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Aan: gemeente Haren 

Van: Ate Westra 

Datum: 6 juni 2013 

Onderwerp:  Advies beoordeling geluidsaspecten brandweerkazerne Haren 

 

 

1. Aanleiding 
 

In verband met de verplaatsing van de bestaande brandweerkazerne is een 

geluidsonderzoek uitgevoerd voor één van de beoogde locaties. Het betreft de locatie aan het 

Hendrik de Vriesplantsoen aan de Vondellaan in Haren. Uit dit onderzoek is gebleken dat er 

verhoogde geluidsniveaus zullen voorkomen (boven de reguliere normen) op de nabijgelegen 

woningen. De gemeente Haren heeft gevraagd naar een beoordeling van de geluidsaspecten 

en de mogelijkheden.  

 

2. Algemeen 
 

Het uitgevoerd geluidsonderzoek geeft een goed overzicht van de knelpunten en is reden om 

vervolgonderzoek uit te voeren. Daarbij zullen meer hinderaspecten in beeld moeten worden 

gebracht en worden ingegaan op het “nut en noodzaak” van maatregelen. Ook voor de 

afweging tussen locaties zal rekening gehouden moeten worden met het woon- en 

leefklimaat. Hierover is in deze notitie een voorstel opgenomen.  

 

In de nabijheid van elke brandweerlocatie zullen er verhoogde geluidsniveaus voorkomen. 

Wel zijn er mogelijkheden om de geluidsimpact te verminderen en zijn er beoordelingscriteria 

om locaties met elkaar te vergelijken in verband met de invloed op de woon- en 

leefomgeving. Hierover later meer.  

 

De verhoogde geluidsniveaus worden veroorzaakt door activiteiten die onvermijdelijk 

samenhangen met een brandweerkazerne:  

 Optrekkende brandweerauto’s bij het uitrukken (bij prioriteit 1 met sirene). 

 Aankomende en vertrekkende brandweerauto’s en personenauto’s. 

 Dichtslaande deuren en rolluiken van (brandweer)auto’s. 

 Bij oefening op het terrein: stroomaggregaat voor hydraulische knipapparatuur, gebruik 

motorkettingzaag etc.  

 Het testen van sirenes, aggregaten en het gebruik van de ademluchtcompressor (kan in 

de garage met gesloten deuren). 

In zijn algemeenheid zal de meeste hinder worden ervaren tijdens het uitrukken van de 

brandweerauto’s met sirene. Vooral als dat in de nacht plaats vindt ontstaan er ergernissen. 

Een frequente slaapverstoring zal daarom voorkomen moeten worden.  

 

De invloed van een brandweerkazerne op de omgeving valt uiteen in twee delen. Ten eerste 

de directe invloed van de activiteiten op het terrein van de brandweerkazerne op de 

omliggende woningen. Ten tweede de invloed op de omgeving als gevolg van het verkeer 

naar en van de brandweerkazerne op de openbare weg (inclusief het uitrukken). Bij de 

locatieafweging dient met beide aspecten rekening te worden gehouden. Beide aspecten 

zullen in het vervolgonderzoek wat verder uitgewerkt moeten worden.   

 

Vanwege het maatschappelijk belang mag de gemeente hogere geluidsniveaus toestaan (ook 

de niveaus uit het onderzoek) maar uit jurisprudentie blijkt dat eerst maatregelen moeten 

worden afgewogen om de geluidhinder te beperken. Hierover later meer. Vanzelfsprekend zal 

de locatie bepaalde voordelen moeten hebben en voor andere aspecten goed scoren. Het 

belang van de locatie moet evident zijn.   
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3. Hinderbeleving 
 

Naast de hoogte van de optredende geluidsniveaus is de mate van hinder ook afhankelijk van 

hoe vaak de geluidsniveaus zich voordoen in een jaar (of per maand/ week). Hoe minder 

vaak het zich voordoet hoe meer men bereid is te accepteren (vice-versa: hoe vaker het zich 

voordoet in een jaar hoe minder men zal accepteren). Bij de normstelling mag rekening 

worden gehouden met de frequentie van voorkomen.  

 

Daarnaast is de etmaalperiode waarin het geluid zich voordoet van belang: ‘s nachts worden 

harde geluiden hinderlijker ervaren dan overdag.  

 

Negatief voor de hinderbeleving is de onvoorspelbaarheid. Het uitrukken kan op elk moment 

van de dag plaatsvinden en per periode verschillen.  

 

Een andere factor die de hinderbeleving zal beïnvloeden is de soort woonomgeving. Langs 

drukke wegen met vrachtverkeer en bussen en waar ook politieauto’s en ambulances wel 

eens langs komen is men wat meer gewend dan langs rustige wegen. In de beoordeling van 

de locatiekeuze bij punt 4 wordt hierop ingegaan.  

 

Situatie Brandweerkazerne Haren 

In Haren wordt gemiddeld 130 keer per jaar uitgerukt waarvan circa 40% met prioriteit 1 (met 

akoestisch signalering). Dit komt neer op circa 52 keer per jaar en gemiddeld 1 keer per 

week. Circa 50% van de uitrukken vindt overdag plaats en 50% nachts. Gemiddeld genomen 

kan er circa 26 keer per jaar ’s nachts worden uitgerukt met sirene. Dit aantal is niet zo weinig 

dat er geen aandacht aan hoeft te worden besteed (onderzoek naar maatregelen is nodig), 

maar ook weer niet dusdanig veel dat er overmatige aandacht voor nodig is. Tijdens de 

verdere procedure zal hierin een balans moeten worden gezocht. Naast het uitrukken vinden 

er overigens ook 20-30 keer per jaar kleinschalige oefeningen plaats op de locatie die 

aandacht behoeven qua geluid. 

 

4. Advies beoordeling locatiekeuze 
 

Naast de andere beoordelingscriteria voor de locatiekeuze speelt ook het woon- en 

leefklimaat een rol. Bij elke locatie zal er een impact zijn qua geluid maar de mate van impact 

kan wel verschillen per locatie. De afstand tot woningen en het aantal woningen binnen het 

invloedsgebied zullen bepalen hoeveel maatregelen er nodig zijn om de hinder te beperken.  

 

Op het moment dat de brandweer met sirene en zwaailicht moet uitrukken ondervinden alle 

woningen direct naast de route van kazerne tot de plaats van het incident de hoge 

geluidsbelasting die dit met zich meebrengt. Hoe verder weg van de brandweerkazerne hoe 

minder vaak bewoners worden geconfronteerd met een loeiende brandweerauto in de straat. 

Vanwege de diversiteit van de brand- of calamiteitlocaties zal na elke verkeerskruising deze 

kans verminderen. Het bepalende gebied zijn de woningen langs de directe ontsluitingsweg 

naar een hoofdontsluitingsweg in de gemeente. Elke uitruk zal daar langs komen.  

 

De mensen in de gemeente die langs de hoofdwegen wonen zoals de Rijksstraatweg (maar 

ook andere wegen) worden vaker geconfronteerd met een hoge geluidsbelasting vanwege 

verkeer, sirenes van brandweer, maar ook van ambulances en politieauto’s. Langs dergelijke 

wegen is het qua verkeer drukker (inclusief het vrachtverkeer en bussen) en heerst er al een 

hogere geluidsbelasting waardoor de brandweerwagens minder zullen opvallen.  

 

Het verdient aanbeveling een locatie te kiezen aan of nabij dergelijke hoofdroutes zodat 

verkeersstromen worden gebundeld. Hierdoor zullen er langs deze hoofdroutes wel hogere 

geluidsbelastingen heersen maar zullen andere gebieden en vaak meer woningen worden 
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ontzien (concentratie versus verspreiding). Een verdelingen over het wegennetwerk geeft een 

minder hoge geluidsbelasting langs de verkeersassen, maar leidt wel tot een verspreiding van 

de geluidsbelasting over een veel groter gebied.  

 

Hoe langer de route naar een hoofdontsluitingsweg hoe meer woningen overmatig belast 

zullen worden. Een locatie midden in een rustige woonwijk op afstand van een 

hoofdontsluitingsweg zal dan ook een grotere impact hebben dan een locatie aan een 

hoofdontsluitingsweg.  

 

Op hoofdlijnen zouden de volgende beoordelingscriteria kunnen worden gebruikt voor de 

locatiekeuze: 

a. Het aantal woningen binnen een straal van bijvoorbeeld 75 meter van de 

brandweerkazerne (voor de directe invloed van de activiteiten op het terrein van de 

brandweerkazerne); 

b. Het aantal woningen langs de directe ontsluitingsweg naar een hoofdontsluitingsweg. 

Hoe meer woningen hoe negatiever de score. In overleg kan het beoordelingscriterium 

uitgewerkt worden tot een praktisch instrument.  

 

 

5. Juridische mogelijkheden 
 

Er dient in de eerste plaats naar gestreefd te worden om de activiteiten aan de reguliere norm 

te laten voldoen. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn ontstaat er een extra motivatie-plicht bij de 

besluitvorming. Er zijn uitzonderingen op de reguliere norm mogelijk maar er bestaat wel een 

inspanningsverplichting en zorgplicht. Hoe groter de potentiele impact qua geluid des te 

belangrijker de maatregelen om de hinder te beperken. Gemotiveerd moet worden waarom 

maartregelen wel/niet getroffen worden. Het vervolgonderzoek zal hiervoor de munitie 

aanleveren.  

 

Mocht het niet mogelijk zijn de geluidsbelasting te verminderen met maatregelen dan mag de 

gemeente een verhoogde geluidsbelasting buiten op de gevel toestaan. Dit mits men in huis 

maar voldoende beschermd blijft.  

 

Op grond van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

mag een gemeente hogere normen vaststellen bij maatwerkvoorschrift (zowel voor het 

gemiddelde als voor de geluidspieken). Dit onder de voorwaarde dat het geluidsniveau in de 

woning niet boven de norm komt. Indien dat noodzakelijk is dient de betreffende woning extra 

geïsoleerd te worden.   

 

De geluidspieken zijn hoog vanwege het uitrukken, optrekken van de brandweerauto’s, de 

sirenes, dichtklappende portieren. Vanwege het maatschappelijk belang mag de gemeente 

deze geluidspieken uitzonderen van de normstelling (pieken tijdens het uitrukken ten behoeve 

van ongevals- en brandbestrijding). Dat is geregeld in artikel 2.22 van het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer. De norm voor de geluidspieken geldt overigens wel bij 

het terugkeren van de brandweerauto’s.  

 

Bij besluitvorming over het bestemmingsplan mag van deze uitzondering niet te snel gebruik 

worden gemaakt. Eerst moet onderzocht worden of de geluidsbelasting beperkt kan worden 

en gemotiveerd waarom er wel of geen maatregelen worden genomen. Dus pas na 

zorgvuldige afweging hierover kan de hogere geluidsbelasting worden toegestaan.  

 

Belangrijk is dat het woon- en leefklimaat een beoordelingscriterium was bij de locatiekeuze.   
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Jurisprudentie 

Er zijn diverse uitspraken over bezwaarprocedures bij de bouw van brandweerkazerne. Hier 

blijkt dat: 

 Het woon- en leefklimaat aantoonbaar een rol moet spelen bij de locatiekeuze.   

 Bij overschrijding van de reguliere normen er onderzocht moet worden of de 

geluidsbelasting beperkt kan worden en gemotiveerd waarom er wel of geen 

maatregelen worden genomen.  

 Alleen toetsing aan het Activiteitenbesluit onvoldoende onderbouwing geeft voor een 

goede ruimtelijke ordening.  

 

6. Maatregelen 
 

Er zijn diverse soorten maatregelen mogelijk om de geluidhinder te beperken: 

 Verkeersregelinstallatie plaatsen op de Vondellaan: een deel van de weg kan 

verkeersvrij worden gemaakt door verkeersregelinstallaties, die vanuit de kazerne 

worden aangestuurd. Hierdoor is een vrije doorgang van de hulpverleningsvoertuigen 

gewaarborgd met als gevolg dat het gebruik van sirenes niet nodig is. 

 Isolatie van woningen: hierdoor wordt men (vooral in de nachtperiode) minder vaak 

gestoord en wakker gemaakt.   

 Het plaatsen van geluidsschermen (waar bijvoorbeeld de oefeningen worden gehouden) 

 Gedragsregels bij het terugkeren in de avond en de nacht zoals het rustig terug rijden en 

het normaal sluiten van de portieren (dus niet luidruchtig dichtgooien) en niet luid roepen 

e.d. 

 Voldoende afstand aanhouden tot woningen (zie beoordeling locatiekeuze) 

 

Welke maatregelen er getroffen worden volgt uit de bestemmingsplan- en inspraakprocedure. 

Het vervolgonderzoek zal informatie moeten geven over nut en noodzaak van de 

maatregelen in het concrete geval.   

 

Daarnaast kan naar andere vormen van compensatie gezocht worden om de mensen 

tegemoet te komen (eventueel planschade).  

 

 

 


