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SAMENVATTING 

 

In opdracht van Donkers bouwkundig tekenburo te Elsendorp is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 

de geluidemissie van de activiteiten, werkzaamheden en relevante verkeersbewegingen binnen de 

inrichting van MKG Koeriers, gelegen aan Den Heikop  te Elsendorp. 

 

Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de nieuwbouw van één woning aan 

Den Heikop te Elsendorp. Hierbij is het uitgangspunt dat aangetoond dient te worden dat de bestaande 

inrichting aan Den Heikop niet beperkt wordt in de vergunde milieuruimte als gevolg van de nieuwbouw 

woning Den Heikop tegenover de inrichting. 

 

De geluidemissie als gevolg van de representatieve en incidentele bedrijfssituatie en als gevolg van 

indirecte hinder is getoetst aan hiervoor geldende geluideisen uit de beschikking Wet Milieubeheer MKG 

Koeriers. 

 

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Alle waarden voldoen aan de normaliter gestelde eisen (voorschift 2.17 uit het activiteitenbesluit) en 

“passen” bovendien binnen de beschikking met maatwerkvoorschriften van MKG Koeriers (zie hoofdstuk 3). 

 

De nieuwbouw van de woning aan Den Heikop te Elsendorp leveren geen beperkingen met betrekking tot 

de werkzaamheden van MKG koeriers. Hierbij in acht houden van de maatwerk voorschiften uit de 

beschikking Wet Milieubeheer MKG Koeriers gekenmerkt WM/4036 d.d. 18 januari 2011 van de gemeente 

Gemert-Bakel. 

 

In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus tijdens de diverse bedrijfssituaties op de nieuw te bouwen 

woning berekend en getoetst aan de gestelde geluideisen. Het bevoegd gezag wordt derhalve onderbouwd 

verzocht voorgestelde situatie te vergunnen. 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Donkers bouwkundig tekenburo te Elsendorp is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de nieuwbouw van één woning aan Den Heikop te Elsendorp. 

 

De geluidadvieswerkzaamheden in dit rapport bestaan uit het berekenen van de geluidbelastingen op de 

gevels van de nieuw te bouwen woning als gevolg van alle activiteiten, installaties en transportbewegingen 

op het eigen terrein van het tegenover gelegen “MKG Koeriers” aan Den Heikop te Elsendorp. Tevens zijn 

berekeningen opgesteld ten aanzien van de indirecte hinder. het aan- en afvoerende verkeer naar en van 

de inrichting beschouwd. 

 

Hierbij is het uitgangspunten dat aangetoond dient te worden dat de bestaande inrichting “MKG Koeriers”  

aan Den Heikop niet beperkt wordt in de vergunde milieuruimte als gevolg van de nieuwbouw van de 

woning tegen over het bedrijf.  

 

Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999). 
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2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

Het geluidonderzoek omvat de geluiduitstraling van alle bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de relevante 

verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein van MKG Koeriers naar de nieuwbouw woning. Dit is getoetst 

aan de geluideisen uit de huidige vergunning. 

 

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de 

inrichting. Dit is beoordeeld volgens de Circulaire Indirecte Geluidhinder d.d. 29 februari 1996. 

 

Als uitgangspunt voor dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van:  

• het rapport “MKG koeriers bv aan de Den Heikant te Elsendorp, Activiteitenbesluit” uitgevoerd door 

Physicon, een rapport van 28 juli 2009 met kenmerk P08-076B met bijbehorende Geomilieu-model; 

• de beschikking Wet Milieubeheer MKG Koeriers gekenmerkt WM/4036 d.d. 18 januari 2011 waarin het 

eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek is vastgesteld en het vereiste maatwerk is omschreven.  

 

In het bestaande Geomilieu-model behorende bij bovenstaande rapport en beschikking is de nieuw te 

bouwen woning toegevoegd. Vervolgens mij de immissieniveaus bepaald. op de gevels van de nieuw te 

bouwen woning. 

 

Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van 

het programma Geomilieu, versie 1.90, ontwikkeld door DGMR. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie ter plaatse 

In bijlage 1 is een topografische kaart opgenomen met de locatie van de nieuwbouw woning, de inrichting 

MKG Koeriers en haar omgeving omcirkeld.  

 

Als leidraad voor de beoordeling van de woning is in principe uitgegan van de Beschikking Wet 

Milieubeheer MKG Koeriers gekenmerkt WM/4036 d.d. 18 januari 2011. De als maatwerkvoorschiften 

opgenomen waarden zijn als volgt:  

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LARLT 

Dag: 39 - 47 dB(A) 

Avond: 27 - 40 dB(A) 

Nacht: 24 - 37 dB(A) 

 

Maximale beoordelingsniveau 

Dag: 34 - 68 dB(A) 

Avond: 34 - 61 dB(A) 

Nacht: 34 - 61 dB(A) 

 

Indirecte hinder 

Letmaal: 6 - 45 dB(A). 

 

3.2 MKG Koeriers 

 

Uitgangspunten MKG Koeriers 

 

Alle bedrijfstijden, transportroutes, rijtijden, aantallen enz zijn afkomstig van het akoestisch onderzoek die 

hiervoor het rapport “MKG koeriers bv aan de Den Heikant te Elsendorp, Activiteitenbesluit” uitgevoerd door 

Physicon, een rapport van 28 juli 2009 met kenmerk P08-076B. 
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4 RESULTATEN 

 

Uitgaande van de bedrijfsactiviteiten van MKG Koeriers overeenkomstig rapport “MKG koeriers bv aan de 

Den Heikant te Elsendorp, Activiteitenbesluit” uitgevoerd door Physicon, een rapport van 28 juli 2009 met 

kenmerk P08-076B en de beschikking Wet Milieubeheer MKG Koeriers gekenmerkt WM/4036 d.d.  

18 januari 2011 zijn de geluidbelastingen ter plaatse van de woning beopaald. In bijlage 4C en 4D zijn 

respectievelijk de rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en de 

maximale geluidniveaus (LAmax). 

 

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten samengevat. 

 

Tabel 4.1: Rekenresultaten (LAmax inclusief piekverhoging) 

geluidniveaus [dB(A)] 

dagperiode (1,5 m) avondperiode (5,0 m) nachtperiode (5,0 m) 

punt LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

woning van derden 

Nieuw01_B 41,1 55,4 36,3 57,7 33,3 57,7 

 

 

Indirecte hinder 

 

Op basis van het eerder genoemde akoestisch onderzoek de indirecte hinder op de nieuwbouw woning 

berekend. 

 

Tabel 4.1: Rekenresultaten (LAmax inclusief piekverhoging) 

geluidniveaus [dB(A)] punt 

dag avond nacht  Lden 

Nieuw01_A 28,9 25,4 22,4 30,6 

Nieuw01_B 31,1 27,7 24,6 32,8 
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5 CONCLUSIES 

 

Uit de resultaten van het onderliggende akoestisch met betrekking tot de nieuwbouw van één woning, 

kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

• Het maximale berekende LArLT is 41,1 dB(A) in de dagperiode, 36,3 dB(A) in de avondperiode en 33,3 

dB(A) in de nachtperiode 

• Het maximale berekende LAmax is 55,4 dB(A) in de dagperiode, 57,7 dB(A) in de avondperiode en 

53,0 dB(A) in de nachtperiode 

• De indirecte hinder is maximaal 32,8 dB. 

 

Alle waarden voldoen aan de normaliter gestelde eisen (voorschift 2.17 uit het activiteitenbesluit) en 

“passen” bovendien binnen de beschikking met maatwerkvoorschriften van MKG Koeriers (zie hoofdstuk 3). 

 

De nieuwbouw van één woning aan Den Heikop te Elsendorp levert geen beperkingen met betrekking tot 

de werkzaamheden van MKG koeriers. Hierbij in acht houden van de maatwerk voorschiften uit de 

beschikking Wet Milieubeheer MKG Koeriers gekenmerkt WM/4036 d.d. 18 januari 2011 van de gemeente 

Gemert-Bakel. 

 

In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus tijdens de diverse bedrijfssituaties op de nieuw te bouwen 

woning berekend en getoetst aan de gestelde geluideisen. Het bevoegd gezag wordt derhalve onderbouwd 

verzocht voorgestelde situatie te vergunnen. 
































































































