
 

 

 
 

 

 

Noti t ie  

    

 

Onderwerp: 

 

Geluiduitstraling Kindcentrum De Finne te Beesterzwaag, gemeente Opsterland 

Datum: 

Projectnummer: 

14-04-2020 

184.00.53.00.00.00 

 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

In Beetsterzwaag in de gemeente Opsterland wordt op het trainingsveld van VV De Sweach het kind-

centrum De Finne gerealiseerd (zie figuur 1). In dit kindcentrum worden naast twee basisscholen ook 

de kinderopvang gehuisvest. De voetbalvereniging behoudt een eigen accommodatie op het terrein. 

Deze zal bestaan uit de op te waarderen huidige accommodatie of een nieuw te bouwen accommo-

datie. In dit plan wordt ingegaan op de eventuele geluidsoverlast voor de omgeving.  

 

 

figuur 1. Locatie kindcentrum De Finne (Blauw omlijnd) 

 

2 .  P l a n v o o r n e m e n  

 

De locatie is gelegen aan de Vlaslaan. De oppervlakte van de globale planlocatie bedraagt ongeveer 

8.000 m
2
. De te realiseren bebouwing ten behoeve van de scholen kent een oppervlakte van onge-
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veer 1.300 m
2
, exclusief een uitbreidingsbehoefte van 50%. De prognose van het aantal leerlingen 

bedraagt 218. De kinderopvang heeft een ruimtebehoefte van 400 m
2
. De prognose van het aantal 

kinderen bedraagt ongeveer 42. De voetbalvereniging wenst een nieuwe accommodatie met een op-

pervlak van 500-700 m
2
.  

 

3 .  V N G  b r o c h u r e  

 

Het betreffende gebouw valt volgens de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG publicatie Bedrijven 

en Milieuzonering (VNG brochure) onder de omschrijving 'Scholen voor basis- en algemeen voortge-

zet onderwijs' en heeft een milieucategorie 2, waarbij volgens de richtlijn een afstand van 30 meter in 

acht moet worden genomen. Het betreft hier een richtlijn met indicatieve afstanden. Zowel het te 

realiseren gebouw als het schoolplein komen op een grotere afstand dan 30 meter te liggen (ten 

minste 32 meter wat betreft het schoolgebouw en 45 meter wat betreft het schoolplein). 

 

De mogelijke overlast die uitgaat van het onderwijscluster zal met name bestaan uit geluidsoverlast 

van spelende kinderen op het schoolterrein alsmede door de verkeersaantrekkende werking van het 

onderwijscluster. Gelet op de afstand van het schoolplein tot de woningen en het feit dat het school-

plein is gesitueerd aan de oostzijde van de school mag worden geconcludeerd dat vanaf het plein 

nagenoeg geen overlast uitgaat naar de omgeving. Vanuit de bebouwing van het onderwijscluster 

gaat nagenoeg geen overlast uit naar de omgeving. De verkeersaantrekkende werking zou overlast 

kunnen geven en is daarom nader onderzocht. 

 

4 .  V e r k e e r s g e n e r a t i e  

 

De verkeersgeneratie van de basisscholen en kinderopvang is berekend met de rekentool Verkeers-

generatie & Parkeren. Met behulp van deze tool is een berekening gemaakt van onder andere de 

verkeersgeneratie van zowel het personeel als van de begeleiders van de scholieren. Daarbij is reke-

ning gehouden met default-waarden. 

In tabel 1 zijn de resultaten van de berekende verkeersgeneratie van het kindcentrum opgenomen 

(bijlage 1). Hieruit blijkt dat op werkdagen ongeveer 400 ritten worden gegenereerd door het kind-

centrum. Tijdens het weekeinde wordt de school niet gebruikt. De werkdagen zijn voor de verkeers-

generatie dan ook maatgevend. 

 

Tabel 1. Verkeersgeneratie kindcentrum 

functie aantal kencijfers verkeersgeneratie totaal 

    aantal ritten/etmaal 

basisschool 218 kinderen op basis van rekentool 312 

kinderopvang 42 kinderen op basis van rekentool 88 

totaal       400 

 

Uitgaande van de locatie van het kindcentrum in Beetsterzwaag mag ervan worden uitgegaan dat van 

deze ritten 40% uit het noorden en 60% uit het zuiden komen. 
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5 .  G e v o l g e n  o m l i g g e n d e  w o n i n g e n   

 

5.1. Indirecte hinder 

 

Wat betreft het autoverkeer wordt het kindcentrum ontsloten vanaf de Vlaslaan. De verwachting is 

dat op werkdagen gemiddeld 400 auto’s per etmaal extra gebruik maken van deze weg (160 in noor-

delijke richting en 240 in zuidelijke richting.  

Daarom is de indirecte hinder door verkeersbewegingen op de openbare weg van en naar het kind-

centrum beoordeeld. De indirecte hinder is beoordeeld volgens de “Circulaire inzake geluidhinder 

veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet mi-

lieubeheer” d.d. 29 februari 1996, die hierna wordt aangeduid als de “Circulaire indirecte hinder”. 

De Circulaire indirecte hinder adviseert de transportbewegingen separaat van de directe hinder van 

de inrichting en separaat van het overige wegverkeer te beoordelen. De beoordeling vindt plaats op 

een manier die nagenoeg overeenkomt met die voor verkeerslawaai. Aan de geluidsbelasting wordt 

een maximum gesteld, het maximale geluidsniveau wordt niet beoordeeld. Voor de geluidsbelasting 

geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A). 

 

De geluidsbelasting wordt in principe vastgesteld conform het “Reken- en meetvoorschrift geluidhin-

der 2012”, de regeling als bedoeld in de artikelen 110d en 110e van de Wet geluidhinder. Hierbij 

wordt géén rekening gehouden met een aftrek op het rekenresultaat op grond van artikel 110g van 

de Wet geluidhinder.  

 

De indirecte hinder wordt tot een bepaalde afstand aan de inrichting toegerekend. Voor de reikwijdte 

geeft de Handreiking een aantal mogelijke criteria. In de meeste gevallen voldoet het criterium dat de 

indirecte hinder moet worden beoordeeld tot de afstand waarop het verkeer van en naar de in-

richting zich qua rijsnelheid en stopgedrag niet meer onderscheidt van het mogelijke overige verkeer 

op die weg. 

 

5.2. Berekening indirecte hinder 

 

De onderhavige situatie valt binnen de randvoorwaarden van Standaardrekenmethode I uit het re-

ken- en meetvoorschrift en is derhalve met deze methode berekend. Bij de berekening wordt uitge-

gaan van de gemiddelde verkeersintensiteit per uur per beoordelingsperiode. Beoordeeld is het ver-

keer van en naar het kindcentrum op de Vlasstraat. Dit verkeer bestaat uitsluitend uit lichte motor-

voertuigen. 

De volgende uitgangspunten zijn aangehouden: 

- 60% van het autoverkeer arriveert en vertrekt uit/in zuidelijke richting; 

- 40% van het autoverkeer arriveert en vertrekt uit/in noordelijke richting; 

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de woningen is weergegeven in bijlage 2 en in on-

derstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn zoals aangege-

ven exclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB(A). 
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figuur 2. Waarneempunten 

 

Tabel 2. Rekenresultaten indirecte hinder 

waarneempunt Bouwlaag 

 1 2 3 4 

1.1 36 dB (A) 37 dB (A) 37 dB (A) 37 dB (A) 

1.2 38 dB (A) 39 dB (A) 39 dB (A) nvt  

1.3 37 dB (A) 38 dB (A) 38 dB (A) nvt  

2.1 35 dB (A) 36 dB (A) 36 dB (A) nvt  

3.1 35 dB (A) 35 dB (A) 35 dB (A) nvt  

 

5.3. Toetsing rekenresultaten indirecte hinder 

 

Uit de berekening blijkt dat de woningen in de nabijheid van de school ruimschoots voldoen aan de 

voorkeurswaarde van 50 dB(A), en dat daarmee geen sprake is van indirecte hinder. 

 

6 .  C o n c l u s i e s   

 

Op grond van de VNG brochure mag worden geconcludeerd dat het gebouw en schoolplein van het 

kindcentrum op voldoende afstand liggen van de bestaande woningen.  

Wat betreft het verkeerslawaai als gevolg van indirecte hinder mag worden geconcludeerd dat op 

grond van de berekeningen geen sprake is van indirecte hinder. Er wordt ruimschoots voldaan aan 

de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
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Bijlagen 
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Bijlage 1.1 Verkeersgeneratie basisscholen 

 
  

kindcentrum De Finne - CBS De Peadwizer, ODS De Trime

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 5 5

Profiel - op basis defaultwaarden

leerlingen per klas 21.8 21.8

overblijf percentage 30 30 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoers wijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1.0

overig personeel per klas 0.3

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

autoritten per openingsdag 208 84 16 4 312

voor begin schooldag 0 0 8 1 9

begin schooldag 62 25 0 1 88

begin middagpauze 42 17 0 0 59

eind middagpauze 42 17 0 0 59

eind schooldag 62 25 0 1 88

na eind schooldag 0 0 8 1 9

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.

benodigde parkeerplaatsen 8 3 11

benodigde parkeerruimte K&R 16 3 19

onderbouw bovenbouw

totaal

totaal

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.
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Bijlage 1.2 – verkeersgeneratie kinderdagverblijf 

 
  

 kindcentrum De Finne - Kinderwoud

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

KINDERDAGVERBLIJF

Functieprofiel

aantal groepen: 3

Profiel - op basis defaultwaarden

kindplaatsen per groep 14.0

medewerkers per groep 2.6

% kinderen dat de hele dag blijft 75 %

% ouders/verzorgers per auto 50 %

% medewerkers per auto 50 %

aantal kinderen per ouder/verzorger (per auto) 1.33

aantal kinderen per  per ouder/verzorger (overige vervoerwijze) 1.33

turnover parkeerruimte  per ouder/verzorgers 3

turnover parkeerplaatsen personeel 1

Resultaat - Verkeersgeneratie

autoritten per openingsdag (aankomst + vertrek) 80 8 88

    - voor begin kinderdagverblijfdag 0 4 4

    - begin kinderdagverblijfdag 32 0 32

    - begin middagpauze 8 0 8

    - eind middagpauze 8 0 8

    - eind kinderdagverblijfdag 32 0 32

    - na eind kinderdagverblijfdag 0 4 4

Resultaat - Parkeren

benodigde parkeerplaatsen 4 4

benodigde parkeerruimte K&R 5 5

medewerkersouders/verzorgers totaal

ouders/verzorgers medewerkers totaal
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Bijlage 2.1 - Rekenresultaten indirecte hinder 
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Bijlage 2.2 - Invoer en rekenresultaten 
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