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Inleiding:  
In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom zijn op donderdagavond 17 en vrijdagavond 18 
januari 2013 geluidmetingen verricht met als doel het geluidniveau te bepalen, dat werd 
veroorzaakt door het in werking zijn van de inrichting Gasontvangststation, gelegen aan de 
Wouwseweg 11 te Halsteren. De inrichting is in werking ingevolge het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 
 
Conform opdracht van de gemeente zijn de metingen zijn uitgevoerd aan de oost- en westzijde van 
de inrichting: 
- de dichtstbijzijnde gevel van Wouwseweg 9 t.o.v. gasstation Gasunie; 
- de dichtstbijzijnde gevel van Wouwseweg 9 t.o.v. gasstation Enexis; 
- op het perceel ten oosten van de gasstations, zo dicht mogelijk bij gasstation Gasunie; 
- op het perceel ten oosten van de gasstations, zo dicht mogelijk bij gasstation Enexis. 
 
De meetlocaties en de inrichting zijn grafisch aangeduid in de figuren 1 en 2. Het gemeten geluid 
betreft het geluid dat afkomstig was van het gasontvangststation van Gasunie. Dit geluid 
overstemde het geluid van het gasstation van Enexis volledig, waardoor het niet mogelijk was om 
het geluidniveau, veroorzaakt door het gasstation van Enexis afzonderlijk te meten. De metingen 
zijn uitgevoerd in de avondperiode van donderdag 17 (tussen 21.30 en 22.30 uur) en vrijdag 18 
(tussen 22.00 en 23.00 uur) januari 2013.  
 
 

Meetapparatuur 
Ten behoeve van de meting is gebruik gemaakt van de volgende meetapparatuur: 
• RION, geluidniveaumeter met 1/3 octaafbandanalysator NA-28; 
• Microfoonvoorversterker RION, NH-23; 
• ½ inch microfoon RION, UC-59;  
• Geluidkalibrator RION, type NC-74, klasse 1; 
 
De kalibratiecertificaten van de gehanteerde geluidniveaumeter en kalibrator zijn gegeven in 
respectievelijk bijlage III en IV. 
 
 

Meetlocatie  
Op 17 januari is gemeten op circa 1 meter ten oosten van de omheining (bedrijfsperceelsgrens) 
van het gasontvangststation, op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld. Er is 
gemeten zonder de invloed van gevelreflectie. Op 18 januari is gemeten op twee punten nabij de 
woning Wouwseweg 9. Het eerste meetpunt bevond zich op 2 meter ten oosten van de gevel van 
de bijkeuken, meethoogte 1,5 meter boven maaiveld. Er is in deze situatie gemeten inclusief 
gevelreflectie. Het tweede meetpunt bevond zich in lijn met de achtergevel van de  woning, op een 
hoogte van 4,5 meter boven maaiveld. Er is in deze situatie gemeten zonder invloed van 
gevelreflectie. Zie de figuren 1 en 2. 
 
Voorafgaand aan en na beëindiging van de metingen is het meetsysteem gekalibreerd, daarbij zijn 
geen significante afwijkingen geconstateerd (zie meetadressen 280, 285, 286 en 290 in bijlage I). 
Het gemeten geluid is te karakteriseren als een continue ruis zonder tonaal karakter. Tijdens de 
meting was sprake van een goede signaal-ruisverhouding. Tijdens optredende stoorgeluiden, zoals 
het passeren van auto’s, zijn de metingen gepauzeerd, waarbij gebruik is gemaakt van de 
zogenoemde ‘back-erase’ functie, die de laatste 5 seconden van het laatst gemeten  signaal wist. 
 
De metingen zijn uitgevoerd conform de methode I uit de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai (april 1999). 
 
 
Meetomstandigheden 

De meteorologische omstandigheden op de dagen van de metingen, zijn hieronder gegeven. Het 
zijn de gegevens van het KNMI-weerstation dat het dichtst bij de meetlocatie ligt. De meteo-
gegevens zijn overgenomen van de website van het KNMI (www.knmi.nl). 
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De temperatuur in Woensdrecht op donderdag 17 januari tussen 21 en 22 uur was tussen -7,4 en     
-7,6 graden Celsius. Er kan worden gesteld dat de temperatuur op de meetlocatie (20 km ten 
noorden van Woensdrecht) daarmee vergelijkbaar was. 
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De temperatuur in Woensdrecht op vrijdag 18 januari tussen 22 en 23 uur was tussen -1,8 en  -1,6 
graden Celsius. Er kan worden gesteld dat de temperatuur op de meetlocatie (20 km ten noorden 
van Woensdrecht) daarmee vergelijkbaar was. 
 
Variabele doorzet 

De hoeveelheid gas die door het ontvangststation stroomt, is afhankelijk van het gasverbruik van 
de aangesloten bedrijven en huishoudens. In het onvangststation bevinden zich drie ‘straten’, dat 
zijn drie parallelle buisleidingen waar het gas doorheen stroomt. De doorzet ofwel de gasflow door 
de drie ‘straten’  op de twee dagen dat de geluidmetingen plaatsvonden, is grafisch weergegeven 
in de grafieken in bijlage V van dit verslag. 
Op donderdag 17 januari tussen 21 en 22 uur was de gasflow door de eerste straat 3.818 tot 3.388 
m3/h, door de tweede straat 1.557 tot 1.449 m3/h en door de derde straat 0 m3/h. 
Op vrijdag 18 januari tussen 22 en 23 uur was de gasflow door de eerste straat 2.948 tot 2.419 
m3/h, door de tweede straat 1.098 tot 822 m3/h en door de derde straat 0 m3/h. 
 
 
Meetresultaat 

In bijlage I zijn de meetresultaten weergegeven. In tabel 1 zijn de gemeten geluidbelastingen 
gepresenteerd.  
 
Tabel 1a: gemeten geluidniveaus 17 januari 2013 
meetadres tijdstip Meettijd LAeq Meetlocatie Opmerking 
282 22.05 153 s 41,6 dB(A) 1 meter ten oosten 

van 
bedrijfsperceelsgrens 

Zie figuur 

284 22.19 145 s 38,8 dB(A) 1 meter ten oosten 
van 
bedrijfsperceelsgrens 

Zie figuur 

 
Tabel 1b: gemeten geluidniveaus 18 januari 2013 
meetadres tijdstip Meettijd LAeq Meetlocatie Opmerking 
288 22.19 125 s 37,7 dB(A) 2 meter ten oosten 

van gevel bijkeuken 
Wouwseweg 9 

Zie figuur 

289 22.27 125 s 38,9 dB(A) In lijn met 
achtergevel 
Wouwseweg 9 

Zie figuur 

 
Tijdens de meting is op het beoordelingspunt vastgesteld dat het geluid van de installatie geen 
tonaal karakter had.  
 
Normstelling 
Zoals reeds vermeld, is de inrichting in werking ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. In 
bijlage II zijn de geluidvoorschriften uit dit besluit opgenomen. Onderstaand is het meest relevante 
geluidvoorschrift uit het besluit weergegeven. 
 
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 
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in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen 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 redelijkheid 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, voor zover het woningen betreft 

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. 

 
 

Toetsing meetresultaten 

In tabel 2 is de toetsing van het gemeten geluid vanwege het gasontvangststation gepresenteerd, 
bij het continu in werking zijn ervan, met een doorzet zoals die op 17 en 18 januari 2013 tijdens de 
metingen was.  
 
Tabel 2: toetsing van het gecorrigeerde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 

gasontvangststation continu in werking 
meetadres meetpunt gemeten 

geluidniveau 
LAr,LT overschrijding 

grenswaarde 

dag avond nacht 
282 1 meter ten oosten van 

bedrijfs-perceels-grens 
41,4 dB(A) 41 dB(A) - - -*) 

284 1 meter ten oosten van 
bedrijfs-perceels-grens 

38,8 dB(A) 39 dB(A) - - - 

288 2 meter ten oosten van 
gevel bijkeuken 
Wouwseweg 9 

37,7 dB(A) 35 dB(A) - - - 

289 In lijn met achtergevel 
Wouwseweg 9  

38,9 dB(A) 39 dB(A) - - - 

 
*) het gemeten geluidniveau is weliswaar 1 dB(A) groter dan de grenswaarde, maar er zijn twee 
redenen om dit niet als overschrijding te bestempelen: 
o de grenswaarde geldt ter plaatse van een gevel van een woning, niet ter plaatse van het 

meetpunt op een braakliggend terrein; 
o aan de grafieken in bijlage V is te zien dat de gasflow in de nachtperiode (van 23.00 tot 

07.00 uur) lager is dan de gasflow tijdens de metingen. Het geluidniveau zal dan ook lager 
zijn dan de gemeten waarde. 

  
Uit de toetsing blijkt dat de grenswaarden ten tijde van de metingen, bij de genoemde gasflow, 
niet werden overschreden.  
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Conclusie 

Naar aanleiding van de uitgevoerde geluidmeting kan het volgende geconcludeerd worden. 
Als gevolg van de geluidemissie vanwege het gasontvangststation van gasunie aan de Wouwseweg 
11 te Halsteren, bij de gasflow die op ten tijde van de meting optrad bij een buitentemperatuur van 
-7 tot -2 C, traden de volgende geluidniveaus op: 
 
• 35 dB(A) ter plaatste van de dichtstbijzijnde gevel van de woning Wouwseweg 9; 
• 39 dB(A) ter plaatse van de achtergevel van de woning Wouwseweg 9; 
• 41 dB(A)op het perceel ten oosten van het gasontvangststation van Gasunie, zo dicht mogelijk 

bij dat gasontvangsstation; 
• 39 dB(A)op het perceel ten oosten van het gasstation van Enexis, zo dicht mogelijk bij dat 

gasstation. 
Het gemeten geluidniveau is niet of nauwelijks hoger dan de grenswaarde die geldt voor de 
nachtperiode. Tijdens de meting bedroeg de buitentemperatuur -7 tot -2o C. Er kan gesteld worden 
dat de doorzet tijdens de meting een representatieve doorzet binnen de inrichting is, die voldoende 
informatie bevat ter bepaling van de regulier te verwachten geluidbelasting vanwege de inrichting. 
 
De geluidemissie van het gasstation van Enexis aan de Wouwseweg 11 was ten tijde van de 
metingen aanzienlijk kleiner dan die van het gasontvangststation: het geluid van het gasstation 
kon niet worden waargenomen en kon daarom niet worden gemeten. 
Er kan met zekerheid worden gesteld dat de geluidniveaus die het gasstation van Enexis 
veroorzaakt ter plaatse van de gevel van de woning Wouwseweg 9 en op het perceel ten oosten 
van het gasstation, aanzienlijk lager zijn dan de geluidniveaus die het gasontvangststation op die 
punten veroorzaakt. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt te Tilburg, 11 maart 2013, 
 
 
J. Verswijveren 
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Figuur 1 
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 Luchtfoto ter oriëntatie 

 
    Gasontvangststation Gasunie   (Wouwseweg 11)                Gasstation Enexis 
 
Woning 
Wouwseweg 9  

 
 

Deze loodsen staan er niet 
meer: het terrein ligt braak 

Deze loodsen staan er niet 
meer: het terrein ligt braak 
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Figuur 2 
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Kaart met aanduiding meetpunten 
 

 
 

Noordoostelijk 
meetpunt  
(metingnr 282) 

Zuidoostelijk 
meetpunt  
(metingnr 284) 

Achtergevel woning 
meetpunt  
(metingnr 289) 

Zijgevel woning 
meetpunt  
(metingnr 288) 
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Bijlage I 
meetresultaten 
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Bijlage II 
geluidvoorschriften 
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Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 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 nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen 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 redelijkheid 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, voor zover het woningen betreft 
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. 

 
2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen 

een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op 
het gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten 
niet meer dan de in tabel 2.17b bij het betreffende tijdstip aangegeven waarde. 

Tabel 2.17b 

  07.00–19.00 
uur  

19.00–23.00 
uur  

23.00–07.00 
uur  

 LAr,LT op een afstand van 50 meter vanaf de grens 
van de inrichting  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

  
 
3. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, bedragen in afwijking 

van het eerste lid, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT) en het maximaal 
geluidsniveau (LAmax) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer dan de 
in die tabel aangegeven waarden. De in artikel 2.17c aangegeven waarden binnen in- of 
aanpandige gevoelige gebouwen zijn niet van toepassing indien de gebruiker van deze 
gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen 
uitvoeren van geluidsmetingen. De in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel zijn ook 
van toepassing bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein. De waarden in in- en 
aanpandige gevoelige gebouwen gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten
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Tabel 2.17c 

  07.00-19.00 
uur  

19.00-23.00 
uur  

23.00-07.00 
uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen op het 
bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op 
het bedrijventerrein  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 LA max op de gevel van gevoelige gebouwen op 
het bedrijventerrein  

75 dB(A)  70 dB(A)  65 dB(A)  

 LA max in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 
op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

  
 
4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (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, dat: 

a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer 
bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 

b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale 
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

 
Tabel 2.17d 

  07:00–21:00 uur  21:00–07:00 uur  

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

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

  
 

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

d. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 
50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het 
gezoneerde industrieterrein zijn gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d gelden op een afstand van 50 meter vanaf de 
grens van de inrichting; en 

e. de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op 
een gezoneerd industrieterrein. 

 
Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, 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 
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militaire inrichtingen; 
f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij 

gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. 
 
2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 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. 

 
4. De maximale geluidsniveaus (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 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 2.17a, 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 65dB(A). 

 
5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels 

worden gesteld met betrekking tot het ten gehore brengen van onversterkte muziek. 

Artikel 2.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

1. 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 waarden, bedoeld in artikel 2.17 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. 

2. In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de waarden binnen een geluidsgevoelige 
ruimte of een verblijfsruimte voor zover deze niet zijn gelegen op een gezoneerd 
industrieterrein, op de volgende tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.19 aangegeven 
waarden: 

Tabel 2.19 

  07.00–19.00 uur  19.00–23.00 uur  23.00–07.00 uur  

 LAr,LT  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 LAmax  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

  
 
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in het tweede lid, 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. 

 
4. De in het tweede lid genoemde waarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige 

gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
geluidsmetingen. 
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5. In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten 
aanzien van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen overeenkomstig artikel 
2.20 maatwerkvoorschriften kan stellen. 

Artikel 2.20 

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en 
het maximaal geluidsniveau (LAmax) vaststellen. 

2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de 
artikelen 2.17 en 2.19, indien 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 hogere etmaalwaarden zijn 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 en 2.19, 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 en 2.19 kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als 
bedoeld in artikel 2.21, 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. 

Artikel 2.21 

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 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. 

 
2. Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de 

festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder. 

3. 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. 

Artikel 2.22 

1. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 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. 

2. 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. 
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Afdeling 2.9. Trillinghinder 

Artikel 2.23 

1. 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. 

2. De waarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijfsruimten 
geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
trillingmetingen. 

3. 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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Bijlage III 
Kalibratiecertificaat geluidniveaumeter 
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Bijlage IV 

Kalibratiecertificaat akoestische kalibrator 



Meetverslag geluidmeting Gasontvangststation, Wouwseweg 11 te Halsteren,  
d.d. 17 en 18 januari 2013 
 
 

42 

 
 

 
 



Meetverslag geluidmeting Gasontvangststation, Wouwseweg 11 te Halsteren,  
d.d. 17 en 18 januari 2013 
 
 

43 



Meetverslag geluidmeting Gasontvangststation, Wouwseweg 11 te Halsteren,  
d.d. 17 en 18 januari 2013 
 
 

44 

  



Meetverslag geluidmeting Gasontvangststation, Wouwseweg 11 te Halsteren,  
d.d. 17 en 18 januari 2013 
 
 

45 

 
 

Bijlage V 
Informatie over het gasontvangststation 

 
Informatie, verstrekt door NV Nederlandse gasunie aan OMWB 

 
Van: Kavelaars G.G. (Gerard)  

Verzonden: woensdag 13 februari 2013 12:57 
Aan: Mierlo, Jos van 

Onderwerp: RE: Gasstation Wouwseweg 11 

 

Geachte heer van Mierlo, 
  
Hierbij de gasflows op 17 en 18 januari 
Het afblazen van gas gebeurd gemiddeld zo,n 3 a 4 keer per jaar en is dan meestal van korte duur 
(nooit langer dan 2 a 3 minuten) 
We hebben geen gegevens betreffende de relatie tussen flow en geluid te GOS Halsteren 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Kavelaars 
Gebiedchef Woensdrecht 
E:  
M: 
I:  
 

N.V. Nederlandse Gasunie 
Postbus 19 
9700 MA Groningen 
Concourslaan 17 
 
Gasunie gaat verder in gastransport / Gasunie takes gas transport further  
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Gasflow gasontvangststation op 17-01-2013 

 

 
Aan het verloop van de grafiek is te zien dat de gasflow twee pieken heeft: de eerste piek is rond 
9.00 uur en de tweede piek is rond 18.00 uur. De grootste gasflow op 17-01-2013, om 9.00 u, be-
droeg door de eerste straat 4.368 m3/u, door de tweede straat 2.100 m3/u en door de derde straat 
0 m3/u. 
Ten tijde van de geluidmeting op 17-01-2013, tussen 21.30 en 22.30 u, was de gasflow door de 
eerste straat 3.388 m3/u, door de tweede straat 1.449 m3/u en door de derde straat 0 m3/u. 
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Aan het verloop van de grafiek is te zien dat de gasflow twee pieken heeft: de eerste piek is rond 
9.00 uur en de tweede piek is rond 18.00 uur. De grootste gasflow op 18-01-2013, om 9.00 u, be-
droeg door de eerste straat 4288 m3/u, door de tweede straat 1875 m3/u en door de derde straat 0 
m3/u. 
Ten tijde van de geluidmeting op 18-01-2013, tussen 22.00 en 23.00 u, was de gasflow door de 
eerste straat 2.948 tot 2.419 m3/u, door de tweede straat 1.098 tot 822 m3/u en door de derde 
straat 0 m3/u. 

 














































































