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Geachte college,

Ondergetekende bewoners maken bezwaar tegen de wijziging van de bestemming van de Bergstraat 62, omdat
dit leidt of kan leiden tot:
Aontosting von het woongenot daar geluidsoverlast veroonaakt door bedrijfsactiviteiten vanuit
genoemd gebouw
Adntosting van het woongenot door het laagfrequent geluíd (tfg)* ofkomstig von ventilator oan het
gebouw
Aontosting vqn het woongenot door de 24/7 beschikbaarheid von de verhuur units in dit gebouw
Huidige klachten

op dit moment wordt er geluidsoverlast ervaren door een ventilator van de Bergstíaat 62, welke hinderlijk
hoorbaar is in een laagfrequent gezoem in de tuinen van ondergetekende. Dit gezoem is het sterkst te horen bij
de bewoners van nummer 90. Recent is daar een melding van gemaakt bij de gemeente en de omgevingsdienst
omdat dÍt zorgt voor een aantasting van het woongenot.

Eerdere klachten
Eerder zijn er al klachten geweest omdat er een bandenbedrijf zich had gevestigd in een unit van de Bergstraat
62. zii maakte gebruik van een luchtsleutel en compressor wat destijds voor overlast zorgde. Wij vrezen, door
een willekeur aan bedrijven toe te staan, een toename van geluidsoverlast door de diverse bedrijfsactiviteiten
welke plaats kunnen vinden.
Verzoek tot aanvullende eisen bestemmingsplan
willen voorstellen om in het bestemmingsplan eisen op te nemen dat bedrijfsactiviteiten worden
toegestaan, maar dat alle geluidsbronnen binnenshuis geplaatst moeten worden en dat geluidshinder, zowel
voor laagfrequente geluidsbronnen maar ook in andere geluidsfrequenties niet mag optreden.
W'tj zouden

Hiernaast zouden wij graag zien dat de activiteiten niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week mogen
plaatsvinden, maar alleen tijdens de dag en avonduren tot 23.00 uur.

Hoogachtend,

Rijkinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Minis teri e v an Vo lksg ezo ndhei d,

WelzijnenSpon
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De bijgevoegde'factsheet'is opgesteld ten behoeve van de Directie Kllmaat, Lucht
en Geluid van het ministerle van IenM. Vezocht is om een korte schets van de
kennls over laag frequent gelutd. Deze'factsheet'ls geen uÍtputtende analyse van
alle relevante onderzoeken, maar een kort overzÍcht op basis van actuele kennis en
literatuur (een'quick-sca n'),
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Het bereik van het menselijk gehoor ligt in het frequentiegebied tussen 20
en 20.000 Hz, Mensen met een minder goed gehoor kunnen hoge tonen
meestal slechter horen. Dan llgt de bovengrens op fO.00O Hz, soms nog
lager. Geluid onder de 100 Hz is voor velen ook moeilijker te horen.
'Gewoon'geluid, dat wil zeggen geluid zoals dat in de buitenlucht natuurlijk
voorkomt, ligt meestal in het frequentiegebied tussen 400 en 2500 Hz.
Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden LOO/I2S
Hz. Het is meestal mechanÍsch gegenereerd geluid.
Geluid met frequentles onder 20 Hz wordt infra-geluid genoemd. Dit ís
alleen waarneembaar voor mensen als het heel sterk is; de waarneming is
dan niet als geluld te herkennen maar meerals'druk op de oren.of als

trllling.

r
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De definitie van laagfrequent geluid ls afkomstig ult de Richtlijn
LaagfÍequent geluid van de Nederlandse Stichting Geluidhinder, Deze
richtlijn heeft geen wetgeldigheid maar ls via jurisprudentie wel een veel
gebruikte bron. Daarnaast wordt in jurisprudentie ook verwezen naar de
"Vercammen-curve" die betrekkíng heeft op het gebied tussen 20 en 125

Hz.
In verschillende landen worden verschillende ranges gebruíkt, bijvoorbeeld
Denemarken: < L60 Hz, Japan: <80 Hz, Polen: <250 Hz, Nederland:

<100/125 Hz.

Bronnen van laagÍrequent geluid
Eijna alle geluldbronnen produceren naast hoger frequent geluid ook
laagfrequent geluid. In de meeste gevallen wordt het laagfrequent geluld
door het hoger frequente geluid overstemd en dan wordt het ni€t als
zodanig waargenomen. Laagfrequent geluíd wordt op verschlllende
manieren opgewekt: door luchtstromingen langs objecten of in
leidingsystemen of door mechanische trillingen veroorzaakt door machines
en apparaten. Bekende LFG-bronnen zijn: windstroming langs objecten of
in schoorstenen; windturbines; gasturbines; procesfornuizen; luchtkoelers;
zuigercompressoren; transformatoren ; persenf e. d, Ook wegverkeer,
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1000
grote
afstanden
maar dat wordt op niet te
en ontvanger) overstemd door het hoorbare geluíd'
Laagfrequànt geluid dempt op grotere afstand minder uit dan geluid met
hoglre frequenttes ('gewoon' geluld)' op afstanden van meer dan 5 km
van sterke geluidbronnen blijft alleen de laagfrequente component over'
Dat is een bekend fenomeen bu buvoorbeeld proefdraaien en taxiën vên
vliegtuigen of bij scheepvaaft. Dlt is één van de ooeaken dat laagfrequent
geluid nlet makkelljk aan een bron toe te wljzen valt'
taagfrequent gelutd wordt door gevels ook mtnder gedempt dan geluid. met
hogóre frequenties. In wonlngen en gebouwen kan bovendien versterkinq
u"n h"t geluid ontstaan door zogenaamde 'opslingerlng' (resonantie), Dat
voor
komt omdat de golflengtes van laagfrequent geluid, dÍe bepalend zijn
of
wonlng
van
een
passen
maten
de
goed
bij
deze zgn, "staande golven"
vertrek.
Geluid kan tot verschillende gezondheldseffecten lelden. De meest bekende
hiervan zljn: hinder, slaapveistoring, leesachterstand, verhoogde bloeddruk
en hartinfarct. Voor deze effecten bestaal voldoende bewijs. voor LFG
bestàat er Consensus over elfecten als hinder en slaapverstorlng' Voor
gebracht,
andere effecten of aandoeningen dle met LFG in verband worden
akoestische
vibro
zogeheten
zoals duizeligheid, evenwichtsverlies en
aandoeningen, ls er geen consensus. over een aanvullend effect van LFG
op hinder of gezondheld ís op dit moment niets bekend'
Blj 'gewoon'geluld wordt fluctuerend geluid als hinderlijker en meer
geluid ls
sláaf,verstorend ervaren dan continu geluid. Voor laagfrequent
geval
is'
onbekend of dlt het
Bij 'gewoon'geluld wordt tonaal geluid als hinderlijker eryaren dan
UreJdbandig geluid. Laagfrequent geluld is meestal niet als Èonaal te
herkennen en het is niet bekend of tonaliteit een rol speelt in de
hinderllJkheid van laagfrequent geluid'
eiJ relaiief lage geluidnlveaus kan laagfrequent geluld ln bepaalde
oÁstandtgneáen als hlnderl[k worden eruaren, maar vaak wordt de bron
ntet herkànd, Het aantal meldlngen bij GGD'en over LFG is laag en betreft
ongeveer 1olo (ca. 30 per jaar) van alle klachtmeÍdingen blj GGD-en'
ruo-rmen voor geluid zijn meestal op de buitenwaarde gebaseerd en daaraan
zijn elsen vooi gevelísolatte verbonden (volgens het Bouwbesluit 2012
gáldt uoo. de scheidingsconstÍuctie tussen de bultenlucht en een
;verblljfsgebied'een mlnlmale geluldwering van 20 dB. Deze eis geldt voor
gevel
het freguenttegebied van 100 tot 4000 Hz). De geÍuldisolatle van een
geluid
meer
dus
bliJft
LFG
is
van
voor LFG is geringer en als er sprake
binnen over dan bij 'gewoon' geluid'
geluid door
LFG wordt tenslobte minder gedempt dan'gewoon'
er meer
geluidschermen,
omdat
zoals
geluidwerende maatregelen
naarmate de frequentle van
heen
buigt
schermrand
de
over
ieluidsenergie
het qeluid lager is. Naarmate er meer geluidscherrnen worden toegepast
zal het overblijvende geluid meer laagfrequente componenten hebben
omdat de hoogfrequente componenten gedempt worden'
In Nederland zljn twee richtlljnen voor laagfrequent geluid beschikbaar: de
NSG richtlijn (zie www.nsg,nl) en de "Vercammen-curve"' Deze stelt een
afi,vijkende weging van geluid voor die vergelijkbaar is met de dB(c) curve.
Beide richtlijnen bestaan naast elkaar, hebben geen wetgeldigheid, maar

railve rkeer, scheepvaaÊ en uchtvaa
I
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worden wel vaak toegePast'
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Er Ís geen overkoepelende Europg5E regelgeving wat betreft laagfrequent
geluld.
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Geluid van windturbines
De (geplande) bouw van windturbines, zowel op land als offshore, is
regelmatlg aanleiding tot sterke afiruiJzende reacties vanuit de omgevlng.
Dle reactles zijn gebaseerd op veruiachtingen over de aantasflng van het
landschap, llchthlnder door werking van zonlicht op de draaiende wieken en
geluldhlnder. U't ondereoek blljkt dat Ínensen die vanuit huís een

I
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windturbine kunnen zien meer hinder ervaren dan mensen die de turbine
niet kunnen z'en (RIVM, Z00B)
Wlndturbines genereren mechanlsch geluld (ln de turbine) en
stromlngsgeluid (aan de wieken), dat deels ook als laagfrequent geluid te
beschouwen is. Bij moderne turbines overheerst (op afstanden tot enkele
km) het stromlngsgeluld. Voor offshore windfarms is ook sprake van
onderwater geluid en het effect daarvan op het zeeleven ls een
aandachtspunt bU de milteueffectrappoftage (MER) tudens de planvoÍming.
Op basis van Nederlands gegevens (N=725) onder respondenten die ln de
buurt van tenmlnste twee wíndturblnes woonden en 2 Zweedse
ondezoeken is doorTNO [1] een dosis-effect relaile voor (ernsflge) htnder
van windturbines vastgesteld. Blj 47 dB(A) loopt het percentBge ernstige
hlnder (blnnen) door wlndturbinegeluid op tot zo,n golo, terw[l dat voor
biJvoorbeeld wegverkeer bij vergeliJkbare niveaus rninder dan 3vo betreft.
Niveaus boven de 50 dB Lden komen bij windturbines nauwelijks voor.
In 2008 concludeerde het RIVM in een rapportage aan de GGD over
windmolens en laagfrequent geluid: "Windturbines produceren zeker
laagfrequent geluid,..... Wellicht kan het laagfrequente deel van het gelutd
van wlndturbines tót extra hinder leiden, maar er is nog geen evldentie dat
dit een factor van belang ls. Dat het door bewoners belangrijk wordt geacht
zou kunnen liggen aan spraakverwarring; De laagfrequente (tot 1 Hz)
draaisnelheid van de bladen van een wlndturbine wordt vaak ervaren als
hinderliJk fluctuerend geluid en wordt soms verward met een lage
geluldfrequentie".
Tussen 2008 en heden is de maatschappeliJke discussle over wíndenergie
sterk opgelaaid en worden door omwonenden gezondheldsklachten
toegeschreven aan windturbines. Er is nog onvoldoende wetenschap-pelijke
onderbouwlng om te kunnen beoordelen of deze toegeschreven effecten
reëel zljn.

.

Een panel van experts van het Massachusetts Department of Environmental

Protection concludeerde in 2012 dat er onvoldoende wetenschappelijk
bewijs is dat geluid van windturbines directe - dat is onafhankelijk van
hinder en slaapverstoring - gezondheídseffecten veroorzaakt,

In 2010 is het besluit'wijzlglng milieuregels windturbines' gepubliceerd,
Onderdeel van dlt besluit ls een nieuwe normstelling voor windturbines. De
norm voor de geluidsbelastÍng buiten aan de gevel Lden wordt op 47 dB
gesteld. De nachtnorm, die bepalend is omdat een wíndturbine ook ,s
nachts in werklng is, wordt gesteld op 4l dB Lnight. Bij dergelijke niveaus
zal ongeveer 9olo Vàn de bewoners nog ernstige hinder kunnen
ondervinden,
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tn Denemarken geldt sïnds Januari 2012 een geluidnorm van 20 dB(A) voor
het
LFG van wlndturbines, Dit betreft, het A-gewogen geluldnlveau voor

l',fiil'.,

frequentlegebled van 10 tot en met 160 Hz blnnen de woning'
De Nederlandse 47 Lden/4llnlght normen geven een mate van
beschermlng tegen LFG dle goed vergelijkbaar ls Ínet de Deense normr ook
al is de werkelijke omvang van de beschermlng nu nog niet precies bekend.
Een en ander is afhankelijk van het tyPe wlndmolen en het windmolenpark
en de geluidwering van de lYoning.

(20f1) A comparison
[1] Sabine A. Janssen, Henk Vos, Arno R. Eisses, Eja Pedersen

due
belween exposure-response reíationshlps for wind turbiné annoyance and annoyonee
(6),Pagesr
3746-3753'
Am.
130
Soc.
to other noise sources J. Acoust.
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