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Aan: gemeente Haren 

Van: Ate Westra 

Datum: 14 november 2013 

Onderwerp:  Haalbaarheid geluid brandweerkazerne Westerse drift Haren  

 

 

In opdracht van gemeente Haren is een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

haalbaarheid van een brandweerkazerne aan de Westerse Drift in Haren. Er zijn diverse 

situaties doorgerekend en er zijn ter plaatse geluidsmetingen uitgevoerd. Deze memo geeft 

een samenvatting van de resultaten. 

 

Uit het nader onderzoek is gebleken dat een kazerne op de huidige locatie niet onhaalbaar 

is indien er maatregelen worden getroffen om de geluidhinder te beperken.  

 

Onderstaand volgt een opsomming van de oplossingen en benodigde maatregelen: 

 

1. interpretatie wetgeving 

2. lagere afstelling van de geluidssirene in de nachtperiode 

3. aanpassing uitrukhal:  

a. afscherming van de in-/uitrit 

b. verplaatsing van de uitrukhal voor de brandweerauto’s naar het midden van de 

bebouwing aan de Westerse Drift 

4. plaatsen van een hoog geluidsscherm lang een eventuele nieuwe in- en uitrit van het 

terrein 

5. verplaatsing van activiteiten van “voor” naar “achter”: 

a. de dagelijkse onderhouds activiteiten 

b. parkeren 

c. hiertoe een extra uitgang (overheaddeur) creëren aan de achterkant van de 

stallingsruimte 

6. afscherming van het achter terrein: 

a. plaatsen van een hoog geluidsscherm aan de noordkant van het terrein (langs 

de binnenplaats) 

b. verhoging van de bebouwing (meer geluidafscherming creëren en gebruik 

maken van een U-vorm rondom het binnenterrein) 

c. geluidafscherming van de oefenlocatie van de brandweer 

7. voor de woningen waar na de bron- en afschermende maatregelen nog een relatief hoge 

geluidsbelasting overblijft, kunnen isolatiemaatregelen getroffen worden om een 

acceptabel binnenniveau te houden.  

 

Met behulp van de bovenstaande principes zijn er verschillende varianten te maken die een 

plan qua geluid haalbaar kunnen maken. Dat er verschillende varianten mogelijk zijn heeft te 

maken met de positionering van de gebouwen en functies op het terrein en de positionering 

van de geluidschermen ten opzichte van de geluidsbron. Een scherm of gebouw dicht bij de 

bron werkt effectiever dan een scherm of gebouw op afstand van de bron. Om dezelfde 

geluidsreductie te halen moet een scherm op afstand van de bron hoger te zijn dan een 

scherm dicht bij de bron (het geluid gaat er dan makkelijker overheen).  

 

Onderstaand volgt een toelichting op de genoemde punten.  
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1. Interpretatie wetgeving 
 

Nader onderzoek is uitgevoerd naar de interpretatie van de wetgeving. 

 

Knelpunt 

Vanwege het algemeen maatschappelijk belang van brandweerkazernes is in artikel 2.22 van 

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bepaald dat 

geluidspieken tijdens het uitrukken ten behoeve van ongevals- en brandbestrijding zijn 

uitgezonderd van de norm voor maximale niveaus (Lmax).    

 

In het vorige onderzoek werd geconcludeerd dat de brandweerkazerne onder andere niet aan 

de geluidnormen van het Activiteitenbesluit zou kunnen voldoen vanwege de hoge 

geluidniveaus bij terugkomst na een 

uitruk in de nachtperiode (dichtslaan 

autoportieren, achteruitrijden 

brandweervoertuig en dergelijke).   

 

 

 

 

Oplossing 

Artikel 2.22 niet letterlijk te nemen maar uitgaan van de intentie van de wetgever. Als de 

bepaling namelijk letterlijk wordt genomen zouden de brandweerwagens in de nacht wel 

kunnen vertrekken maar niet kunnen terugkeren. Dit terwijl de intentie van de wetgever was 

om de inzet van brandweervoertuigen niet onmogelijk te maken door geluidsnormen. Er blijft 

wel een zorgplicht om de geluidhinder te beperken.  

 

Dezelfde problematiek heeft begin dit jaar gespeeld bij een brandweerkazerne in Bunschoten. 

Die gemeente heeft daarop om opheldering gevraagd bij het Ministerie. Zie hiervoor de 

stukken in de bijlage.  

 

Het Ministerie van I&M heeft daarop samengevat als volgt gereageerd:  

“Hoewel de terugkeer van de motorvoertuigen niet als zodanig is opgenomen in het artikel, is 

door de wetgever bedoeld dat de terugkomst op de brandweerkazerne integraal onderdeel 

vormt van het uitrukken van het motorvoertuig”.  

Daarom mag ook het hierbij behorende piekgeluid buiten beschouwing blijven. 

 

Er blijft wel een juridisch risico over bij eventuele beroepsprocedures omdat de rechter het 

eindoordeel velt over uitleg van wetgeving maar inhoudelijk gezien is er meer ruimte dan 

waar eerst vanuit was gegaan. 

 

Daarnaast mag de gemeente op grond van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer 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.   

 

Er dient wel 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 dus uitzonderingen op de reguliere norm mogelijk maar er blijft wel een 

inspanningsverplichting en zorgplicht bestaan. Hoe groter de potentiële impact qua geluid des 

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

maartregelen wel/niet worden getroffen.  
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2. Sirene van de brandweervoertuigen lager afstellen 
 

Knelpunt 

Het knelpunt betrof de hoogte van de geluidsbelasting tijdens het uitrukken richting de 

Vondellaan vanwege de korte afstand van de woningen tot de weg. Vooral de flat aan de 

Korte Dreef nabij de kruising met de Vondellaan ligt op een korte afstand van de weg (het is 

een soort flessenhals waar de brandweervoertuigen langs moeten). Elk langskomend 

voertuig geeft daardoor hoge gemiddelde geluidsniveaus (komt boven grenswaarden uit 

indien de sirene niet bijgesteld wordt). Zoals eerder aangegeven mogen geluidspieken tijdens 

het uitrukken worden uitgezonderd. In Bestemmingsplanprocedures is het wel gebruikelijk 

(lees noodzakelijk) om het gemiddelde geluidsniveaus vanwege aan en afvoer op de 

openbare weg binnen het invloedsgebied te beoordelen.  

 

Oplossing 

Bij de bestaande brandweervoertuigen zijn er geluidsmetingen uitgevoerd om de bronsterkte 

van de sirenes vast te stellen. Hieruit is gebleken dat het geluidsniveau van de sirenes aan de 

voorkant op 7 meter afstand een geluidsniveau veroorzaken van 117-118 dB(A).  

 

Op grond van de “Regeling optische en geluidssignalen 2009” moet het geluidsniveau 

overdag minimaal 110 dB(A) zijn en maximaal 125 dB(A) (pijngrens). In de nacht moet het 

geluidsniveau minimaal 100 dB(A) zijn. Dit geeft de ruimte om de sirenes wat anders af te 

stellen. Door toepassing van een aanvullende schakelaar kan de sirene zodanig worden 

afgesteld dat het sirene geluid in de nachtperiode aan de norm voldoet (verschillend 

dag/nachtniveau). Eventueel zou een extra (nacht)sirene ook uitkomst kunnen bieden.  

 

 Geluidsniveau op 7 m afstand 

Huidige instelling 117-118 dB 

Minimum overdag 110 dB 

Minimum nachtperiode 100 dB 

 

 

 
 

 
  

Figuur 1: Geluidsmetingen sirenes 
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3. Uitrukhal 
 

Knelpunt 

De huidige uitrukhal ligt pal naast woningen. Er hoeft maar weinig te gebeuren en de 

geluidsnorm wordt overschreden. 

 

Oplossingen 

 

a. Afscherming uitrukhal aan de voorkant 

 

Door plaatsing van een geluidsscherm van circa 4 meter hoogte zou dit opgelost kunnen 

worden. Het scherm dient wel deels doorzichtig te worden uitgevoerd i.v.m. het benodigde 

uitzicht op de weg.    

 

 
 

 

 

 

b. Verplaatsing van de uitrukhal 

 

Alternatief is de verplaatsing van de uitrukhal naar het midden van de bebouwing. Hierdoor 

wordt een grotere afstand gecreëerd ten opzicht van de naastgelegen woningen.  

 

 
 

  

Figuur 2: Afscherming  

Figuur 3: Verplaatsing uitrukhal naar het midden 
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4. Afscherming nieuwe in- en uitrit 
 

Bij realisatie van een eventuele nieuwe in- en uitrit vanaf de Westerse Drift naar het achter-

terrein dient deze afgeschermd te worden ten opzichte van de naastgelegen woning. Door 

gebruik te maken van een luifelconstructie kan de hoogte worden beperkt.  

 

 
 

 

 
 

5. Verplaatsing van activiteiten van “voor” naar “achter” 
 

Knelpunt 

Vanwege de ligging van het voorterrein ten opzichte van de omliggende woningen hoeft er 

maar weinig te gebeuren en de geluidsnorm wordt overschreden. Het gaat daarbij om het : 

 tijdelijk naar buiten rijden van brandweermotorvoertuigen voor onderhoud of preparatie 

van het materieel; 

 parkeren van de auto’s ; 

 

Oplossing 

De activiteiten verplaatsen naar het achterterrein. Hiertoe dient de stallingsruimte aan de 

achterkant ook een uitgang (overheaddeur) te krijgen. De brandweerauto hoeft dan ook niet 

meer via de voorkant en de Van Maerlandlaan naar de binnenplaats te rijden voor oefeningen 

(lange omleidingsroute).  
  

Figuur 4: Afscherming nieuwe in- en uitrit met een luifelconstructie 
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6. Afscherming van het achter-terrein 
 

Maatregelen: 

a. plaatsen van een hoog geluidsscherm aan de noordkant van het terrein (langs de 

binnenplaats) 

b. verhoging van de bebouwing (meer geluidafscherming creëren en gebruik maken van 

een U-vorm rondom het binnenterrein) 

c. geluidafscherming van de oefenlocatie van de brandweer 

 

 
 

Oefenlocatie 

De locatie waar de oefeningen plaatsvinden moet worden afgeschermd voor geluid. De 

hoogte van de afscherming is afhankelijk van de afstand tot de geluidmakende 

werkzaamheden. Een scherm dicht bij de bron is effectiever dan op afstand van de 

geluidsbron. De afscherming kan worden gerealiseerd in de vorm van geluidsschermen en/of 

bebouwing (geluidongevoelige functies) rondom de locatie. Opties: 

1. Er wordt een door bebouwing omsloten binnenterrein gecreëerd waar de oefeningen 

kunnen plaats vinden. Deze bebouwing met geluidongevoelige fungeren als 

geluidafscherming naar buiten toe.  

2. Een geluidsscherm dicht bij de oefenlocatie (rondom): een scherm kan dan een hoogte 

krijgen van circa 3 a 4 meter.  
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Datum
Betreft Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
ons kenmerk
art. 2.22 IENM/ssK-2o13/3189
Geacht College,
In uw brlef van 14 december 2012 vraagt u mij te bezien of artikel 2.22 van het
Actlviteltenbesluit zo kan worden aangepast dat ook het maximale geluid bij
terugkomst van motorvoe/uigen na het uitrukken ten behoeve van ongevallen- en
brandbestrijding voor bestaande situaties buiten beschouwlng blijft.
In artlkel 2.22, Iid 1, staat inderdaad alleen vermeld dat bij het bepalen van het
maximaal geluidsniveau bedoeld In artikel 17, bulten beschouwing blijft het geluid
als gevolg van het ultrukken van motorvoertulgen ten behoeve van
ongevallenbestrljdlng en brandbestrijd|ng. Hoewel de terugkeer van de
moto|oeduigen na het ultrukken niet als zodanlg is opgenomen In het artikel, is
door de wetgever bedoeld dat de terugkomst op de brandweerkazerne Integraal
onderdeel vormt van het uitrukken van het motorvoertulg.
In de nota van toelichting bij artlkel 2.22 van het Activiteitenbesluit staat het
volgende vermeld:
uMet dit besluit zijn inrichtlngen waarblj motowoe/uigen uitrukken voor
ongevallenbestrijdlng en brandbestrijding onder algemene regels gebracht.
Het gaat daarbij om brandweer, politie en ambulances maar ook om
bergingsbedrijven die na een ongeval de weg vrijmaken. Deze hulpdiensten
hebben een algemeen maatschappelijk belang. Kenmerkend voor deze dlensten is
dat zij regelmatig moeten uitrukken en daarbij (op en buiten het terrein van de
inrichting) gebruik moeten maken van optische- en geluidsslgnalering. Het Is niet
de bedoeling het uitrukken van deze voertuigen onmogelijk te maken doordat
voldaan moet worden aan geluidsnormen. Daarom blljft het geluid als gevolg van
het uitrukken van deze dlensten blj het bepalen van het maximale geluldsniveau
buiten beschouwing. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken llgt het voor
de hand dat blj de Iocatiekeuze van een dergelijke inrlchting rekening gehouden
wordt met de maximale geluidsniveaus die Inherent zijn aan deze inrlchtingen.
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Daarnaast kan eraan gedacht worden verkeersslgnalen zoals verkeerslichten te ons kenmerk
# #'
koppelen aan het uitrukken van de voe/uigen, zodat minder gebruik hoeft te IENM/BSK-2013/3189
worden gemaakt van de geluidsslgnalering van de voertuigen. Op grond van het
tweede Iid kan het bevoegd gezag de inrichting technische en organisatorische
maatregelen voorschrijven om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.
Voorbeelden van degelijke maatregelen zijn het aanpassen van de indeling van het
terrein en rijroutesz het inzetten van zo stll mogelljk materieel en het treffen van
redelljkerwijs mogelljke voorzienlngen aan het bestaande materieel.
Het is daarnaast een verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om
geen onnodige overlast te veroorzqken''
De zln ''het is nlet de bedoeling het ultrukken van deze voertuigen onmogelljk te
maken doordat voldaan moet worden aan geluidsnormen'' spreekt de Intentie van
de wetgever uit om de Inzet van de brandweervoeduigen, nlet gehinderd door
geluldregels, mogelijk te maken en daar hoort dan een terugkeer naar de kazerne
ook blj, waarbij ervan mag worden ultgegaan dat de terugkeer nlet gepaard zal
gaan met optische- en geluidssignalering.
Gelet op het vorenstaande zle ik geen aanleiding voor een wijziging/aanvulling van
artikel 2.22 van het Actlviteitenbesluit.
Ik hoop u hlermee voldoende te hebben ge'l'nformeerd.
Hoogachtend,
de direc eur Ilmaat, Lucht en Geluid,
/
z >
: . . . ' ...
/ .,>'
ï
||||, .. . ........'. ' ' , .. ...,..... . ..... ..,..... ..,...,....,,...., . . .. .....,.,. ... .. ....| ..|..
w. drs, M.G. van Empel
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Mededeling: 
 
 Op 13 december 2012 heeft  de raad besloten koers te zetten op het handhaven van de 
brandweerkazerne op de huidige locatie en op korte termijn een renovatieplan voor de kazerne te 
laten uitwerken. 
 
Uit akoestisch onderzoek bleek  dat de brandweerkazerne niet aan de geluidnormen uit de Wet 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) zou kunnen  voldoen vanwege de hoge geluidniveaus bij terugkomst  
na een uitruk in de nachtperiode (dichtslaan autoportieren, achteruitrijden brandweervoertuig en 
dergelijke). In het Activiteitenbesluit milieubeheer is het geluid van de uitruk wel expliciet uitgesloten. 
Hoe omgaan met het geluid bij terugkomst in de kazerne is echter niet opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Vanwege deze omissie in de wetgeving is op 14 december 2012 in een brief aan 
het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) gevraagd hoe we met deze onduidelijkheid  in de 
wetgeving dienen om te gaan. 
 
De reactie van het Ministerie van I&M treft u als bijlage aan en houdt het volgende in: 

- Hoewel de terugkeer niet  als zodanig is opgenomen, is door de wetgever  bedoeld dat de 
terugkomst een integraal onderdeel vormt van de uitruk. Daarom mag ook het hierbij 
behorende geluid buiten beschouwing blijven. Op deze wijze kan de brandweerkazerne 
voldoen aan de geluidvoorschriften vanuit het Activiteitenbesluit. 

- Aanvullend hierop moet de verantwoordelijkheid om geluidoverlast te beperken niet vergeten 
worden.  

 
Conclusie: 
Er kan nu een definitieve melding Activiteitenbesluit voor de brandweerkazerne  bij het bevoegd gezag 
(gemeente) worden ingediend. De geluidsituatie voldoet aan de gestelde geluidnormen, zodat dit geen 
reden is de melding niet te accepteren. In het renovatieplan zal, waar mogelijk, rekening worden 
gehouden met het voorkomen van geluidoverlast.  
 
 
 

mailto:j.stijger@bunschoten.nl

