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1. Inleiding en situatieschets
In opdracht van de gemeente Arnhem is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de
(mogelijke) gevolgen van het gedeeltelijk dezoneren van industrieterrein Arnhem-Noord middels
bestemmingsplan Fluvium Midden – Westervoortsedijk West.
Het ontwerp-bestemmingsplan Fluvium Midden - Westervoortsedijk West heeft met ingang van
23 januari 2014 ter inzage gelegen. In onderstaande figuur is de verbeelding van het bovengenoemde
bestemmingsplan weergegeven.

figuur 1: Verbeelding ontwerp bestemmingplan Fluvium Midden – Westervoortsedijk West

Na dezonering zullen bij de bestaande bedrijfswoningen op het te dezoneren terrein de toetsingscriteria
uit de Wet milieubeheer weer van toepassing zijn. Dit betekent dat bij vergunningsaanvragen ook bij
deze woningen getoetst dient te worden. Dit kan mogelijkerwijs knelpunten opleveren bij de
behandeling van vergunningsaanvragen. In deze rapportage is beoordeeld of de gedeeltelijke dezonering
op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

4
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De aanleiding van de dezonering is de ontwikkeling van het voormalige gasfabriekterrein. Hierdoor
wordt het westelijke deel van het plangebied een overgangsgebied tussen de binnenstad en het
gezoneerde industrieterrein. Hierdoor is het gezien de aanwezigheid van bedrijven met een lage
milieubelasting gewenst om het deel van het bedrijventerrein dat nog tot het gezoneerde
industrieterrein behoort te dezoneren. Op deze terreinen wordt de vestiging van zoneringsplichtige
inrichtingen formeel uitgesloten. In onderstaande figuur 2 is deze wijziging van de industrieterreingrens
en het te dezoneren terrein weergegeven.
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figuur 2: Detailoverzicht nieuwe begrenzing industrieterrein (blauw) en te dezoneren deel (oranje)
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2. Wettelijk kader
2.1
Wet geluidhinder
Indien zich op een bedrijventerrein bedrijven bevinden of mogen bevinden zoals opgenomen in
onderdeel D van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht wordt in het kader van de Wet geluidhinder1
gesproken van een ‘industrieterrein’. Industrieterreinen hebben een geluidszone. Een geluidszone is een
gebied rond een industrieterrein waarbuiten de gecumuleerde geluidsbelasting van alle daarop
gevestigde bedrijven niet hoger mag zijn dan 50 dB(A). Woningen (en andere geluidsgevoelige
bestemmingen) die binnen de zone liggen, kunnen een geluidsbelasting hebben die hoger is dan 50
dB(A).
Met het zoneringssysteem beoogt de wetgever rechtszekerheid te bieden aan zowel de bedrijven als aan
de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Lawaaimakers kunnen aan de ene kant hun
geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere
geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming
van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen
opschuiven naar de bedrijven. Bestaande woningen die een hogere geluidsbelasting dan 55 dB(A)
ondervinden, moeten voorzien zijn van extra geluidswerende maatregelen, zodat het geluid binnen de
geluidsgevoelige ruimten van een woning niet hoger is dan 40 dB(A). In alle andere gevallen geldt voor
woningen een binnenniveau van 35 (dB(A). Voor woningen die op het industrieterrein zelf liggen, gelden
de regels van de Wet geluidhinder niet.
Voor het verlenen van een vergunning aan een bedrijf, dat gelegen is op een industrieterrein, moet
getoetst worden aan de geluidszone en de grenswaarden uit de Wet geluidhinder 2. Voor het uitvoeren
van deze toets is voor het industrieterrein een zonebeheersysteem beschikbaar.
Het gedeeltelijk dezoneren van een industrieterrein is alleen mogelijk als het te dezoneren deel van het
terrein niet langer een industrieterrein is in de zin van de Wet geluidhinder. Op het te dezoneren deel
moeten Wgh-inrichtingen zijn uitgesloten in het bestemmingsplan en niet meer fysiek aanwezig zijn. 3
Voor het gedezoneerde deel van het terrein verandert het regime van de Wet geluidhinder (toetsen aan
de geluidszone en de eventuele hogere waarden) naar de Wet milieubeheer en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een verantwoorde gedeeltelijke dezonering voldoet aan de
randvoorwaarden uit de Wm en de Wabo. Van belang daarbij is, dat woningen op een gezoneerd
industrieterrein niet getoetst worden, terwijl dit op een bedrijventerrein wel het geval is.

Definitie industrieterrein artikel 1 Wgh: “terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van

inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van
inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke
mate geluidhinder kunnen veroorzaken”;
2

Deze verplichting is neergelegd in art. 2.14, onder c Wabo.

3

Het is denkbaar dat een of meer bestaande Wgh-inrichtingen na een bestemmingswijziging nog een aantal jaren aanwezig blijven

op het terrein. Zolang dit type bedrijven aanwezig zijn, blijven alle regels inzake industrieterreinen uit de Wgh onverkort van
toepassing.
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Samengevat gelden de volgende voorwaarden bij het gedeeltelijk dezoneren van een industrieterrein:
1 Een wijziging of opheffing van een geluidszone is enkel mogelijk bij vaststelling, wijziging of
herziening van een bestemmingsplan4.
2 In het bestemmingsplan moet de vestigingsmogelijkheid voor Wgh-inrichtingen op het te dezoneren
deel zijn uitgesloten.
3 Op het te dezoneren deel van het terrein mogen geen Wgh-inrichtingen aanwezig zijn.
4 Het bestaand recht van bedrijven mag als gevolg van het opheffen van de geluidszone niet (zonder
meer) worden aangetast.
5 In samenhang met voorwaarde vier mogen woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen geen
onaanvaardbare geluidsbelasting ondervinden van bedrijven op het te dezoneren deel.
6 Het wijzigen van een zone is mogelijk indien de ligging van de zone na wijziging niet langer is
gelegen in een gebied waarbinnen de geluidsbelasting groter is dan 50 dB(A).
7 Voor bestaande geluidsgevoelige bestemmingen in de nieuwe geluidszone, zoals bedrijfswoningen en
scholen, moet voldaan worden aan de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh. Voor deze
bestemmingen moeten hogere waarden worden verleend, tenzij reeds een hogere waarde geldt en
deze niet verandert.
Voor wat betreft voorwaarde 4 en 5 geldt na het gedeeltelijk dezoneren het reguliere toetsingskader uit
de Wabo. Het kan voorkomen, dat geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving van deze bedrijven
een hogere geluidsbelasting ondervinden dan toegestaan. Het gaat hierbij om de volgende soorten
geluid:
 langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
 maximale geluidsniveau;
 indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting).
2.2
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
Voor vergunningsplichtige inrichtingen vormt de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening het
gangbare toetskader. In tabel 5 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening staan de
richtwaarden voor woningen op gezoneerde industrieterreinen, niet-gezoneerde industrieterreinen en in
de woonomgeving. Deze waarden zijn voor gezoneerde en niet-gezoneerde industrieterreinen
overgenomen in tabel 1.
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tabel 1: Richtwaarden voor woningen op industrie- cq. bedrijventerreinen
Woning

Gezoneerd terrein

burgerwoning

niet mogelijk

bedrijfswoning

formeel geen grenswaarde te stellen
in ieder geval streven naar maximaal
65 dB(A)

Niet-gezoneerd terrein cq.
bedrijventerrein
streven naar 55 dB(A)
doch maximaal 65 dB(A)
streven naar 55 dB(A)
doch maximaal 65 dB(A)

Na gedeeltelijke dezonering vervallen de normen uit de Wet geluidhinder voor de bedrijven gevestigd
op het te dezoneren deel. Voor die bedrijven zijn na gedeeltelijk dezoneren bij vergunningverlening de
richtwaarden uit de rechterkolom van tabel 1 van toepassing. De gemeente kan volgens paragraaf 5.9
van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor woningen op een niet-gezoneerd terrein
gemotiveerd afwijken van de streefwaarde tot de in tabel 1 genoemde maximale waarde van 65 dB(A).

4

Art. 40 en 41, lid 1 Wgh.
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In paragraaf 3.2 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zijn de waarden van 70, 65
en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode aangemerkt als de maximaal
aanvaardbare grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. In uitzonderlijke situaties kan de waarde
in de dag- en nachtperiode met 5 dB worden verhoogd. Dit dient gemotiveerd te worden. Voor deze
motivatie zijn in de Handreiking en jurisprudentie mogelijkheden benoemd. In een uitspraak is de Raad
van State (200507025/1 van 28 juni 2006) overigens van oordeel, dat op een bedrijventerrein gelegen
bedrijfswoningen voor het maximale geluidsniveau een geringere mate van bescherming behoeven dan
het beschermingsniveau uit paragraaf 3.2 van de Handreiking.
2.3
Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn standaard geluidsvoorschriften opgenomen voor de
inrichtingen die onder dit besluit vallen. Ten aanzien van inrichtingen die zijn gelegen op een
bedrijventerrein gelden de in tabel 2 vermelde voorschriften (bij woningen die zijn gelegen op een
bedrijventerrein).
tabel 2: Standaardvoorschriften bij woningen op bedrijventerreinen
LAr,LT op de gevels van gevoelige gebouwen
LAr,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

07.00 – 19.00
uur
55
35
75
55

19.00 – 23.00 uur

23.00 – 07.00 uur

50
30
70
50

45
25
65
45

Hierbij dient de navolgende voorwaarde in acht te worden genomen:
 de maximale geluidsniveaus zijn in de dagperiode niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.
Door het bevoegd gezag kan afgeweken worden van de standaard voorschriften door middel van een
maatwerkvoorschrift5; hiervoor is geen bovengrens (grenswaarde) vastgelegd. Wel dient te allen tijde
voldaan te worden aan de gestelde eisen ten aanzien van het binnenniveau (zie tabel 2).
Het bovenstaande is van toepassing na dezonering. Op dit moment is het volgende van toepassing:
Voor inrichtingen gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een afstand van 50 m geen
gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein, zijn
gelegen, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet meer mag bedragen dan 50 dB(A)-etmaalwaarde
op 50 m afstand van de inrichtingsgrens6.
In artikel 2.17 lid 3 onder f is verder opgenomen dat de waarden (de waarden zoals hier aangegeven in
tabel 2) niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Oftewel,
beoordeling bij woningen gelegen op een gezoneerd industrieterrein vindt niet plaats.

a. een beschikking waarbij het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt; dan wel
b. een ontheffing waarbij het bevoegd gezag de daarbij aangewezen bepalingen niet van toepassing verklaart al dan niet
onder het stellen van beperkingen of voorwaarden.
6
Artikel 2.17 lid 2.

8
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Indirecte hinder
In het Activiteitenbesluit zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot indirecte hinder. Wel
kan het bevoegd gezag ook ten aanzien van indirecte hinder maatwerkvoorschriften opleggen. Dit is
gebaseerd op de zorgplicht. Als toetsingskader kan de Circulaire van 29 februari 1996, “Geluidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting: beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” dienen. Kort samengevat komt dit neer op een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde met een ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A)etmaalwaarde. Indien van de ontheffingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dient aangetoond te
worden dat het binnenniveau voldoet aan 35 dB(A)-etmaalwaarde.
2.4
Beleidsregels geluid Arnhem
De gemeente Arnhem heeft geluidsbeleid vastgesteld. In deze studie wordt ook gekeken naar dit
toetsingskader.
In het beleidsplan geluid van de gemeente Arnhem is de gebiedstype-indeling van het Structuurplan
2010 opgenomen. Bij elk gebiedstype uit het structuurplan horen indicatieve milieukwaliteiten.
Deze passen bij de ruimtelijke kenmerken van het gebied en de mogelijkheden om duurzaamheid,
leefbaarheid en ecologie te behouden en te verbeteren. In de afzonderlijke beleidsnota’s voor externe
veiligheid en geluid worden deze indicatieve kwaliteiten aan de hand van milieunormen nader ingevuld.
Het plangebied valt conform het structuurplan 2010 binnen het gebiedstype ‘Stedelijke zone knooppunt’. Hierbij horen voor bedrijven de volgende ambitie, incidentele en plafondwaarden:
 Ambitie: onrustig.
 Incidenteel: onrustig.
 Plafond: onrustig.
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De bijbehorende geluidsklasse betreft derhalve 50 – 55 dB(A) etmaalwaarde.

figuur 3: geluidsklassen, gehanteerd in het geluidsbeleid van de gemeente Arnhem. Geluidsklassen IL in Letmaal.
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In de beleidsregels worden geen richtlijnen ten aanzien van maximale geluidsniveaus genoemd.
Hiervoor wordt daarom aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
(hoofdstuk 3; grenswaarden). Gestreefd dient te worden naar maximale geluidsniveaus die ten hoogste
10 dB boven de equivalente geluidsniveaus uit komen. Als grenswaarde geldt een niveau van 70 dB(A)etmaalwaarde. Voor deze grenswaarden kan in de dag- en nachtperiode nog gebruik worden gemaakt
van een extra ontheffing van 5 dB.
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3. Dezonering
3.1
Geluidsgevoelige bestemmingen
Op het te dezoneren terrein bevindt zich een tweetal geluidsgevoelige bestemmingen (bestaande
woningen). In het ontwerpbestemmingsplan zijn deze woningen als bedrijfswoningen opgenomen.
Naast deze woningen maakt het bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen
mogelijk.
Het betreft de volgende adressen:
 Veilingstraat 2;
 Veilingstraat 6a.

6a
Rijnwijk 21-45

2
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figuur 4: Ligging bedrijfswoningen op het te dezoneren terrein

Tevens zijn bij de beoordeling overige bestaande geluidsgevoelige bestemmingen in de directe
omgeving betrokken. Het betreft de woningen aan de Rijndijk 21 t/m 45 en een zestal ligplaatsen voor
woonboten met de adressen Westervoortsedijk 90, 92, 93, 94, 94a en 94b.
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3.2
Bestaande bedrijven
Voor het te dezoneren deel is een overzicht van de aanwezige bedrijven door de gemeente Arnhem
aangeleverd. Hierbij is uitgegaan van de percelen die binnen 200 meter afstand van de woningen liggen.
Op basis van deze lijst is voor de betreffende bedrijven onderzoek verricht.
tabel 3: Overzicht bedrijven
Bedrijf

Adres

Steemers Keukens & Meubels
Chocolaterie Mousset
Process Design and Management
Meubelmakerij De Wig
A.J. Klompmaker en Zn
Schoonmaakbedrijf Van Londen
Banketbakkerij Jansen de Koning
WOZ Consultants
Scheepvaartwinkel Marine
Swiss Investments Corporation
Bennis Arnhem
De Smidse
Kuiper Bouwservice
Duursma
Valewaard Loswal Arnhem

Veilingstraat 2a
Veilingstraat 8
Veilingstraat 8a
Veilingstraat 10
Nieuwe Kade 15B
Nieuwe Kade 15D
Nieuwe Kade 15E
Nieuwe Kade 16
Nieuwe Kade 17
Nieuwe Kade 18
Nieuwe Kade 20
Westervoortsedijk
Westervoortsedijk
Westervoortsedijk
Westervoortsedijk

Akoestisch onderzoek
beschikbaar

95
95A
98
96

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

Akoestisch relevant
voor woningen
Veilingstraat
Mogelijk
Nee
Nee
Nee*
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Mogelijk
Nee
Nee
Mogelijk

* Op de website van Meubelmakerij De Wig is te zien dat het bedrijf verhuisd is naar de Driepoortenweg 16. Het pand is
inmiddels in gebruik genomen door het bedrijf Komeet Accu’s. Dit bedrijf is naar verwachting niet akoestisch relevant en
daarom niet nader beschouwd.

Per bedrijf is een inschatting gemaakt of in de toekomst knelpunten bij vergunningverlening kunnen
optreden. Deze inschattingen zijn gebaseerd op gemeentelijke dossiers en/of informatie van de website
van het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten, de ligging ten opzichte van de betreffende woningen (i.v.m.
afscherming door bebouwing), de afstand tot de woningen en een inventarisatie ter plaatse.
De bedrijven Chocolaterie Mousset, Process Design and Management, Meubelmakerijk De Wig,
Banketbakkerij Jansen de Koning, WOZ Consultants, Scheepvaartwinkel Marine, Swiss Investments
Corporation, Bennis Arnhem, Kuiper Bouwservice, en Duursma zijn op basis van de bedrijfsactiviteiten
en/of de ligging en afstand tot de woningen niet relevant. Dit geldt naast de langtijdgemiddeld
beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus ook voor het aspect verkeersaantrekkende werking.

3.3
Toekomstige bedrijven - bestemmingsplancapaciteit
In het bestemmingsplan is voor het betreffende gebied generiek bedrijven uit milieucategorie 2
toegestaan, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan.
Dit betekent dat vanuit milieuoogpunt enkel bedrijven met een lage milieu-impact zijn toegestaan.
Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan geen nieuwe bedrijvigheid toestaat op
basis waarvan een mogelijk knelpunt verwacht kan worden.

12
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Voor de bedrijven Steemers Keuken & Meubels, A.J. Klompmaker en Zn, Schoonmaakbedrijf Van
Londen, De Smidse en Valewaard Loswal Arnhem kan niet bij voorbaat gesteld worden dat deze niet
relevant zijn of niet tot knelpunten kunnen leiden. Deze bedrijven zijn daarom nader beschouwd, zie
paragraaf 3.4.
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3.4
Beschouwing akoestisch relevante bedrijven
Onderstaand wordt per bedrijf een nadere beschouwing van de relevante geluidsaspecten gegeven.
Indien een akoestisch onderzoek beschikbaar is, is een kwantitatieve beschouwing gemaakt. Zo niet,
dan is een kwalitatieve beschouwing gemaakt.
Steemers Keuken & Meubels
De ligging van Steemers Keuken & Meubels is weergegeven in figuur 6. De kortste afstand tot de
bestaande woningen aan de Rijnwijk bedraagt circa 50 meter. De afstand tot de woning aan de
Veilingstraat 2 bedraagt circa 48 meter. De afstand tot de woning aan de Veilingstraat 6a bedraagt
circa 11 meter. Deze woning wordt echter wel gedeeltelijk afgeschermd door het bedrijfspand
Veilingstraat 4-10.
Voor de bedrijven gelegen aan de Veilingstraat en Nieuwe Kade zijn twee in-/uitritten tot het
binnenterrein, weergegeven met de rode ster en de nummers 1 en 2 in figuur 5. Verwacht wordt dat het
bedrijf van inrit nummer 2 gebruik maakt, zodat geen sprake is van verkeersbewegingen die vlak langs
de woning aan de Veilingstraat 2 komen.

2
Veilingstraat

1
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Steemers Keuken & Meubels

figuur 5: Ligging Steemers Keuken & Meubels, blauw omlijnd de bedrijfswoningen

Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op basis van de website van het bedrijf,
mede in relatie tot de bedrijfshal wordt ingeschat dat het kleinschalige activiteiten betreft die met
name in de dagperiode plaatsvinden. De akoestische relevante activiteiten zullen naar verwachting
zaagwerkzaamheden en andere gelijksoortige houtbewerkingswerkzaamheden betreffen. Vanwege deze
werkzaamheden treden geen knelpunten op om te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit de
gemeentelijke beleidsregels c.q. de standaard geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

13
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A.J. Klompmaker en Zn.
Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Gezien de bedrijfsactiviteiten van
A.J. Klompmaker en Zn. (aannemer) is mogelijk ook sprake van verkeersbewegingen (vrachtwagens) in
de avond- en nachtperiode. Dit betreft (mogelijk) vertrekkende voertuigen voor 07.00 uur en
terugkerende voertuigen na 19.00 uur (ook indien dit voor de huidige bedrijfsactiviteiten niet het geval
is, geldt de onderstaande beschouwing in zijn algemeenheid voor dit perceel).

2
Veilingstraat

1
A.J. Klompmaker en Zn

figuur 6: Ligging A.J. Klompmaker en Zn, blauw omlijnd de bedrijfswoningen

Vanwege de ligging van de woning Veilingstraat 2 direct langs de inrit, zullen naar verwachting
knelpunten optreden voor met name de maximale geluidsniveaus. In de dagperiode worden maximale
geluidsniveaus vanwege laad- en losactiviteiten buiten beschouwing worden gelaten.
Knelpunten worden daarom voor de avond- en nachtperiode verwacht. Hierna wordt dit met een aantal
rekenvoorbeelden toegelicht.
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Gebruik van inrit 1 (zie figuur 6) in de avond- en nachtperiode
Uitgaande van één vertrekkende vrachtwagen in de (maatgevende) nachtperiode wordt een
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woning aan de Veilingstraat 2 berekend van 44 dB(A)
(= 54 dB(A) etmaalwaarde). Dit valt binnen de grenswaarden 50-55 dB(A) etmaalwaarde uit het
gemeentelijk beleid. Zo gauw sprake is van meerdere vrachtwagens kan niet meer voldaan worden.
Voor een vertrekkende vrachtwagen via inrit 1 wordt een maximaal geluidsniveau van 77 dB(A)
berekend. Dit betekent een ruime overschrijding van de grenswaarde van 65 dB(A) in de nachtperiode.
In het geval van bestelwagens betreft dit 69 dB(A).
In het geval van drie vertrekkende vrachtwagen in de nachtperiode via uitrit 1 bedraagt het equivalente
geluidsniveau vanwege indirecte hinder 52 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt niet voldaan aan de
voorkeurswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde, maar wel aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A)
etmaalwaarde. Het aspect indirecte hinder vormt geen knelpunt.
Geconcludeerd wordt dat na dezonering het niet meer mogelijk is om de inrit aan de Nieuwe Kade in de
avondperiode en nachtperiode te gebruiken voor aankomst of vertrek van vrachtwagens7. Dit geldt voor
bestelwagens enkel voor de nachtperiode. Om dit knelpunt te vermijden, dient de inrit aan de
Veilingstraat gebruikt te worden. Daarnaast geldt dat nachtelijke activiteiten op het buitenterrein (die
piekgeluiden veroorzaken) in de nabijheid van de bedrijfswoning in zijn algemeen ook niet mogelijk
zullen zijn. Te denken valt aan het oppakken of neerzetten van containers.
Schoonmaakbedrijf Van Londen
De ligging van Schoonmaakbedrijf Van Londen is weergegeven in figuur 7. De werkzaamheden betreffen
in algemene zin het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op locatie. Door de gemeente Arnhem is
aangegeven dat het bedrijf mogelijk met voertuigen vertrekt vanaf het binnenterrein. Dit kan in alle
perioden van de dag voorkomen.
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Hierom geldt voor Schoonmaakbedrijf Van Londen op hoofdlijn hetzelfde resultaat als bovenstaand
vermeld bij A.J. Klompmaker en Zn. Na dezonering is het niet meer mogelijk om de inrit aan de Nieuwe
Kade in de avondperiode en nachtperiode te gebruiken voor aankomst of vertrek van vrachtwagens.
Dit geldt voor bestelwagens enkel voor de nachtperiode. Wederom geldt dat dit knelpunt voorkomen
kan worden door het gebruik van de inrit aan de Veilingstraat.

7

Ongeacht of dit in de huidige bedrijfsactiviteiten wel of niet het geval is.
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2
Veilingstraat

1
Schoonmaakbedrijf Van Londen

figuur 7: Ligging Schoonmaakbedrijf Van Londen, blauw omlijnd de bedrijfswoningen

De Smidse
Het bedrijf V.O.F. De Smidse is gelegen aan de Westervoortsedijk 95. Het bedrijf was voorheen
vergunningsplichtig, maar valt inmiddels onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.
Op 3 maart 2014 heeft de gemeente Arnhem maatwerkvoorschriften vastgesteld.
Deze maatwerkvoorschriften zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek met kenmerk F 20454-1-RA-001
van 11 december 2013. Het maatwerkvoorschrift is weergegeven in figuur 8.
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figuur 9: Ligging rekenpunten
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figuur 8: Maatwerkvoorschriften geluid De Smidse
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Voor De Smidse is in dit onderzoek uitgegaan van het rekenmodel van De Smidse behorende bij het
voorgenoemde akoestisch onderzoek. De activiteiten vinden in de dag-, avond- en nachtperiode plaats.
Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bij de bedrijfswoningen aan de Veilingstraat 2 en
6a een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde berekend.
Hiermee wordt voldaan aan de normstelling. Het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste 73, 65
en 64 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de
standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit voor woningen op een bedrijventerrein.
Het bedrijf wordt aan de zijde Westervoortsedijk dagelijks bezocht door 37 personenwagens,
37 bestelwagens en door 3 vrachtwagens. Indien uitgegaan wordt dat al deze voertuigen ontsluiten in
westelijke richting wordt een equivalent geluidsniveau vanwege indirecte hinder berekend van 34 dB(A)
etmaalwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor
de indirecte hinder.
Valewaard Loswal Arnhem
Het bedrijf Valewaard Loswal Arnhem is gelegen aan de Westervoortsedijk 96. Het bedrijf was voorheen
vergunningsplichtig, maar valt momenteel onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.
Van Valewaard Loswal Arnhem is een akoestisch onderzoek beschikbaar, te weten het onderzoek met
kenmerk 2004193.R01 d.d. 21 december 2004. In dit onderzoek is uitgegaan van het rekenmodel van
Valewaard Loswal Arnhem behorende bij dit akoestisch onderzoek. In de representatieve
bedrijfssituatie vinden de activiteiten enkel in de dagperiode plaats.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de woningen aan de Veilingstraat bedraagt ten hoogste
47 dB(A). Bij deze woningen wordt voldaan aan de normstelling. Het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau bij de woonboten aan de Westervoortsedijk 94 bedraagt ten hoogste 59 dB(A).
Hiermee wordt niet voldaan aan de gemeentelijke normstelling van 55 dB(A). De maatgevende
geluidsbron is de dieselkraan op de aangemeerde schepen.
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Het maximale geluidsniveau bij de woningen aan de Veilingstraat bedraagt ten hoogste 59 dB(A).
Voor de woonboten aan de Westervoortsedijk bedraagt dit ten hoogste 69 dB(A). Geconcludeerd wordt
dat ten aanzien van de maximale geluidsniveaus voldaan wordt aan de normstelling.
In het akoestisch onderzoek staat beschreven dat per dag 70 vrachtwagens het bedrijf bezoeken voor de
afvoer van zand en grind. Naar verwachting komen en gaan de vrachtwagens met name in oostelijke (of
westelijke) richting over de Westervoortsedijk. Gezien het wegennet ligt ontsluiting over de Nieuwe
Kade niet in de lijn der verwachting. Indien worstcase uitgegaan wordt van 50% van de vrachtwagenbewegingen in westelijke richting over de Nieuwe Kade (vlak langs de woning Veilingstraat 2) bedraagt
het equivalente geluidsniveau bij deze woning circa 50 dB(A), oftewel de voorkeurswaarde. Aangezien
de maximale ontheffingswaarde 65 dB(A) etmaalwaarde bedraagt, geeft het aspect
verkeersaantrekkende werking geen knelpunt bij toekomstige vergunningverlening.
Geconcludeerd wordt dat de dezonering niet leidt tot knelpunten bij de bedrijfswoningen aan de
Veilingstraat bij eventuele toekomstige vergunningverlening voor het bedrijf Valewaard Loswal Arnhem.
Voor de nabijgelegen woonboten is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een aandachtspunt.
Aangezien het een bestaande situatie betreft, wordt voorgesteld om de toegestane geluidniveaus
middels maatwerkvoorschriften vast te leggen.
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4. Industrieterrein Arnhem-Noord
Door de herzonering komen de woningen Veilingstraat 2 en Veilingstraat 6a in de geluidszone van
industrieterrein Arnhem-Noord te liggen. In figuur 10 is de ligging van de geluidszone weergegeven.
Zoals in de figuur te zien is, liggen de bedrijfswoningen net binnen de geluidszone.

geluidszone

bedrijfswoningen

Nieuwe zonegrens
industrieterrein

figuur 10: Ligging bedrijfswoningen Veilingstraat en nieuwe geluidszone industrieterrein Arnhem-Noord

Omdat de bedrijfswoningen door de dezonering binnen de geluidszone van het industrieterrein komen
te liggen, dient mogelijk een hogere waarde te worden vastgesteld. Hierom is berekend wat de
geluidbelasting bedraagt ten gevolge van het industrieterrein8. Dit bedraagt 46 dB(A) als etmaalwaarde
voor zowel de Veilingstraat 2 en 6a. Voor beide woningen geldt dat voldaan wordt aan de
voorkeurswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De reden hiervoor is dat (onder meer) de bebouwing van
Fluvium Midden-Westervoortsedijk-West voor afscherming zorgt. Worstcase gezien, dus exclusief deze
beoogde woonbebouwing wordt een geluidsbelasting van ten hoogste 48 dB(A) berekend. Dit betekent
dat voor de bedrijfswoningen aan de Veilingstraat geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld.

Voor gedetailleerde gegevens omtrent de invoergegevens en uitgangspunten van het gezoneerde industrieterrein wordt
verwezen naar rapport M.2012.0718.10.R001 d.d. 16 december 2014. Dit rapport heeft gediend als uitgangspunt voor de
berekening. Wel zijn voor bedrijven waarvoor sinds juli 2013 een vergunning is afgegeven of een melding is geaccepteerd
de betreffende rekenmodellen vervangen. Dit betrof een viertal bedrijven, te weten Shell, Nuon, CMC en Veenhuis.
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5. Samenvatting en conclusie
De gemeente Arnhem is voornemens de industrie- en zonegrens van industrieterrein Arnhem-Noord te
wijzigen. De aanleiding voor deze wijziging is de transitie van industriefunctie naar wonen en werken.
Het gebied dat wordt gedezoneerd is weergegeven in figuur 2. Het relevante gebied voor deze studie
wordt omsloten door de Veilingstraat, Nieuwe Kade en Westervoortsedijk en het perceel aan de
Westervoortsedijk 96.
Na dezonering zal bij de bestaande bedrijfswoningen op het te dezoneren terrein de toetsingscriteria
uit de Wet milieubeheer weer van toepassing zijn. Dit betekent dat bij vergunningsaanvragen of
meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit ook bij deze woningen getoetst dient te worden. Dit
gewijzigde regime kan mogelijkerwijs tot knelpunten leiden bij toekomstige vergunningverlening of de
mogelijkheid voor bedrijven om aan de standaard voorschriften uit het Activiteitenbesluit te kunnen
voldoen. Daarom is onderzocht of de dezonering leidt tot dergelijke knelpunten. Hiertoe is een
inventarisatie gemaakt van de bestaande bedrijven die op het te dezoneren terrein zijn gelegen en de
mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor nieuwe bedrijvigheid.
Voor de bestaande bedrijven is de situatie beoordeeld aan de hand van dossiers, informatie van de
website van het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten, de ligging ten opzichte van de betreffende woningen
(i.v.m. afscherming door bebouwing), de afstand tot de bedrijfswoningen en een inventarisatie ter
plaatse.
Uit de beschouwing van de bedrijven blijkt dat een vijftal bedrijven akoestisch relevant zijn voor de
woningen aan de Veilingstraat 2 en 6a. Dit betreft Steemers Keuken & Meubels, A.J. Klompmaker en Zn,
Schoonmaakbedrijf Van Londen, De Smidse en Valewaard Loswal Arnhem. Deze bedrijven zijn hierom
nader geanalyseerd.
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Voor Steemers Keuken & Meubels, De Smidse zijn geen knelpunten geconstateerd. Voor zowel A.J.
Klompmaker en Zn en Schoonmaakbedrijf Van Londen (of in algemene zin voor bedrijven gevestigd aan
de Nieuwe Kade 15A/15B) is een belemmering geconstateerd voor het gebruik van de inrit gelegen aan
de Nieuwe Kade. Na dezonering is het niet meer mogelijk om de inrit aan de Nieuwe Kade in de
avondperiode en nachtperiode te gebruiken voor aankomst of vertrek van vrachtwagens. Dit geldt voor
bestelwagens enkel voor de nachtperiode. Daarnaast geldt dat nachtelijke op het buitenterrein
activiteiten (die piekgeluiden veroorzaken) in de nabijheid van de bedrijfswoning in zijn algemeen ook
niet mogelijk zullen zijn. Te denken valt aan het oppakken of neerzetten van containers.
Voor de verkeersbewegingen is een alternatief voorhanden. Dat is de bestaande inrit aan de
Veilingstraat. Deze inrit dient in de avond- en nachtperiode voor verkeersbewegingen gebruikt te
worden. Gezien de beperkte ruimte voor de inrit aan de Nieuwe Kade wordt de inrit aan de
Veilingstraat in de huidige situatie naar verwachting reeds gebruikt voor ontsluiting.
Voor Valewaard Loswal Arnhem geldt een aandachtspunt met betrekking tot de langtijdgemiddeld
beoordelingsniveaus bij de nabijgelegen ligplaatsen voor woonboten aan de Westervoortsedijk 94.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt ten hoogste 59 dB(A). Aangezien het hier gaat om
een bestaande situatie wordt voorgesteld om deze waarde middels maatwerkvoorschriften vast te
leggen.
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In het bestemmingsplan is voor het betreffende gebied generiek bedrijven uit milieucategorie 2
toegestaan, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan.
Dit betekent dat vanuit milieuoogpunt enkel bedrijven met een lage milieu-impact zijn toegestaan.
Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan geen nieuwe bedrijvigheid toestaat
waarvan op voorhand duidelijk is dat een knelpunt optreedt.
Tot slot komen de bedrijfswoningen Veilingstraat 2 en 6a door de dezonering binnen de geluidszone van
industrieterrein Arnhem-Noord te liggen. Berekend is wat de geluidbelasting bedraagt ten gevolge van
het industrieterrein. Dit betreft 46 dB(A) voor de woningen aan de Veilingstraat 2 en 6a. Dit betekent
dat voor de woningen aan de Veilingstraat geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld.

ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
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