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Samenvatting 

In de plaats Hapert van de gemeente Bladel is de gemeente voornemens om een milieustraat te 

realiseren. In opdracht van Kempen Gemeenten is door M+P akoestisch onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van dit grondstoffencentrum. 

Het centrum is in hoofdzaak een brengstation voor afval en afgedankte goederen. 
 

De belangrijkste geluidsbronnen zijn de voertuigen, de elektrische kraan die afval aandrukt en het 

deponeren van afval in de containers. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat wordt voldaan aan de standaardgeluidvoorschriften uit het van 

toepassing zijnde Activiteitenbesluit. 

 

Wat geluid betreft is er geen belemmering om de inrichting in te passen op de beschouwde locatie. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Kempen Gemeenten is door M+P akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve 

van het oprichten van een milieustraat.  

De milieustraat is een afvalbrengstation voor afval en afgedankte goederen. Er is ook een “Educatie 

en Repaircafé” waar kringloopgoederen worden ingenomen, gesorteerd en gerepareerd.  

Het centrum wordt door de aanwezigheid van een workshop- en tentoonstellingsruimte ook gebruikt 

voor excursies (onder meer van scholen) en voor leerplekken.  

Dit rapport dient als bijlage bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit. 

 

De milieustraat komt aan de Diamantweg ter hoogte van nummer 10 in Hapert in de gemeente 

Bladel.  

 

In figuur 1 van Bijlage A is de situatie weergegeven. 
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2 Geluidsmetingen 

De inrichting moet nog worden opgericht. Er zijn derhalve geen geluidsmetingen verricht. De 

akoestische gegevens van de relevante geluidsbronnen zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van 

M+P bij diverse afvalbrengstations. 
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3 Representatieve bedrijfssituatie 

Het centrum is een brengstation voor afval en afgedankte goederen. Er is ook een “Educatie en 

Repaircafé” waar kringloopgoederen worden ingenomen, gesorteerd en gerepareerd.  

Het centrum wordt door de aanwezigheid van een workshop- en tentoonstellingsruimte ook gebruikt 

voor excursies (onder meer van scholen) en voor leerplekken. 

In het grondstoffencentrum worden de volgende activiteiten toegepast:  

▪ Inname, acceptatie en op- en overslag van afval en grondstoffen van tenminste de afvalstoffen 

genoemd in het Activiteitenbesluit;  

▪ Inname, acceptatie en op- en overslag van klein chemisch afval;  

▪ Inname, acceptatie, sortering en bewerking van producten en (bouw)materialen; 

▪ Inname acceptatie en op- en overslag van kadavers kleine huisdieren; 

▪ Reparatie van producten;  

▪ Nascheiding van grofvuil;  

▪ Educatie;  

▪ Workshops;  

▪ Tentoonstellingen;  

▪ Kantoren/ receptie/ eetgelegenheid;  

▪ Was en kleedruimte;  

▪ Vergaderruimte;  
▪ Leerplekken;  
▪ Opslag goederen en materialen. 

 
De openingstijden zijn doordeweeks van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 

uur. De werktijden van het personeel zijn afgestemd op de openingstijden. Deze zijn een uur voor 

openingstijd en een uur na sluitingstijd.  

 

Materieel 

Er is op het terrein een elektrisch aangedreven kraan aanwezig om het afval aan te drukken. Deze 

kraan is permanent op het terrein gesitueerd. Hij is per dag 1 uur in bedrijf. Er wordt eens in de 

maand een (externe) veegmachine ingezet om het terrein schoon te vegen. Deze is dan 2 uur aan 

het vegen. Er is ervan uitgegaan dat dit op een doordeweekse dag plaatsvindt wanneer het minder 

druk is. 

 

Verkeer 

De bouw van het grondstoffencentrum heeft een verkeersaantrekkende werking. Dit betreft met 

name personenauto's (met aanhanger). Op basis van ervaring met bestaande afvalbrengstations is 

de zaterdag de bepalende dag voor het aantal bezoeken. Het grondstoffencentrum wordt zo 

ontworpen dat er binnen de inrichting voldoende opstelruimte is om deze voertuigen aan te kunnen. 

Verder is er een scheiding van het bezoekende verkeer in een gratis en een betaalde route. 

Daarnaast vindt er vrachtverkeer plaats voor het afvoeren van afval en grondstoffen. De 

infrastructuur is hierop voldoende berekend. Het drukste uur op een gemiddelde zaterdag is 

maatgevend voor de bezoekersintensiteit op het grondstoffencentrum. Tijdens het drukste uur 

kunnen dan ook wachtrijen ontstaan. De wachtrij voor het grondstoffencentrum wordt (grotendeels) 

op het eigen terrein gefaciliteerd.  

 

Op een drukke zaterdag worden verwacht: 

▪ 550 bezoekers met personenwagen (25% hiervan neemt de gratis route) 

▪ 6 vrachtwagens voor afvoer 

Incidenteel komen de bezoekers met een bestelbus op de inrichting. Dit zijn er zodanig weinig dat 

deze geacht worden te zijn opgenomen in de aangenomen aantallen bezoekers. Dit geldt eveneens 

voor de voertuigbewegingen van het personeel (circa 6 auto’s per dag). 









 

M+P.GKEMP.21.01.1 | 19 oktober 2021 11 

4 Geluidsvoorschriften 

 

De inrichting wordt getoetst aan de standaardgeluidsvoorwaarden uit het Activiteitenbesluit: 

 

Art kel 2.17 

1. 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 nab jheid van de inrichting, geldt 

dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en t jdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel 

aangegeven waarden; 

Tabel 2.17a 

  07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) niet 

van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de 

gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redel jkheid uitvoeren of doen 

uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het 

terrein; 

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten; en 

f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd 

industrieterrein. 
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5 Methode overdrachtsberekeningen 

 

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II van de Handleiding Meten en 

Rekenen Industrielawaai (HMRI-II.8 uitgave 1999) teneinde het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau te bepalen. Hierbij is als basisformule gehanteerd: 

 

(1) −= DLL WRi , waarin: 

LWR = immissierelevante bronsterkte; 

D = verzamelterm van alle verzwakkingen; 

Li = gestandaardiseerde immissieniveau bij de ontvanger. 

 

Als overdrachtstermen zijn de volgende termen in rekening gebracht: 

 

(2) huisbodemterreinvegschermreflluchtgeo DDDDDDDDD +++++++= , waarin: 

Dgeo = afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding; 

Dlucht = afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht; 

Drefl = afname door reflecties tegen obstakels (deze term is negatief); 

Dscherm
 = afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels 

(dijken, wallen, gebouwen); 

Dveg = afname vanwege geluidsverstrooiing 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 de bodem 

(deze term kan ook negatief zijn); 

Dhuis = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de 

invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing) 

wordt in deze term betrokken. 

 

Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau is de volgende formule toegepast: 

 

(3) gmbiLTAeqi CCCLL −−−=, , waarin 

LAeqi, = langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau; 

Cb = tijdsduurcorrectie per deelbron in verband met het gedeeltelijk in bedrijf zijn tijdens de 

beoordelingsperiode; 

Cm = meteo-correctieterm in verband met meteogemiddelde geluidsoverdracht; 

Cg = gevelcorrectieterm welke het immissieniveau corrigeert voor reflecties tegen 

achterliggende gevels; 
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Dit geluidsniveau wordt eventueel gecorrigeerd voor het geluidskarakter (tonaal-, impulsachtig of 

muziekgeluid) middels: 

 

(4) xLTAeqiLTAri KLL += ,, , waarin: 

LAri,LT = langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau; 

Kx = toeslagen voor geluidskarakter. 

 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt uiteindelijk bepaald uit de energetische sommatie 

van de bijdragen van de verschillende geluidsbronnen volgens de volgende formule: 

 

(5) ( )=
10

,
,10 log10 LTAriL

LTArL , waarin: 

LAr,LT = langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

 

 

In Bijlage B zijn de modelgegevens weergegeven. In figuur 3 en 4 van Bijlage A is het rekenmodel 

grafisch weergegeven. 
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7 Indirecte hinder 

De toegangsweg naar de milieustraat ligt op een afstand van meer dan 350 meter van de dichtstbij 

gelegen woningen. Deze afstand is zodanig groot dat gesteld kan worden dat aan de 

voorkeursgrenswaarde (conform de circulaire “geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van 

en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de wet 

milieubeheer” d.d. 29 februari 1996) van 50 dB(A) ruimschoots kan worden voldaan. Er zijn dan ook 

geen berekeningen uitgevoerd. 
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figuur 1 Situering van de inrichting in de omgeving 
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figuur 2 Ontwerptekening van de inrichting 
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figuur 3 Overzicht rekenmodel en situering rekenpunten 
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figuur 4 Rekenmodel grondstoffencentrum 

  

 


































