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ONDERWERP 

Advies aanvraag omgevingsvergunning 
 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 22 maart 2016 heeft u ons advies gevraagd over de door Twence aangevraagde 

omgevingsvergunning voor het realiseren van een stoomtransportleiding op de locatie 

Boldershoekweg 51 in Enschede. Het betreft een wijziging ten opzichte van een eerder 

verleende omgevingsvergunning.  

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Bijgaand ontvangt u het ontwerpbesluit met betrekking tot de activiteit “het gebruiken van 

gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”.  
De Gemeenteraad heeft op 3 oktober 2016 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten 

aanzien van het project afgegeven. Dit betekent dat de gemeenteraad de verklaring van geen 

bedenkingen afgeeft onder voorbehoudt van het indienen van zienswijzen. Indien zienswijzen 

ten aanzien van het ontwerpbesluit worden ontvangen zal de Gemeenteraad opnieuw 

beoordelen of zij een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. 

 

Bijgaand ontvang u de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit met de 

hierbij behorende overwegingen.  

 

Nadere informatie 

Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw M.H.J. Hassink, 

telefoonnummer 053 4815125. Wanneer u schriftelijk reageert, wilt u dan ons kenmerknummer 

V-2016-1536 in uw brief vermelden? 
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Voor meer informatie over de aanvraag verwijzen wij u naar onze website, 

www.loket.enschede.nl. Op het digitale loket vindt u onder het tabblad "Producten en diensten" 

bij het trefwoord "omgevingsvergunning" de brochures met aanvullende informatie. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

namens dezen, 

 

 

 

A.M.G. Olthuis,  

teamleider afdeling Bestemmen & Vergunnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

- (voorgenomen) verklaring van geen bedenkingen 
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Advies ontwerp-omgevingsvergunning 
 

Op 21 maart 2016 is er door Twence een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 

realiseren van een stoomtransportleiding op de locatie Boldershoekweg 51. Op 22 maart 2016 

is verzocht om advies uit te brengen over de aanvraag. Het adviesverzoek is geregistreerd 

onder nummer V-2016-1536. 

 

Het betreft een verzoek van:  

Twence 

T.a.v. de heer R.H. Schutte 

Postbus 870 

7550 AW  HENGELO 

 

Advies 

Het advies wordt uitgebracht voor de activiteit “Het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met een bestemmingsplan”.  
 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is getoetst aan: 
- artikel 2.12 Wabo voor de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met een bestemmingsplan”  
 

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht. Zoals voorgeschreven in 

artikel 6.5 Bor heeft de gemeenteraad in zijn besluit van 3 oktober 2016 een (ontwerp-) 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit project.  

 

Bijbehorende documenten 

De volgende documenten behoren bij het besluit: 

 

Naam Type Ons kenmerk 

Datum 

toegevoeg

d 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

 
 

1600028205 22-03-2016 

Situatie stoomleiding 
 

1600028198 22-03-2016 

Aanbiedingsbrief 
 

1600028206 22-03-2016 

Geluidsrapport 
 

1600028203 7-11-2014 

Beeldkwaliteitsplan  BEC 2.0 
 

1600028201 22-03-2016 

Ruimtelijke onderbouwing Boeldershoek, 

Twence  
1600069572 16-8-2016 

2245421_1416570331363_kadaster 
 

1600028202 22-3-2016 

2245421_1458047323184_VO_Staalconstructie 
 

1600028200 22-3-2016 
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Overwegingen en voorschriften 

Onderdeel van het besluit vormen de overwegingen die zijn opgenomen. 

 

 

1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

hebben wij voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

een omgevingsvergunning verleend. Onder punt I vindt u de toetsing van de aanvraag aan het 

wettelijk kader (artikel 2.12 Wabo).  

 

I.  Overwegingen 

 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met een bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Het bouwplan is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Boeldershoek 2009” en 
heeft hierin de bestemming “Bedrijf-Afval en Energie-West”. Het bouwplan is hiermee niet in 
overeenstemming omdat de maximale toegestane hoogte van overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen. De hoogte van de stoomleiding bedraagt 

op het hoogste punt 9,25 meter. 

 

Het bestemmingsplan kent geen mogelijkheden van deze voorschriften af te wijken, zodat 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 niet mogelijk is. Afwijking van het 

bestemmingsplan is ook niet mogelijk met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2, omdat een dergelijke 

afwijking niet benoemd is in artikel 4 bijlage II Bor.  

 

Afwijking van het bestemmingsplan is wel mogelijk met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 door het 

verlenen van een projectafwijkingsbesluit. Voorwaarden voor het toepassen van deze 

afwijkingsmogelijkheid zijn dat de activiteit niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke 

ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  

 

Wij zijn van mening dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Een 

goede ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit en is als bijlage bijgevoegd.  

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2016 een (ontwerp-) verklaring van 

geen bedenkingen afgegeven voor dit project.  

 

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen met ingang van ….. gedurende zes weken. Tijdens 

de periode van terinzagelegging zijn: 

1) geen zienswijzen ingediend, of 

2) zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen vormden echter geen aanleiding de gevraagde  

    omgevingsvergunning niet te verlenen, of  

3) zienswijzen ingediend, waarmee wij bij het verlenen van deze omgevingsvergunning  

    rekening hebben gehouden. 

  

Wij kennen verder geen andere belangen en/of omstandigheden die zich verzetten tegen het 

verlenen van de omgevingsvergunning. Gelet hierop verlenen wij de omgevingsvergunning voor 

het realiseren van een stoomtransportleiding op de locatie Boldershoekweg 51.  
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Ruimtelijke Onderbouwing

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding tot maken van de ruimtelijke onderbouwing

Het bedrijf Twence produceert grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Twence heeft een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een stoomleiding. De stoomleiding is onderdeel 

van de optimalisatie van de biomassa elektriciteits centrale (BEC), waardoor ook stoom geleverd kan worden. 

Op 13 januari 2015 is door Gedeputeerde Staten van Overijssel al een vergunning afgegeven voor onder 

meer een stoomleiding (kenmerk 2015/0007119). Omdat het tracé van de leiding verschuift en de 

hoogteligging wijzigt, is een nieuwe vergunning aangevraagd. 

Aan de aanleg van de stoomleiding kan alleen medewerking worden verleend, indien het bestemmingsplan 

in voor aanvrager gunstige zin wordt herzien of door het verlenen van een omgevingsvergunning met 

projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). Aanvrager heeft er voor gekozen een aanvraag omgevingsvergunning met 

projectafwijkingsbesluit in te dienen.

Op grond van artikel 2.4 Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn Gedeputeerde 

Staten van de provincie Overijssel bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten kunnen de omgevingsvergunning 

met projectafwijkingsbesluit alleen verlenen met een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. 

Met het oog daarop is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

1.2  Ligging en locatie van het project

Twence ligt in het buitengebied in het stadsdeel West. De locatie waar de stoomleiding wordt aangelegd, ligt 

centraal op het afvalverwerkingsterrein Boeldershoek en ligt tussen technische installatiegebouwen.

De kaart hieronder laat de ligging van de locatie binnen de gemeente zien. Op de luchtfoto is de locatie van de 

aan te leggen stoomleiding op het terrein van Twence aangegeven.

Afbeelding 1: ligging projectgebied
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Afbeelding 2: locatie stoomleiding

1.3  Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit is artikel 2.12, 1e lid onder a 3º 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met de artikelen 5.20 en 6.14 van het Besluit 

omgevingsrecht. Op grond van artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor een activiteit die in strijd is met het 

bestemmingsplan, mits die activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Op grond van artikel 5.20 van het 

Besluit omgevingsrecht zijn op een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit tevens enkele 

artikelen uit het Besluit ruimtelijke ordening van toepassing. Het gaat daarbij om artikelen die betrekking 

hebben op de inhoud van een bestemmingsplan en de daarbij behorende toelichting. De inhoud van deze 

artikelen geldt daarmee ook voor een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit. Op grond van artikel 

6.14 van het Besluit omgevingsrecht moet een verleende omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit 

overeenkomstig de Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening worden gepubliceerd op de 

landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

1.4  Adviezen

Voorafgaand aan het in procedure brengen van een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit 

vragen burgemeester en wethouders aan het binnen het projectgebied werkzame erkende wijkorgaan advies 

uit te brengen over de in voorbereiding zijnde omgevingsvergunning. Dit is geen wettelijke procedurestap, 

maar een binnen de gemeente Enschede gehanteerde werkwijze, die is vastgelegd in de Regeling 

Wijkorganen 2008 en nader uitgewerkt in de notitie Wijkorganen en Adviesafspraken. 

De projectlocatie "Boeldershoek, Twence" is echter niet gelegen binnen het werkgebied van een erkend 

wijkorgaan dat om advies hoeft te worden gevraagd. Wel zal de Vereniging Behoud Twekkelo geïnformeerd 

worden over het genomen besluit.
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1.5  Procedure

Op grond van artikel 2.4 Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel 

bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten kunnen de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit alleen 

verlenen met een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (artikel 6.5 Bor).

Vooroverleg

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders 

voorafgaand aan het in procedure brengen van bestemmingsplan overleg moeten plegen met de besturen 

van eventueel betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk 

die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in 

het plan in het geding zijn. In artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht  is bepaald dat  artikel 3.1.1 Bro ook 

van toepassing is op te verlenen omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit.

Omdat Gedeputeerde Staten van Overijssel het bevoegd gezag is voor de vergunningverlening, is het ook 

Gedeputeerde Staten die het vooroverleg voert.

Verklaring van geen bedenkingen

Voordat een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit kan worden verleend, kan het wettelijk 

verplicht zijn dat een ander bevoegd gezag (gemeenteraad, provincie of Rijk) eerst een verklaring van geen 

bedenkingen moet afgeven voor een of meer onderdelen van de te verlenen omgevingsvergunning. 

Voor het project "Boeldershoek, Twence" is voor het afwijken van het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 

een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad noodzakelijk. De gemeenteraad is het bevoegd 

gezag voor bestemmingsplannen.

Rechtsbescherming

Na verlening van de omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit staat voor belanghebbenden de 

mogelijkheid open om bij de Rechtbank Overijssel beroep in te stellen tegen de verleende 

omgevingsvergunning door Gedeputeerde Staten. Aansluitend kunnen belanghebbenden nog hoger beroep 

instellen tegen de uitspraak van de rechtbank bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.6  Huidige juridische situatie

Voor de locatie geldt het bestemmingsplan Boeldershoek 2009. Dit bestemmingsplan is op 26 september 

2011 vastgesteld en onherroepelijk geworden op 9 december 2011. De gronden hebben de bestemming 

'Bedrijf - Afval en energie West' en zijn bestemd voor bedrijven voor afval en energie en productie van 

secundaire en groene grondstoffen. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag op grond van 

artikel 3.2.3 lid c van de regels maximaal 4 m bedragen. De stoomleiding past binnen de mogelijk gemaakte 

bedrijfsactiviteiten. De stoomleiding zal op 'poten' komen te staan. Hierdoor zal de hoogte van de leiding op 

9.25 m komen te liggen. De hoogte is in strijd met het bestemmingsplan. Artikel 4 van Bijlage II van het Bor 

maakt een afwijking voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk tot 10 m. Daarbij geldt echter ook dat 

de oppervlakte niet meer dan 50 m2 mag bedragen. Echter de verticale projectie van de stoomleiding 

bedraagt ca. 240 m2. De omgevingsvergunning kan alleen met een afwijking op grond van artikel 2.12, 1e lid 

onder a 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden verleend.

Verder is het paraplu-bestemmingsplan 'Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid)' van 

toepassing. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 8 december 2014 en is op 30 januari 2015 

onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan sluit vestiging van risicovolle inrichtingen uit.

Ook geldt voor de locatie het ontwerp paraplu-bestemmingsplan Cultuurhistorie. De locatie valt in 'overige 

zone - cultuurhistorie'.  Het ontwerp bestemmingsplan geeft voor gebouwen regels als deze ook de 

aanduiding 'karakterestiek' hebben. Dat is niet het geval voor deze locatie.
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Afbeelding 3: bestemmingsplan Boeldershoek 2009
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het project

2.1  Ruimtelijk-stedenbouwkundige beschrijving

Bestaande situatie projectlocatie

De locatie ligt tussen twee bestaande bedrijfsgebouwen in. De gebouwen hebben een hoogte van ca. 20 m 

en 48 m. Op de locatie is nu een nagenoeg vrije doorzicht tussen de gebouwen. De gronden tussen de 

gebouwen zijn ingericht als wegen, andere verhardingen en groen. 

beeld huidige situatie         foto huidige situatie met vrij doorzicht  

Beoogde situatie projectlocatie 

Twence gaat de Biomassa energiecentrale optimaliseren (BEC 2.0), inclusief de levering van stoom (binnen 

de huidige verbrandingscapaciteit). Hiervoor is nodig dat een tweede turbine in een nieuw turbinehuis wordt 

geplaatst, omdat de huidige turbine niet geschikt is om stoom én elektriciteit te leveren. De huidige turbine 

blijft als reserve stand-by. Omdat een nieuw turbinehuis past in het bestemmingsplan, kan hier een 

omgevingsvergunning worden verleend. 

Op de voorgenomen locatie van het nieuwe turbinehuis staat nu een waterkoeler (wako). Deze wako zal 

integraal en ongewijzigd worden verplaatst naar de zuidzijde van de LUCO-BEC. 

Zowel de oude als de nieuwe turbine zullen met een stoomleiding worden verbonden met het 

warmteuitkoppelingspunt in de Afval energiecentrale (AEC). 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft alleen betrekking op de plaatsing van de stoomleiding. Hieronder staan 

afbeeldingen van de huidige en de nieuwe situatie.

  beeld toekomstige situatie       fotocompilatie bec 2.0 voor luco 
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2.2  Welstand en beeldkwaliteit

In de Welstandsnota 'Bouwen aan identiteit' is aangegeven aan welke welstandseisen bouwplannen moeten 

worden getoetst. Daartoe zijn in de Welstandsnota voor het gehele grondgebied van de gemeente Enschede 

welstandsidentiteiten opgenomen. Ter plaatse van de projectlocatie geldt de welstandsidentiteit 'Industriële 

Complexen'. Voor gebouwen en constructie in gebieden met de identiteit 'Industriële Complexen' geldt in zijn 

algemeenheid dat deze eenvoudig maar bewust moeten worden vormgegeven. Verder geldt onder meer dat 

nieuwe industrie een technische, functionele uitstraling moet hebben, zonder overbodige details en opsmuk.

De stoomleiding in een verhoogde ligging voldoet aan de randvoorwaarden die gelden voor de 

welstandsidentiteit 'Industriële Complexen'.

2.3  Cultuurhistorie

Monumenten

De bebouwing op de projectlocatie is geen rijksmonument of gemeentelijk monument. In het 

bestemmingsplan Cultuurhistorie is de locatie niet aangewezen als 'karakterestiek'.

Bijzondere bomen en overige cultuurhistorisch waardevolle elementen

Op de projectlocatie zijn geen bijzondere bomen of anderszins cultuurhistorisch waardevolle elementen 

aanwezig.

Archeologie

De projectlocatie is niet gelegen binnen het gebied waarvoor in het geldende bestemmingsplan 

Boeldershoek 2016 een archeologische beschermingszone met aanlegvergunningstelsel geldt. 

2.4  Duurzaamheid

De aanleg van de stoomleiding is onderdeel van het optimaliseren van de Biomassa Energie Centrale. Het 

inzetten op en toepassen van groene energie past goed in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. 

2.5  Verkeer en parkeren

De aanleg van de stoomleiding veroorzaakt geen toename van de verkeersbewegingen.
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Hoofdstuk 3  Toetsing aan het ruimtelijk beleid van het Rijk, 

provincie en gemeente

3.1  Beleid en regels van het Rijk

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau staat in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De 

structuurvisie is sinds maart 2012 van kracht en vormt de kapstok voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de SVIR beschrijft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en 

mobiliteitsopgaven voor Nederland in de richting van het jaar 2040. Eén van de kernbegrippen in de SVIR is 

decentralisatie. Het kabinet wil beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dichter bij burgers en bedrijven 

brengen. Provincies en gemeenten krijgen letterlijk de ruimte om maatwerk te leveren voor regionale 

opgaven. Het kabinet heeft dertien nationale (gelijkwaardige) belangen opgesteld. Dit zijn concrete belangen 

waarvoor het Rijk verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is in werking sinds 2011 en bevat onderwerpen die van rijksbelang 

zijn, zoals defensie, de ecologische hoofdstructuur, ruimte voor de rivier, kustverdediging de 

elektriciteitsvoorziening en toekomstige uitbreiding van het hoofd(spoor)wegennet. Per onderwerp bevat het 

Barro regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen.

Toetsing project "Boeldershoek, Twence" aan regels en beleid van het Rijk

De op de projectlocatie beoogde realisatie van het plaatsen van de stoomleiding valt niet onder een van de in 

het beleid en de regels van het Rijk genoemde nationale belangen.

3.2  Beleid en regels van de provincie Overijssel

Omgevingsvisie Overijssel 2009

Het ruimtelijk relevant beleid en de daarbij behorende regels van de provincie Overijssel zijn vastgelegd in de 

Omgevingsvisie Overijssel en Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsvisie Overijssel 2009 is een 

integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van provinciaal belang zijn voor de 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is gericht op het jaar 2030. De 

visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 

omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere 

initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. De hoofdambitie van de 

Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de 

beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. In het beleid van de provincie staan daarom de zorg voor 

ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door vooral in te 

zetten op het beschermen van bestaande kwaliteiten en deze te verbinden met nieuwe ontwikkelingen. Het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving staat voorop, in combinatie met een goed 

vestigingsklimaat, een goede woonomgeving en een fraai buitengebied. De essentiële gebiedskenmerken 

zijn daarbij het uitgangspunt. 

Omgevingsverordening Overijssel 2009

De hoofdlijnen van de Omgevingsvisie zijn juridisch geborgd in de Omgevingsverordening Overijssel 2009. 

Het gaat daarbij om de onderwerpen uit de Omgevingsvisie die de provincie zo belangrijk vindt dat deze 

dwingend worden opgelegd. In de Omgevingsverordening Overijssel 2009 staan algemene regels op het 
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gebied van de ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water en bodem. De verordening als juridisch 

instrument om de doorwerking van provinciaal beleid af te dwingen, is beperkt tot die onderdelen van het 

beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om 

uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. De Omgevingsverordening geeft regels aan gemeenten die 

bij het maken van bestemmingsplannen in acht genomen moeten worden. 

Toetsing project "Boeldershoek, Twence" aan regels en beleid van de provincie

De op de projectlocatie beoogde realisatie van de stoomleiding is in overeenstemming met de voor het 

gebied geldende provinciale generieke beleidskeuzes, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken.In 

de provinciale omgevingsverordening is het gebied aangewezen als bedrijventerrein.

3.3  Gemeentelijk ruimtelijk relevant beleid

Het ruimtelijk relevant beleid van de gemeente Enschede is vastgelegd in de Structuurvisie Enschede en de 

diverse sectorale structuurvisies. 

Structuurvisie Enschede

In de Structuurvisie Enschede gaat het om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst op het 

gebied van wonen, groen, economie, verkeer, milieu en gebiedsontwikkeling. Het doel van de Structuurvisie is 

het in samenhang presenteren van de hoofdlijnen van sectoraal of gebiedsgericht beleid. Het gaat om de 

hoofdlijnen van ruimtelijk beleid op de lange termijn, zodat er op projectniveau voldoende flexibiliteit is om in 

te kunnen spelen op veranderingen. De Structuurvisie is continu in ontwikkeling. Bij nieuwe 

gebiedsontwikkelingen en nieuw stedelijk beleid wordt de Structuurvisie aangevuld of nader uitgewerkt, zodat 

het een actueel strategisch en integraal kader vormt. 

Structuurvisie Externe Veiligheid

In de Structuurvisie Externe Veiligheid staat het gemeentelijk beleid met betrekking tot het beheersen van 

risico's die mensen lopen door de opslag, de produktie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Daarbij is vastgelegd wat in Enschede nog als een toelaatbaar risico wordt beschouwd en hoe ongewenste 

situaties zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of beperkt. In deze structuurvisie is tevens het beleid voor 

opslagplaatsen en verkooppunten van consumentenvuurwerk vastgelegd.

Twence heeft geen bedrijfsactiviteiten die een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen. 

Toetsing project "Boeldershoek, Twence" aan het gemeentelijk ruimtelijk relevant beleid

De bedrijfsactiviteiten passen binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

3.4  Ladder Duurzame Verstedelijking (art. 3.1.6, 2e lid Bro)

Artikel 3.1.6, 2e lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een stedelijke ontwikkeling 

die met een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit wordt mogelijk gemaakt moet worden 

aangetoond dat er sprake is van een actuele regionale behoefte. Gelet op de totstandkomingsgeschiedenis 

van het wetsartikel 3.1.6, 2e lid Bro moet bij iedere 'stedelijke ontwikkeling', waaronder iedere ontwikkeling 

van detailhandelsvloeroppervlak, inzichtelijk worden gemaakt of er, in relatie tot het bestaande aanbod, 

concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte moet dan worden afgewogen 

tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met het 

voorkomen van leegstand. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

Ingevolge de Ladder duurzame verstedelijking moeten nieuwe stedelijke ontwikkelingen gemotiveerd worden  
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met behulp van drie opeenvolgende stappen:

I. beschrijven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;

II. indien blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, beschrijven inhoeverre in die behoefte 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien, door benutting van 

beschikbare gronden doorherstructurering, transformatie of anderszins, en;

III. indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende  

regio  kan  plaatsvinden,  wordt  beschreven  in  hoeverre  wordt  voorzien  in  die  behoefte  op  locaties  

die, gebruikmakend  van  verschillende  middelen  van  vervoer,  passend  ontsloten  zijn  of  als  zodanig  

wordt ontwikkeld.

'Stedelijke ontwikkeling'

Het realiseren van de stoomleiding is geen 'stedelijke ontwikkeling' als bedoeld in het Bro. De stoomleiding 

is onderdeel van bestaande bedrijfsactiviteiten. Het ruimtebeslag is beperkt.
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Hoofdstuk 4  Toetsing aan de relevante omgevingsaspecten

In dit hoofdstuk wordt kort en bondig ingegaan op de diverse omgevingsaspecten waarmee voor wat  betreft 

de uitvoerbaarheid van het project rekening dient te worden gehouden. 

4.1  Waterhuishouding

De stoomleiding is een gesloten systeem. Vanwege de beperkte lengte van het leidingtracé zal er weinig 

condensaat in de stoomleiding ontstaan. Het condensaat kan in de installatie zelf worden opgevangen en 

blijft in het water/ stoomcircuit, zodat er geen sprake is van lozing op de riolering of het oppervlaktewater. 

4.2  Natuur

De projectlocatie is niet gelegen binnen een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied of in de 

nabijheid daarvan. Ook maakt het gebied geen onderdeel uit van de Ecologsiche Hoofdstructuur. Een verdere 

toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 kan daarom achterwege blijven.

De locatie is gelegen op een bedrijventerrein tussen 2 bestaande bedrijfsgebouwen in. Het is niet de 

verwachting dat er vaste rust- of verblijfplaatsen of de functionele leefomgeving van (strikt) beschermde dier- 

en plantensoorten worden aangetast.

4.3  Besluit milieueffectrapportage

Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor het milieu dient te worden 

beoordeeld of ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling een milieueffectrapportage moet 

worden opgesteld. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om milieubelangen bij verschillende 

ruimtelijke procedures een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven. Het wettelijk kader voor de 

m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en het daarbij behorende Besluit milieueffectrapportage 

(Besluit m.e.r.). In het Besluit m.e.r. is geregeld voor welke plannen en besluiten daadwerkelijk een 

m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.

Het project betreft geen ruimtelijke ontwikkelingen waarop het Besluit m.e.r. van toepassing is. Een nadere 

toetsing aan het Besluit m.e.r. kan dan ook achterwege blijven.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is een toets, waarin aan de hand van in de Europese m.e.r-richtlijn 

opgenomen criteria wordt beoordeeld of belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten en al of niet 

sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplicht. De criteria hebben betrekking op de kenmerken van het project, 

de locatie van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect. Bij de kenmerken van het project gaat het 

onder andere om de omvang en de cumulatie met andere projecten. Bij de locatie van de activiteit gaat het 

onder andere om de mate van kwetsbaarheid van het milieu in gebieden waarop de activiteit van invloed zou 

kunnen zijn. Bij de kenmerken van het potentiële effect gaat het onder ander om het bereik van de effecten. 

Op de D-lijst van de bijlage bij het Besluit mer wordt onder 8.4 genoemd de activiteit : de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een buisleiding voor transport van warm water of stoom. De drempelwaarde hierbij is dat het 

moet gaan om een leiding met een diameter van minimaal 1 meter en een lengte van 10 kilometer of meer.

Omdat de aanleg van de stoomleiding voorkomt op de D-ijst is er in principe een vormvrije m.e.r.-beoordeling 

nodig. De aan te leggen stoomleiding bij Twence zal een lengte hebben van ca. 120 m. Gelet op het grote 

verschil tussen de lengte van de aan te leggen stoomleiding en de drempelwaarde van 10 kilometer is het de 

verwachting dat er geen tot geen noemenswaardige milieueffecten zullen optreden.

Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordling 

Op grond van het voorgaande kan voor alle relevante milieu- en omgevingsaspecten worden geconcludeerd 

dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten en dat het niet noodzakelijk is om een 

m.e.r.-beoordeling uit te voeren of een milieueffectrapportage op te stellen.
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4.4  Bodemkwaliteit

Er si sprake van een gesloten systeem. Vanwege de beperkte lengte van het leidingtracé zal er weinig 

condenstaat in de stoomleiding ontstaan. Het condensaat kan in de installatie zelf worden opgevangen 

waardoor er geen aflaat naar de bodem of riolering noodzakelijk is. Het bodemaspect is derhalve verder niet 

aan de orde. 

4.5  Wet geluidhinder

Het bedrijventerrein Boeldershoek is onderdeel van het gezoneerde industrieterrein dat van een geluidzone 

industrielawaai, als bedoeld in de Wet geluidhinder, is voorzien. Het gezoneerde industrieterrein 

Twentekanaal omvat meerdere industriële terreinen.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in combinatie met het bepaalde 

in artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht moet bij een project worden aangegeven waar geluidgevoelige 

gebouwen en terreinen zijn gesitueerd ten opzichte van gezoneerde industrieterreinen als bedoeld in de Wet 

geluidhinder. De Wet geluidhinder verplicht burgemeester en wethouders om bij de voorbereiding van de 

verlening van een omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor de realisatie van geluidgevoelige 

gebouwen of terreinen binnen de onderzoekszones van (spoor-)wegen en/of industrieterreinen een 

onderzoek uit te voeren naar de gevelbelasting ten gevolge van het verkeer op die (spoor-)wegen dan wel de 

bedrijfsactiviteiten op dat industrieterreinen.

In het kader van de eerdere vergunningaanvraag voor de stoomleiding is een geluidsonderzoek gedaan, zie 

Akoestisch onderzoek warmtelevering BEC door DPA Cauberg-Huygen B.V., 7 november 2014, referentie 

20141074-03 . De conclusie is dat geen sprake is van een relevante geluidbron. Zowel voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als voor het maximale geluidniveau ontstaat er vanwege de nieuwe 

installatie geen relevante geluidbijdrage. In het rapport van 7 november 2014 is geconcludeerd dat de nieuwe 

installatie inpasbaar is binnen de voor de gehele inrichting vergunde geluidruimte.

De tracéwijziging en de wijziging van de hoogteligging van de stoomleiding zullen evenmin tot een relevante 

bijdrage leiden. 

4.6  Luchtkwaliteit

De stoomleiding vormt een gesloten systeem. Er vinden derhalve geen emissies naar de lucht plaats. 

4.7  Externe veiligheid

In de stoomleiding heerst een druk van 3 tot 4 bar absoluut. Omdat er sprake is van een relatief korte leiding 

die is aangesloten op de bestaande stoomleiding die wel voorzien is van veiligheidsventielen worden er geen 

extra stoomveiligheden aangebracht. Het aspect externe veiligheid is verder niet aan de orde. 
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Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad voor 

gronden waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 

voorgenomen een exploitatieplan vast te stellen. Van het vaststellen van een exploitatieplan kan door de 

gemeenteraad worden afgezien indien het gemeentelijk kostenverhaal van de grondexploitatie over de in de 

omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Het realiseren van de stoomleiding op de projectlocatie is geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening. Het vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk. Het betreft 

hier een particulier initiatief, waarvan de uitvoering niet afhankelijk is van financiële bijdragen van de 

gemeente Enschede. Voor de gemeente Enschede zijn aan de plannen van de initiatiefnemer geen kosten 

verbonden. 

Gelet op het voorgaande is de economische uitvoerbaarheid van de te verlenen omgevingsvergunning met 

projectafwijkingsbesluit voor het realiseren van de aanleg van de stoomleiding op de projectlocatie voldoende 

aangetoond.
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Hoofdstuk 6  Conclusies

Op basis van het gestelde in deze ruimtelijke onderbouwing kan de gemeenteraad van Enschede de 

verklaring van geen bedenkingen afgeven. Het project is getoetst aan vigerende wet- en regelgeving, ruimtelijk 

relevante en stedenbouwkundige beleidskaders en diverse relevante omgevingsaspecten. Uit deze toetsing 

is gebleken dat er geen belemmeringen aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid van dit project. Voor de 

omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, 1e lid onder a 3º van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek
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1 Inleiding 

In opdracht van Twence BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidemissie 

van een nieuwe installatie die binnen het bestaande inrichtingsterrein wordt geplaatst. Het betreft hier instal-

laties die nodig zijn om warmte vanuit de  Biomassaelektriciteitscentrale (BEC) te leveren.  

 

Voor de voorgenomen wijziging is een prognose van de geluidemissie opgesteld op basis van technische 

gegevens van de te plaatsen installaties. Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de te          

verwachte geluidimmissie ten gevolge van de nieuw te plaatsen installaties en het effect hiervan op de hui-

dige vergunningspunten.   

 

Als basis voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het reeds bestaande rekenmodel voor het gehele 

industrieterrein dat door de zonebeheerder van het industrieterrein is aangeleverd. Middels overdrachtsbe-

rekeningen zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) op de zonebewakingspunten en vergun-

ningspunten bepaald. De rekenresultaten zijn getoetst op relevante ten aanzien van de geluidvoorwaarden 

uit de vigerende vergunning.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de regels uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 

(HMRI-1999). 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Gebruikte gegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 

1. Geluidvoorschriften volgens de vigerende vergunning; 

2. Akoestisch onderzoek Twence BV in verband met voorschrift 10.3.3 uit de vigerende vergunning (rap-

portage met kenmerk 20091476-05 d.d. 8 februari 2012); 

3. Bureau-ervaringscijfers; 

4. Tekeningen, schetsen en plattegrond nieuw initiatief; 

5. Door Twence BV verstrekte technische gegevens van de te plaatsen installaties. 

6. NEN-EN-IEC 60534-8-3 “Regelkleppen voor industriële processen – Deel 8-3: Geluidsmetingen”; 

7. Duitse richtlijn VDI 3733 “Geräusche bei Rohrleitungen”. 

 

2.2 Omschrijving nieuwe activiteit 

De Biomassaelektriciteitscentrale (BEC) van Twence zet biomassa om in elektrische energie. Ter verbete-

ring van het rendement en verlenging van de levensduur van de installatie is het voornemen vanuit de BEC 

ook warmte te leveren. Hiervoor zal de bestaande turbine van een stoomaftap met reduceer worden voor-

zien. De stoom- en condensaatleiding wordt ingekoppeld op de warmteleveringsheader in de AEC. Twence 

wil vanuit de BEC warmte leveren aan de stoomheader die enkele jaren geleden in de zuidoosthoek van de 

AVI is gebouwd. Het gaat om een stoomleiding van de BEC naar de AVI. Tevens wordt in de BEC een redu-

ceerinstallatie geplaatst 

 

De aftap wordt vanaf de turbine verticaal omhoog gevoerd naar de bovenste verdieping van het ketelhuis 

van de BEC waar de reduceerinstallatie in de zuidoosthoek is geprojecteerd. Behalve HD-stoom ontvangt de 

reduceer ook inspuitwater ter koeling. 

 

Max. snelheid HD-stoom:                      35 m/s; 

Max. snelheid Inspuitwater:                     3 m/s;                 

Leidingmaat HD-stoom:                        DN250;    

Leidingmaat Inspuitwater:                     DN65.     

 

Na het reduceer loopt de stoomleiding recht en horizontaal over de bovenste verdieping van het ketelhuis 

(ca. 30 m) en verlaat het gebouw via de noordgevel op een hoogte van 4 m. De eerste oversteek is ca. 20 

m. De leiding loopt onder de luco van lijn ½ door over een afstand van ca. 55 m. Het derde een laatste deel 

naar de invoer in het AEC-gebouw is ca. 15 m.  

 

Max. snelheid LD-st oom                         50 m/ s; 

Max. snelheid Ret ourcondensaat             2,5 m/ s;              

Leidingmaat  LD-st oom                           DN700; 

Isolat ie      250 mm;   

Leidingmaat  Ret ourcondensaat              DN15;  

Temperat uur    140 – 200 gr.  C.   
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Het leiding tracé bevat geen regelkleppen. Figuur 1 geeft schematisch het voornemen binnen het inrichtings-

terrein grafisch weer.  

 

2.3 Toetsing  

Navolgend wordt aangegeven op welke wijze de geluidniveaus worden beoordeeld in het kader van een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning.  

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van eventuele directe hinder of hinder vanwege 

activiteiten en installaties binnen het inrichtingsterrein en de beoordeling van eventuele indirecte hinder of 

hinder vanwege het verkeer dat van en naar het inrichtingsterrein rijdt.  

 

2.3.1 Vigerende grenswaarden (directe hinder) 

De inrichting van Twence BV beschikt over een vergunning met geluidgrenswaarden zowel ten aanzien van 

het Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als het maximale geluidniveau. 

 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT 

De grenswaarden ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (voorschrift 10.1.1) zijn van 

toepassing op alle installaties en werkzaamheden die plaatsvinden binnen de grenzen van de inrichting. In 

de aanvraag waarop de grenswaarden zijn gebaseerd was voor de dagperiode een geluidverdeling opge-

nomen tussen een “dynamisch deel” en een “statisch deel”. De verdeling is in tabel 5.1 opgenomen.  

 

Tabel 5.1: toetsingswaarden langtijdgemiddelde beoordelingsniveau totaal en statisch deel Twence BV 

Immissiepunt   Omschrijving 

LAr,LT per periode in dB(A) 

Dagperiode 

(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 

(19.00 – 23.00 uur) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00 uur) 

Totaal   Statisch deel Statisch deel  Statisch deel 

142 zonebewakingspunt 38.9       37.4  33.5 32.4 

145 Zonebewakingspunt 47.4       43.5 39.5 38.7 

147 Zonebewakingspunt 49.3       42.8 38.0 37.4 

148 zonebewakingspunt 48.4       44.7 36.6 34.7 

150 Zonebewakingspunt 46.8       39.3 31.4 30.3 

152 Zonebewakingspunt 47.7       38.8 32.1 30.5 

153 zonebewakingspunt 48.7       41.2 34.1 31.4 

155 Zonebewakingspunt 49.4       45.1 36.3 32.8 

156 Zonebewakingspunt 48.4       40.1 31.0 29.4 

MTG034 Woning 53.3       39.4 37.5 35.9 

 

Sinds het van kracht worden van de geluidnormen, zoals genoemd in tabel 5.1, zijn diverse wijzigingen, uit-

breidingen en veranderingen bij Twence BV doorgevoerd. Deze veranderingen zijn, zover akoestisch rele-

vant, opgenomen in het actuele rekenmodel dat ten grondslag ligt voor de nieuwe berekeningen en toetsing.  
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Het betreft hier:  

- Wijziging van de vergistingsinstallatie, laatste wijziging vergund in 2011. De vergunningprocedure voor 

de verplaatsing van een deel van de vergistingsinstallatie met circa 40 meter is nog niet afgerond (onze 

notitie 20111319-08 d.d. 9 mei 2012). In het rekenmodel zijn zowel de meetresultaten aan de bestaande 

geluidbronnen (oplevering) als de prognose van de uitbreidingen opgenomen;  

- De immobilisatie van bodemassen is vergund in 2011. De vergunning is gebaseerd op onze akoestische 

rapportage 20091288-03 d.d. 2 november 2010. In het onderzoek zijn twee locaties doorgerekend. In het 

rekenmodel is locatie 1 als meest kritische locatie opgenomen;  

- De wijziging van TOP brandbaar afval is vergund in 2011. De beschouwing van de verandering is opge-

nomen in onze notitie 20111400-01 d.d. 22 juni 2011. Het resultaat is in het basisrekenmodel verwerkt 

door het aantal transportbewegingen in de dagperiode voor route R1 en R3 met 22 te verhogen;  

- Milieutoets inzake stoomleiding AN-Twence (2010): heeft geresulteerd in een geluidbron R04 in de zuid-

gevel van de ontvangsthal AVI; 

- Milieutoets inzake plaatsing verkleiner in TAS (2012): rekenmodel is aangepast zoals beschreven in on-

ze notitie 20120410-01 d.d. 22 februari 2012; 

- Milieutoets inzake verwerking zeefoverloop (2011): het rekenmodel is aangepast op basis van meetre-

sultaten aan de opstelling zoals gerapporteerd in onze notitie 20101470-02 d.d. 4 augustus 2010;  

- Milieutoets inzake stofafzuiging BEC (2012): het rekenmodel is aangepast zoals beschreven in de rap-

portage 20120858-02 d.d. 7 september 2012;  

- Maatregelen zoals voorgesteld in onze notitie 20121602-06 “MER “pilot Stabilisatie Cavernes Twente” 

aanvulling akoestisch onderzoek van 20 december 2013. 

 

In principe geldt dat het inrichtingsterrein deel uitmaakt van een gezoneerd industrieterrein als bedoeld in de 

Wet geluidhinder. Dit betekent dat alleen door de zonebeheerder kan worden beoordeeld of een voornemen 

akoestisch inpasbaar is binnen de voor het gehele industrieterrein gereserveerde geluidruimte en daarmee 

ook vergunbaar is. Deze toets geldt alleen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau onder de maxi-

maal representatieve bedrijfssituatie.Navolgend wordt volstaan met een toetsing aan de vigerende grens-

waarden op de in de vergunning genoemde toetsingspunten.    

 

Onder voorschrift 10.1.3 zijn grenswaarden opgenomen voor het maximale geluidniveau of piekgeluid: 

 

De maximale geluidniveaus (LAmax gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van 

derden en andere geluidgevoelige bestemmingen veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet 

meer bedragen dan: 

Dagperiode 07.00-19.00 uur 70 dB(A); 

Avondperiode 19.00-23.00 uur 45 dB(A); 

Nachtperiode  23.00-07.00 uur 45 dB(A). 

 

2.3.2 Grenswaarden voor inrichting gebonden verkeer (indirecte hinder) 

De inrichting is gelegen op een industrieterrein dat volgens de Wet geluidhinder van een geluidzone is voor-

zien. Op grond van jurisprudentie hoeft de geluidbijdrage vanwege het verkeer van en naar een inrichting 

gelegen op een gezoneerd industrieterrein ter plaatse van woningen niet getoetst te worden aan de voor-

keursgrenswaarden zoals geformuleerd in de Circulaire Indirecte Hinder. Op grond hiervan is de bijdrage 

vanwege het verkeer van en naar de inrichting in het onderzoek dan ook niet nader onderzocht.  
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2.4 Representatieve bedrijfssituaties 

Volgens opgave van het bedrijf wordt de maximale representatieve bedrijfssituatie gevormd door die etmaal-

situatie waarbij de nieuwe installatie volcontinu in bedrijf is. Dit betekent een bedrijfstijd van 12 uur in de 

dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 8 uur in de nachtperiode.  
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3 Rekenmodel  

3.1 Algemeen 

Voor de berekeningen van de geluidniveaus op de beoordelingspunten is gebruik gemaakt van het basisre-

kenmodel zoals aangeleverd door de zonebeheerder (gemeente Hengelo) op 17 januari 2013. Dit rekenmo-

del is geactualiseerd door het verwerken van de geluidbronnen en objecten behorende bij de uitbreidingen 

en veranderingen. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, bodemgebieden en geluidbronnen opge-

nomen. Met behulp van het computerprogramma Geomilieu versie 2.13 van DGMR zijn met het rekenmodel 

overdrachtsberekeningen uitgevoerd naar de vastgestelde immissiepunten. 

 

3.2 Geluidbronnen 

Voor de nieuwe activiteit is een prognose opgesteld van de te verwachten geluidemissie naar de omgeving. 

 

Uitpandig 

uit de omschrijving van de activiteiten blijkt dat buiten de bestaande gebouwen mogelijk sprake is van twee 

nieuwe geluidbronnen zijnde de condensaatleiding en de stoomleiding. Uit de technische specificaties kan 

volgens de geluidemissie worden berekend volgens VDI 3733. Uit de berekening volgt dat uit de conden-

saatleiding geen relevante geluidemissie is te verwachten (bronsterkte van minder dan 30 dB(A) voor de to-

tale leiding). Zonder voorzieningen zal de stoomleiding wel in een relevante geluidemissie resulteren. Door 

de leiding van 250 mm thermische isolatie te voorzien wordt de bronsterkte van deze in totaal circa 90 meter 

lange leiding gereduceerd tot 68 dB(A).  

 

Inpandig  

Er is sprake van 1 ventiel voor stoom en 1 voor water die beide in de ketelruimte van de BEC worden ge-

plaatst. Uit de eerste specificaties van een mogelijke leverancier blijkt dat uitgaande van de technische ge-

gevens en de norm IEC 60534-8-3 de geluidemissie tussen de stoomklep en de waterklep circa 30 dB(A) 

van elkaar verschillen.  

 

Voor de geluidemissie van de reduceerinstallatie in de zuidoosthoek van het ketelhuis van de BEC (inclusief 

stoomklep) is een prognose opgesteld uitgaande van geluidmetingen uitgevoerd door LBP Sight aan een 

vergelijkbare installatie (stoomklep met leidingwerk). Uitgaande van de meetresultaten en technische speci-

ficaties verwachten we dat het A-gewogen geluiddrukniveau op 1 meter afstand circa 123 dB(A) zal bedra-

gen. Op basis van deze verwachting wordt dit gedeelte in een aparte ruimte/omkasting geplaatst. De op-

bouw van de ruimte zal minstens uit een stalen doosconstructie met 9 cm steenwol worden opgebouwd 

(lengte x breedte x hoogte = 3 x 2.5 x 2.5) . Volgens opgave behoeft voor deze ruimte geen rekening te wor-

den gehouden met een aparte ventilatievoorziening. Verwacht wordt dat in de ruimte eveneens een geluid-

drukniveau van 123 dB(A) zal ontstaan. Uitgaande van dit geluidniveau is de geluiduitstraling door de be-

staande buitengevel berekend. De berekening is opgenomen in bijlage I. Verder is het geluidvermogen be-

paald van de totale omkasting die in het ketelhuis wordt opgesteld. Het totale geluidvermogen bedraagt nog 

slechts 86 dB(A) en resulteert hiermee niet meer in een significante verhoging van het geluidniveau in het 

ketelhuis van de BEC.  
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Uit bovenstaande blijkt dat volstaan kan worden met het toevoegen van twee geluidbronnen aan het reken-

model: de geluiduitstraling door het geveldeel van het ketelhuis waarachter de reduceerinstallatie staat op-

gesteld en de geïsoleerde stoomleiding.  Tabel 3.1 geeft een overzicht van de aan het rekenmodel toege-

voegde geluidbronnen.  Voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de geluidbronnen wordt verwe-

zen naar bijlage II.  

 

Tabel 3.1: overzicht toegevoegde geluidbronnen met bijbehorende bedrijfstijden 

Bronnr. Omschrijving Bronvermogen [dB(A)] Bedrijfsduur [in uren] tijdens de 

LWr LAmax Dag 

07-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht 

23-07 uur 

S01 Uitstraling  door gevel  

(reduceerstation)  

73 73 12 4 8 

S02  Transportleiding stoom 68 68 12 4 8 

 

De positie van de geluidbronnen is weergegeven in figuur 2.  
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4 Rekenresultaten en toetsing 

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

Er is onderzocht welke bijdrage ontstaat ten gevolge van de voorgenomen nieuwe activiteit. De rekenresulta-

ten zijn opgenomen in tabel 4.1 en bijlage III. In de tabel is ter vergelijking de in de huidige vergunning ge-

noemde grenswaarden opgenomen.  

 

Tabel 4.1: voorgenomen situatie - geluidbijdrage nieuwe activiteit  op  vergunningspunten in dB(A) 

Rekenpunt 

zie figuur 2 

 Omschrijving Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in dB(A) 

  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

   B Norm B Norm B Norm 

MTG034 woning binnen zone -14.7 53.3 -14.7 37,5 -14.7 35,9 

142 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -9.3 38.9 -9.3 33,5 -9.3 32,4 

145 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -4.2 47.4 -4.2 39,5 -4.2 38,7 

147 Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5.3 49.3 5.3 38,0 5.3 37,4 

148 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -3.9 48.4 -3.9 36,6 -3.9 34,7 

150 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -7.9 46.8 -7.9 31,4 -7.9 30,3 

152 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -7.5 47.7 -7.5 32,1 -7.5 30,5 

153 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -6.2 48.7 -6.2 34,1 -6.2 31,4 

155 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -4.7 49.4 -4.7 36,3 -4.7 32,8 

156 Zonebewakingspunt 50 dB(A) -5.6 48.4 -5.6 31,0 -5.6 29,4 

Toelichting tabel 

B = berekende geluidbijdrage nieuwe installatie 

Norm = grenswaarden huidige vergunning 

 

Uit de tabel blijkt dat de deelbijdrage vanwege de nieuwe activiteit maximaal 5 dB(A) bedraagt (15 dB(A) et-

maalwaarde) en daarmee in alle beoordelingsperioden minimaal 32 dB lager is dan de voor de gehele in-

richting gereserveerde geluidruimte. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de nieuwe installatie niet resul-

teert in een voor de vergunningspunten relevante geluidbijdrage.  

 

4.2 Maximale geluidniveaus (LAmax) 

De geluidemissie van de nieuwe installatie heeft een continu karakter. Dit betekent dat vanwege de nieuwe 

installatie geen relevante maximale geluidniveaus zijn te verwachten. Bovendien zijn de woningen van der-

den op grote afstand van de installatie gelegen waardoor de geluidbijdrage van deze installatie hier volledig 

gemaskeerd wordt door het heersende achtergrondgeluidniveau. Er wordt dan ook ruimschoots voldaan aan 

de geluidnormen uit de vigerende milieuvergunning inzake de piekgeluiden.  
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4.3 BBT principe 

Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de Best Beschikbare Technieken (BBT). De geluidspecificaties 

zijn afgestemd op te verwachten geluidniveaus per onderdeel na het toepassen van de best beschikbare 

technieken. Zo worden de transportleidingen van een isolatie voorzien en worden de akoestische relevante 

geluidbronnen (reduceerstation) inpandig opgesteld in het ketelhuis van de BEC.  

Ter beperking van de geluidemissie naar de arbeidsplaatsen en omgeving wordt de leidingbrug met bypass-

klep in een separate omkasting/ruimte geplaatst. Er wordt geconcludeerd dat de installatie voldoet aan het 

BBT principe.  
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5 Samenvatting en conclusies  

In opdracht van Twence BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidemissie 

van een voorgenomen nieuwe bedrijfsactiviteit. Uitgaande van de aangereikte technische gegevens van de 

te plaatsen installaties, is het bestaande rekenmodel aangepast en uitgebreid. Uit de berekeningen en toet-

sing blijkt het volgende: 

- Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (directe hinder): vanwege de nieuwe installatie ontstaat op de 

huidige vergunningspunten een geluidbijdrage die meer dan 30 dB lager is dan de voor de gehele in-

richting gereserveerde geluidruimte. De nieuwe activiteit resulteert daarmee niet in een voor de vergun-

ningspunten relevante geluidbijdrage en is daarmee inpasbaar binnen de voor de gehele inrichting ver-

gunde geluidruimte;  

- Maximale geluidniveaus (directe hinder): te plaatse van geluidgevoelige bestemmingen zullen geen 

maximale geluidniveaus ontstaan ten gevolge van de nieuwe installatie.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat door het treffen van de voorgestelde maatregelen de nieuwe installatie niet resul-

teert in een voor de omgeving relevante geluidemissie. Dit betekent dat de beoogde verandering in de be-

drijfsvoering, wat het milieuaspect geluid betreft als milieuneutraal moet worden beoordeeld.  

 

DPA Cauberg-Huygen B.V. 

 
ir. E.H.J. Philippens 

Senior adviseur 
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Figuren 

Figuur 1 Overzicht nieuwe installaties  

Figuur 2 Overzicht rekenmodel met positie geluidbronnen nieuw 

Figuur 3 Overzicht rekenmodel met o.a. positie vergunningspunten 
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figuur 2: positie nieuwe geluidbronnen 

Industrielawaai - IL, [Zonebeheermodel industrieterrein Twentekanaal - warmtelevering BEC 7-11] , Geomilieu V2.13
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figuur 3: Overzicht rekenmodel met positie rekenpunten (vergunnning + geluidzone)

Industrielawaai - IL, [Zonebeheermodel industrieterrein Twentekanaal - warmtelevering BEC 7-11] , Geomilieu V2.13
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Bijlage I 

Bijlage I-1 Bronsterkteberekeningen 

 



Methode II.7

Projectnummer:  20141074

Bedrijf:  stoomleiding BEC 

Bronnummer:  S01 Bronnaam: buitengevel hal reduceer

Methode II.7  

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

Omschrijving hoofdconstructie: ---------

Materiaal

steenwol 120 mm nr. 0 S1: 6,25 [m²] 9,0 15,0 21,0 36,0 50,0 56,0 52,0 59,0 59,0

nr. 0 S2: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S3: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S4: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S5: 0 [m²] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RS Stotaal: 6,25 [dB] 9,0 15,0 21,0 36,0 50,0 56,0 52,0 59,0 59,0

Lp [dB(A)] 21,3 42,1 59,6 74,6 89,1 105,8 119,4 120,3 107,3 123,1

10 log(S) [dB] 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Uitstralende gevel, DI =3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LWR [dB(A)] 17,3 32,0 43,5 43,5 44,0 54,8 72,4 66,3 53,2 73,44

Bronnummer: -- uitstraling intern Bronnaam: totale omkasting 

Methode II.7  

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

Omschrijving hoofdconstructie: ---------

Materiaal

staal + 9 cm steenwol nr. 0 S1: 36,3 [m
2
] 5 11 17 32 42 48 50 49 49

nr. 0 S2: 0 [m
2
] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S3: 0 [m
2
] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S4: 0 [m
2
] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. 0 S5: 0 [m
2
] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RS Stotaal: 36,3 [dB] 5,0 11,0 17,0 32,0 42,0 48,0 50,0 49,0 49,0

Lp [dB(A)] 21,3 42,1 59,6 74,6 89,1 105,8 119,4 120,3 107,3 123,1

10 log(S) [dB] 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Uitstralende gevel, DI =3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LWR [dB(A)] 28,9 43,7 55,2 55,2 59,7 70,4 82,0 83,9 70,9 86,3
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Bijlage II 

Bijlage II-1 Invoergegevens rekenmodel 

 



Bijlage IImodel LAr,LT

toegevoegde items

Model: warmtelevering BEC 7-11

Groep: stoom

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

S01 uitstraling gevel stoomkleppenruimte     250522,72     472556,88    22,00   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   17,30   32,00   43,50

7-11-2014 11:00:14Geomilieu V2.13



Bijlage IImodel LAr,LT

toegevoegde items

Model: warmtelevering BEC 7-11

Groep: stoom

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

S01   43,50   44,00   54,80   72,40   66,30   53,20   73,47

7-11-2014 11:00:14Geomilieu V2.13



Bijlage IImodel LAr,LT

toegevoegde items

Model: warmtelevering BEC 7-11

Groep: stoom

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

S02 stoomleiding     250526,34     472578,93     250602,05     472606,71 12,000  4,000  8,000   45,00   50,50   56,50   59,70   65,90   56,70

7-11-2014 11:00:49Geomilieu V2.13



Bijlage IImodel LAr,LT

toegevoegde items

Model: warmtelevering BEC 7-11

Groep: stoom

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal ISO M ISO H

S02   48,90   39,80   28,80   67,76      0,00 --
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Bijlage IIIrekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel

Model: warmtelevering BEC 7-11

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: stoom

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

MTG034_A Woning binnen de zone 5,00 -14,7 -14,7 -14,7 -4,7 -11,3

Z055_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,1 -29,1 -29,1 -19,1 -24,3

Z056_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,2 -29,2 -29,2 -19,2 -24,4

Z057_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,2 -29,2 -29,2 -19,2 -24,4

Z058_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,8 -28,8 -28,8 -18,8 -24,0

Z059_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,6 -28,6 -28,6 -18,6 -23,8

Z060_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,2 -28,2 -28,2 -18,2 -23,4

Z061_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -30,0 -30,0 -30,0 -20,0 -25,2

Z063_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,2 -28,2 -28,2 -18,2 -23,4

Z065_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,3 -28,3 -28,3 -18,3 -23,6

Z066_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -27,9 -27,9 -27,9 -17,9 -23,1

Z067_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -27,9 -27,9 -27,9 -17,9 -23,2

Z068_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,8 -28,8 -28,8 -18,8 -24,1

Z069_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,4 -29,4 -29,4 -19,4 -24,7

Z070_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,4 -29,4 -29,4 -19,4 -24,7

Z071_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -30,4 -30,4 -30,4 -20,4 -25,8

Z072_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,4 -29,4 -29,4 -19,4 -24,7

Z073_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,8 -29,8 -29,8 -19,8 -25,2

Z078_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -23,4 -23,4 -23,4 -13,4 -18,6

Z094_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -34,7 -34,7 -34,7 -24,7 -30,0

Z096_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -34,3 -34,3 -34,3 -24,3 -29,5

Z098_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -27,1 -27,1 -27,1 -17,1 -22,3

Z127_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -21,1 -21,1 -21,1 -11,1 -16,3

Z128_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -20,3 -20,3 -20,3 -10,3 -15,5

Z129_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -24,0 -24,0 -24,0 -14,0 -19,2

Z130_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -21,0 -21,0 -21,0 -11,0 -16,1

Z131_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -20,2 -20,2 -20,2 -10,2 -15,3

Z132_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -19,1 -19,1 -19,1 -9,1 -14,2

Z133_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -17,6 -17,6 -17,6 -7,6 -12,8

Z134_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -15,9 -15,9 -15,9 -5,9 -11,1

Z135_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -15,4 -15,4 -15,4 -5,4 -10,7

Z136_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -14,7 -14,7 -14,7 -4,7 -10,0

Z137_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -13,5 -13,5 -13,5 -3,5 -8,8

Z138_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -11,7 -11,7 -11,7 -1,7 -7,0

Z139_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -9,9 -9,9 -9,9 0,1 -5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IIIrekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel

Model: warmtelevering BEC 7-11

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: stoom

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Z140_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -9,5 -9,5 -9,5 0,5 -4,9

Z141_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -9,4 -9,4 -9,4 0,7 -4,8

Z142_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -9,3 -9,3 -9,3 0,8 -4,7

Z143_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -5,8 -5,8 -5,8 4,2 -1,4

Z144_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -3,2 -3,2 -3,2 6,8 1,0

Z145_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -4,2 -4,2 -4,2 5,8 -0,4

Z146_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -8,5 -8,5 -8,5 1,5 -4,8

Z147_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 5,3 5,3 5,3 15,3 7,6

Z148_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -3,9 -3,9 -3,9 6,1 0,5

Z149_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -6,6 -6,6 -6,6 3,4 -2,1

Z150_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -7,9 -7,9 -7,9 2,1 -3,3

Z151_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -9,8 -9,8 -9,8 0,3 -5,1

Z152_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -7,5 -7,5 -7,5 2,5 -3,2

Z153_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -6,2 -6,2 -6,2 3,8 -1,9

Z154_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -5,7 -5,7 -5,7 4,3 -1,5

Z155_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -4,7 -4,7 -4,7 5,3 -0,6

Z156_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -5,6 -5,6 -5,6 4,4 -1,7

Z157_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -16,6 -16,6 -16,6 -6,6 -12,6

Z158_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -16,7 -16,7 -16,7 -6,7 -12,7

Z159_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -16,9 -16,9 -16,9 -6,9 -12,9

Z160_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -17,5 -17,5 -17,5 -7,5 -13,4

Z161_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -18,6 -18,6 -18,6 -8,6 -14,5

Z162_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -19,8 -19,8 -19,8 -9,8 -15,5

Z163_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -20,5 -20,5 -20,5 -10,5 -16,2

Z164_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -21,4 -21,4 -21,4 -11,4 -17,0

Z165_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -22,4 -22,4 -22,4 -12,4 -18,0

Z166_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -23,2 -23,2 -23,2 -13,2 -18,7

Z167_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -23,7 -23,7 -23,7 -13,7 -19,2

Z168_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -26,6 -26,6 -26,6 -16,6 -22,0

Z169_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -27,1 -27,1 -27,1 -17,1 -22,5

Z170_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -27,3 -27,3 -27,3 -17,3 -22,6

Z171_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -27,5 -27,5 -27,5 -17,5 -22,8

Z172_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -28,6 -28,6 -28,6 -18,6 -23,9

Z173_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 -29,4 -29,4 -29,4 -19,4 -24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage IIIrekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel

Model: warmtelevering BEC 7-11

LAeq bij Bron voor toetspunt: Z147_A - Zonebewakingspunt 50 dB(A)

Groep: stoom

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

Z147_A Zonebewakingspunt 50 dB(A) 5,00 5,3 5,3 5,3 15,3 7,6

S01 uitstraling gevel stoomkleppenruimte 22,00 5,2 5,2 5,2 15,2 7,3

S02 stoomleiding 4,00 -9,3 -9,3 -9,3 0,8 -5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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