plangebied. De maatgevende geluidbronnen zijn hierbij de kinderen op het schoolplein. Ter 
plaatse van de bestaande woningen wordt overal voldaan aan de grenswaarden. 
 
Wanneer de inrichting van het schoolterrein wordt geoptimaliseerd, kan ook ter plaatse van de 
nieuw geprojecteerde woningen aan de gehanteerde grenswaarden worden voldaan. Er zijn twee 
alternatieven bepaald waarmee dit mogelijk is: 
 
Het eerste alternatief betreft het plaatsen van een aarden wal of een scherm op de zuidelijke 
terreingrens van de schoollocatie (zie figuur 2). De hoogte van de afscherming bedraagt 2,5 
meter bij een scherpe tophoek. Dit kan met een gesloten scherm (oppervlaktemassa circa 20 
kg/m2), maar ook met een basis van een aarden wal tot circa 1,5 meter, waarbij de hoogste meter 
is voorzien van een scherm. Het uitgangspunt voor het akoestisch onderzoek betreft een 
geluidabsorberende uitvoering aan de zijde van het schoolplein. Bij een gedeelte aarden wal is dit 
een uitgangspunt, bij een scherm dient een geluidabsorberende variant gekozen te worden. Het 
is eventueel mogelijk om bijvoorbeeld een fietsenhok te integreren in de afscherming. 
 
Het tweede alternatief betreft het beperken van de locaties waar het schoolplein kan worden 
gerealiseerd. Op basis van een gebouw zoals nu is opgenomen in de procedurestukken, is 
berekend dat binnen een straal van 25 meter uit de geluidgevoelige gevel van een woning zonder 
afschermingen geen open schoolplein aanwezig kan zijn. In een situatie zoals deze betekent dit 
dat het speelplein zich in de optimale situatie voornamelijk ten noorden van het schoolgebouw 
bevindt, waarbij het gebouw het merendeel van het schoolplein afschermt in de richting van de 
woningen. In figuur 3 is de situatie weergegeven. 
 
Aangezien de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij beide mogelijkheden lager of gelijk zijn 
aan de gehanteerde grenswaarden, kan de conclusie worden getrokken dat er vanuit akoestisch 
oogpunt geen belemmering is om binnen het plangebied de Brede school en de woningen te 
realiseren. Een goed woon- en leefklimaat is hiermee geborgd zolang de school zich aan één van 
beide alternatieven ter beperking van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau houdt. 
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5.2 Maximale geluidniveaus LAmax 
In tabel 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus LAmax op de beoordelingspunten 
samengevat. 
Tabel 5.2 | Berekende maximale geluidniveaus in dB(A) 

Beoordelingspunt 

dag 
07:00 - 19:00 

avond 
19:00 - 23:00 

nacht 
23:00 - 07:00 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

RBS conform ‘worst-case scenario’ 
1 Nieuwe woning 72 70 -1) 65 -1) 60 
2 Nieuwe woning 61 70 -1) 65 -1) 60 
3 Bestaande woning 60 70 -1) 65 -1) 60 
4 Bestaande woning 49 70 -1) 65 -1) 60 

RBS met aarden wal 
1 Nieuwe woning 60 70 -1) 65 -1) 60 
2 Nieuwe woning 60 70 -1) 65 -1) 60 
3 Bestaande woning 60 70 -1) 65 -1) 60 
4 Bestaande woning 49 70 -1) 65 -1) 60 

RBS met beperking speelplein 
1 Nieuwe woning 62 70 -1) 65 -1) 60 
2 Nieuwe woning 60 70 -1) 65 -1) 60 
3 Bestaande woning 60 70 -1) 65 -1) 60 
4 Bestaande woning 49 70 -1) 65 -1) 60 

 

1) Geen verhoging ten opzichte van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het maximale geluidniveau in de worst-case situatie ter plaatse 
van de nieuw geprojecteerde woningen binnen het plangebied in de dagperiode kan worden 
overschreden door de spelende kinderen op het schoolplein. De grenswaarden worden ter 
plaatse van bestaande woningen in de omgeving niet overschreden. 
 
Wanneer een alternatief ter reductie van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt 
toegepast in de vorm van een afscherming of het beperken van de ruimte voor het schoolplein in 
combinatie met de afscherming van het gebouw, wordt ook ter plaatse van de nieuw 
geprojecteerde woningen binnen het plangebied ruimschoots aan de grenswaarden voor 
maximale geluidniveaus voldaan. 
 
De optredende maximale geluidniveaus zijn zodanig dat enerzijds een goed woon- en leefklimaat 
bij de woningen wordt gewaarborgd en anderzijds de school (behoudens het toepassen van één 
van de  genoemde alternatieven ter beperking van het geluidniveau) niet door de woningen wordt 
beperkt. 
 

5.3 Indirecte hinder 
Ten aanzien van indirecte hinder wordt opgemerkt dat de rijbewegingen van en naar de school, 
voor zover herkenbaar op de doodlopende weg binnen het plangebied, als directe hinder zijn 
meegerekend. De aanleiding hiertoe is het directe verband van de rijbewegingen en de 
optredende maximale geluidniveaus als gevolg van het parkeren en dichtslaan van portieren met 
de aanwezigheid van de school. 
 
Na de kruising Meester Bollplein en Grote Sloot mengt het verkeer van en naar de school zich 
met overige voertuigen en is daardoor niet akoestisch herkenbaar. Daarmee vormt indirecte 
hinder geen aspect wat vanwege het plangebied enige negatieve invloed heeft op het woon- en 
leefklimaat danwel een beperking voor de school. 
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6. Conclusies 
Uit het onderzoek blijkt dat vanuit akoestisch oogpunt ter plaatse van nieuw geprojecteerde 
woningen en bestaande woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd bij 
het normaal functioneren van de geprojecteerde Brede school binnen het plangebied en met 
inachtneming van een eenvoudige akoestische voorziening.  
 
Tevens blijkt uit het onderzoek dat de Brede school daarbij door de geprojecteerde 
woningbouwlocaties binnen het plangebied of bestaande woningen buiten het plangebied niet 
wordt beperkt in een realistische bedrijfsvoering en de daarbij behorende geluidruimte. 
 
 
 
 
 
Het GeluidBuro 
 
 
 
 
Jan Bril 
adviseur 
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Figuren  









 

 

Bijlage A  



 

 Afwijkende bedrijfssituatie 
Regelmatig voorkomende akoestisch relevante activiteit of etmaalperiode die vaker dan 12 keer 
en minder vaak dan 52 keer per jaar voorkomt en geen deel uitmaakt van de representatieve 
bedrijfssituatie. 
 

 BBT 
Voorzieningen volgens de Beste Beschikbare Techniek die technisch, organisatorisch 
redelijkerwijs mogelijk zijn en in de branche kunnen worden toegepast. 
 

 Beoordelingspunt 
De locatie waar het geluidniveau wordt berekend en beoordeeld. 
 

 Equivalent geluidniveau LAeq 
Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop van een bepaalde 
periode optredende geluid. 
 

 Etmaalwaarde  
De hoogste van de volgende waarden van het equivalente geluidniveau of het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau: 
 
� de waarde over de periode 07:00 - 19:00 uur (dagperiode) 
� de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19:00 - 23:00 uur (avondperiode) 
� de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23:00 - 07:00 uur (nachtperiode) 
 

 Geluidniveau  
Het geluiddrukniveau in dB(A) op een bepaald moment op een bepaalde plaats. 
 

 Geluidvermogenniveau LWr 
Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een virtuele monopool die in de richting van 
het immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron. 
 

 Incidentele bedrijfssituatie 
Een bedrijfstoestand die op maximaal 12 dagen per jaar optreedt. 
 

 Immissieniveau Li 
Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder 
meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 
 

 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 
Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop van een bepaalde 
periode optredende geluid, rekening houdende met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens 
verschillende bedrijfstoestanden. 
 

 Maximaal geluidniveau LAmax  
Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand ‘fast’ gecorrigeerd met de 
meteocorrectieterm Cm. 
 

 Meteocorrectieterm Cm 
Een term waarmee de geluidimmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare 
meteocondities wordt gecorrigeerd.  
 

 Representatieve bedrijfssituatie 
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor 
een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 



 

 

Bijlage B  



Het GeluidBuro

Model: Basissituatie worst case
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
01 Bodemgebied hard 0,00
02 Bodemgebied hard 0,00
03 Bodemgebied hard 0,00
04 Bodemgebied hard 0,00
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Het GeluidBuro

Model: Basissituatie worst case
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 Gebouw Brede school     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Gebouw Brede school     6,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Gebouw Woning derden nieuw     6,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Gebouw Woning derden nieuw     6,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Gebouw Gymlokaal     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Gebouw Gymlokaal     6,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Gebouw/woning derden     6,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Gebouw/woning derden     3,00      0,00 Absoluut 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Het GeluidBuro

Model: Basissituatie worst case
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 Nieuwe woning <--> Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
02 Nieuwe woning <--> Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
03 Bestaande woning <--> Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
04 Bestaande woning <--> Absoluut      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Het GeluidBuro

Model: Basissituatie worst case
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31
01 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
02 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
03 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
04 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
05 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --

06 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
07 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
08 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
09 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --
10 Kinderen schreeuwen LAeq [5x]     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee --

11 Kinderen schreeuwen LAmax     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee --
12 Kinderen schreeuwen LAmax     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee --
13 Kinderen schreeuwen LAmax     1,20      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee --
14 Dichtslaan portier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee   60,60
15 Dichtslaan portier     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- -- Nee Nee Nee   60,60

16 Luchtbehandeling schoolgebouw     7,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   55,00
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Het GeluidBuro

Model: Basissituatie worst case
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
01   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
02   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
03   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
04   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
05   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96

06   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
07   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
08   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
09   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96
10   41,50   62,50   74,50   77,50   82,50   75,50   71,50 --   84,96

11   56,50   77,50   89,50   92,50   97,50   90,50   86,50 --   99,96
12   56,50   77,50   89,50   92,50   97,50   90,50   86,50 --   99,96
13   56,50   77,50   89,50   92,50   97,50   90,50   86,50 --   99,96
14   78,10   75,70   83,60   99,60   97,20   93,30   80,30   73,50  102,30
15   78,10   75,70   83,60   99,60   97,20   93,30   80,30   73,50  102,30

16   76,00   75,00   73,00   68,00   63,00   58,00   53,00   35,00   80,04
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Model: Basissituatie worst case
Groep: (hoofdgroep)

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. Lw 31 Lw 63 Lw 125
01 Personenauto's totaal      0,75      0,00 Absoluut   200 -- --  14,94 -- --   5  10,00   66,30   73,30   68,60
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Model: Basissituatie worst case
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lwr Totaal
01   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50   85,01
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Model: Situatie met aarden wal
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k
01 Aarden wal of scherm met scherpe tophoek      2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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