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Vergunningen

- Omgevingsvergunning (Wabo):

- Milieu

- Bouwen 

- Handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke 
ordening

- Kappen bomen, aanlegvergunning

- Vergunning / melding Wet natuurbeheer

- Natura 2000 gebied

- Evenementenvergunning

- Openbaar terrein

- Vergunning Waterwet

- Dempen of graven van sloten



Thema’s bij aspect milieu

- Geluid

- Luchtkwaliteit/stikstofdepositie

- Bodem

- Afvalstoffen en afvalwater

- Opslag gevaarlijke stoffen

- (Brand)veiligheid





Geluid bij vergunningverlening

- Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999)

- Voorschriften ter hoogte van woningen/controleposities:

- Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) 

- Maximale geluidniveau of piekniveau (LAmax)



Geluidmeting

Equivalente geluidniveau (Leq)

Piekniveaus





Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

- LAr,LT = Li – Cm – Cb – Cg

- Li: gemeten equivalente geluidniveau onder “meewind” en 
gecorrigeerd voor stoorlawaai

- Cm: meteocorrectieterm: waarde tussen 0 en 5 dB(A)

- Cb: bedrijfsduurcorrectieterm: als de crossduur minder is 
dan 12 uur in de dagperiode of 4 uur in de avondperiode

- Cg: gevelcorrectie t.b.v. reflectie: waarde tussen 0 en 3 
dB(A)



Voorbeeld,  vergund LAr,LT 50 dB(A)

- Meting gemeente bij woning op 100 m van het circuit, tijdens 
middagtraining (14 - 17 u): Li = 59 dB(A)

- Cm: meteocorrectieterm: 4 dB(A)

- Cb: bedrijfsduurcorrectieterm: bij 3 uur trainen: 6 dB(A)

- LAr,LT = Li – Cm – Cb = 59 – 4 – 6 = 49 dB(A)

- N.b.:

- Indien sprake is van tonaal geluid +5 dB toeslag; 

- huidig inzicht: bij voldoen aan 94 dB(A)- KNMV norm geen 
toeslag  



Managen geluidemissie crosscircuit

- Voorwaarde: akoestisch rekenmodel van het circuit en de 
(woon)omgeving

- Rekenmodel wordt geverifieerd d.m.v. metingen, meestal 
als onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag

- Met het rekenmodel wordt het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau en maximale geluidniveau berekend

- Let op: gemeten maximale geluidniveaus kunnen soms 
fors afwijken van berekende waarde met rekenmodel → 
marge aanhouden bij geluidvoorschriften



- Geluidbronnen

- Gebouwen

- Afschermingen

- Rekenposities

- Bodemgebieden

Wat zit erin een 
rekenmodel?



Invoergegevens geluidbronnen

- Gemiddeld bronvermogen per crossmotor

- Bedrijfsduur, uitgedrukt in het aantal crossuren per 
periode



KNMV-norm training:
94 dB(A) op 7,5 m



FIM 2 m max. meting
bij wedstrijden



Gemiddeld bronvermogen per crossmotor

- Gemiddelde geluidproductie van een motor bij rijden van 
een volledige ronde over een circuit

- Metingen vanaf 2012 geven een gemiddeld bronvermogen 
van 114 - 115 dB(A) aan als het gemiddelde passeerniveau 
voldoet aan 94 dB(A)-norm

- FIM-norm 114-115 dB(A): correspondeert met 98-99 dB(A) 
op 7,5 m → gemiddeld bronvermogen 118-120 dB(A)



Aantal crossuren

- Bepaald over de hele beoordelingsperiode (dag of avond)

- Voorbeeld: een wedstrijddag met 8 manches van elk 15 
minuten, met 25 rijders in de baan levert 8 x 15 x 25 = 
3000 crossminuten = 50 crossuren

- Voorbeeld: een training van 3 uur met gemiddeld 15 
rijders in de baan levert 45 crossuren

- Inzichtelijk via transpondersysteem



Tonaal geluid

- Oude jurisprudentie Raad van State: motorcross = tonaal:
+ 5 dB toeslag

- Onderzoek na stiller worden motoren (94 dB(A)-norm):
geen 5 dB toeslag meer

- Discussiepunt: 

- 2-takt/4-takt verhouding

- Toepassing ISO meetmethode of subjectieve 
waarneming



Aandachtspunten

- Ken uw situatie (bestemmingsplan, vergunning)

- Communiceer met omgeving (omwonenden en overheid)

- Let op verschil tussen theorie en praktijk!

- Vermijd onnodige hinder

- Houd rekening met lange doorlooptijd vergunningen


