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Geachte heer van Merriënboer,

In ons telefoongesprek gaf u aan dat aan de achterzijde van uw bedrijf een 
ontsluitingsstrook van groot belang is voor de voortzetting van uw activiteiten. De 
ontsluitingsstrook is vereist in verband met het verplaatsen van machines of onderdelen 
van de constructiehal naar de spuitcabine. Het gaat om bepaalde machines of onderdelen
die te groot zijn om op een andere weg te verplaatsen. Uw vraag is of de milieugevolgen 
van het gebruik van de ontsluitingsstrook voldoende laag zijn. Het gaat dan uitsluitend 
om geluid naar de woonomgeving.

De deur van de constructiehal is slechts kortstondig geopend waar dan een zekere 
geluidemissie uit kan   plaatsvinden. De kortstondig geopende deur van de spuitcabine 
leidt niet tot geluidemissie, omdat de spuitcabine niet in gebruik is bij geopende deur en 
omdat er sowieso geen relevant geluid in de spuitcabine wordt geproduceerd. 

Het verplaatsen van de machines of onderdelen zal normaliter geschieden tijdens 
pauzeperioden of vóór of na werktijden, maar altijd in de dagperiode (07.00-19.00 uur). 
De geluidemissie vanuit de geopende deur in de constructiehal is dan verwaarloosbaar 
laag. 

Het transport van machines of onderdelen zelf kan bij gebruik van een heftruck enige 
geluidemissie voorbrengen. Daarbij kunnen mogelijk stootgeluiden optreden. De 
maximale (piek)geluidemissie is echter nooit hoger dan 110 dB(A) (worst case-
uitgangspunt). Bij een afstand van de transportroute tot de gevel van de 
dichtstbijgelegen woning aan De Darink van 55 m1, bedraagt het piekgeluidniveau 
maximaal 65 dB(A). Dit is ruimschoots lager dan de grenswaarde van 70 dB(A).

1 De afstand tot de achtergevel van de constructiehal tot de gevel van de dichtstbijgelegen woning aan 

De Darink bedraagt circa 67 m, de afstand van de transportroute is kleiner.
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De langtijdgemiddelde deelgeluidbijdrage van dit transport is gezien de korte duur van 
het transport per dag zo laag, dat deze het totale langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
ten gevolge van CITO Machinebouw niet zal verhogen. 

Aldus bestaan er geen belemmeringen voor de realisatie van de ontsluitingsstrook als 
transportroute voor het af en toe verplaatsen van machines of onderdelen van de 
constructiehal naar de spuitcabine.

Daarnaast moet er ook nog een mogelijkheid zijn om een toegang in de bestaande en 
toekomstige opslagruimte te realiseren. Ook deze toegang zal niet leiden tot 
geluidemissie, omdat in de opslagruimte geen relevant geluid wordt opgewekt. De 
toegang is essentieel voor de logistiek binnen uw bedrijf. 

Resumerend is de ontsluitingsstrook van wezenlijk belang voor de continuïteit van uw 
bedrijf. Er zijn voor de omgeving geen negatieve gevolgen bij het gebruik van de 
ontsluitingsstrook. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Peutz bv

ir. J.A. Huizer
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