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Huishoudensgroei op korte en lange termijn bestaat vooral uit kleine huishoudens
Het aantal huishoudens in Zwolle neemt de komende 10 jaar toe in Zwolle. Dit blijkt uit diverse
prognoses (figuur 1). Dit betekent dat toevoegingen in de woningvoorraad nodig zijn om
huishoudens te kunnen blijven huisvesten (zie kader). Op langere termijn groeit het aantal
huishoudens in Zwolle naar verwachting door, maar met een licht stagnerende trend.
De huishoudensgroei in de komende 10 jaar wordt vooral veroorzaakt door groei van één- (en
twee)persoonshuishoudens. Gezinnen verklaren een relatief kleiner deel van de groei.
Huishoudensverdunning en vergrijzing liggen ten grondslag aan deze trend.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 14 september 2017
: 17.211 BT/BD
: QS Oosterenk Zwolle

Geachte heer Dirksen, beste Stefan,
Op locatie Oosterenk, een werklocatie in Zwolle, werkt u aan een transformatie van een drietal
gebouwen naar wonen. U vraag aan ons is of wij zorg kunnen dragen voor een quickscan
waarbij we enkele belangrijke marktfeiten op een rij zetten. Daarvoor gaan we hoofdlijnen in
op:
• De recente huishoudensprognoses voor Zwolle met doorkijk naar de middellange termijn
(vooral kwantitatief)
• Kwalitatieve ontwikkeling van doelgroepen op korte en middellange termijn (naar leeftijd
en samenstelling)
• Bondig overzicht met belangrijke marktfeiten over met name (kleine) appartementen met
koppeling kansrijke doelgroepen

Een belangrijk kader voor woonprogrammering in Zwolle zijn de regionale afspraken in WestOverijsel. Binnen deze afspraken wordt een prognose-bandbreedte aangehouden (RWP
onderkant/bovenkant, figuur 1). Zwolle mag volgens de afspraken de komende 10 jaar 4.910 tot
6.000 woningen toevoegen. Daar tegenover staat al plancapaciteit van 4.100 woningen1, wat
betekent dat er in beginsel kwantitatieve ruimte is voor toevoeging van ‘harde’ plancapaciteit
aan de woonprogrammering.
Figuur 1: huishoudensprognose Zwolle 2017-2040
Huishoudensontwikkeling naar
samenstelling (2017-2027)
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Geen onderdeel van deze quickscan, en de vraag aan ons, is een beoordeling, conclusies en
adviezen van ons over het concept en de locatie als zodanig. Wanneer gewenst kan dit een
vervolgstap zijn. Ter overweging.
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U werkt aan een transformatie van op de Oosterenk-locatie. Het betreft:
• Een herontwikkeling van drie kantoorpanden naar wonen, aan de rand van Zwolle.
• 87 woonstudio’s van 36 tot 60 m² gbo.
• Huurprijzen tussen de € 450 en € 830 per maand.
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Bron: ABF, Primos (2016), CBS/PBL, Pearl (2016), RWP Overijssel (2017).

Ontwikkeling huishoudenssamenstelling en potentieel kansrijke doelgroepen
Uit beschikbare stukken blijkt dat u zich wilt richten op alleenstaanden en stellen zonder
kinderen, werkend of in opleiding. In het bijzonder richt u zich op startende artsen (of in
opleiding) of coassistenten aan het Isala ziekenhuis). Markttechnisch sluit uw product naar
onze inschatting inderdaad het beste aan bij de woonwensen van deze doelgroep. Zie ook
tabel 1 waar de ontwikkeling van het aantal huishoudens naar type doelgroep is weergeven op
Bron: Vandenbrink Onroerend Goed (2017).
1

Peildatum plancapaciteit 1 januari 2017.

2

basis van Primos20162 en een indicatie geven in hoeverre deze doelgroepen passen bij het
product dat u voor ogen heeft op Oosterenk. We constateren dat kansrijke doelgroepen wat
betreft omvang aan afname laten zien in de komende 10 jaar. Desondanks kan er wel sprake
zijn van een marktvraag vanuit deze doelgroep. Door verhuisbewegingen (en in- en uitstroom
van en naar Zwolle) blijft er beweging binnen de doelgroep, waardoor afzetmogelijkheden
voor u ontstaan.

Markt voor concepten met klein wonen (in Zwolle)
Hierna zetten we enkele belangrijke marktfeiten, gericht op klein wonen in Zwolle op een rij.
Daarvoor kijken we naar succesfactoren voor vormen van klein wonen en de bestaande
appartementenmarkt in Zwolle.

‘KLEIN WONEN: TREND OF HYPE?’
De kansrijke doelgroep zoals beschreven hecht waarde aan een stedelijke, dynamische
leefomgeving, dicht bij voorzieningen en multimodaal ontsloten (zie ook onderstaande kader).
Een klein appartement is voor deze doelgroep een interessante mogelijkheid om te besparen
op hun huisvesting. Echter, hoe kleiner de woonruimte, hoe belangrijker de woonomgeving.
De omgeving geldt bij wijze van spreken als verlengstuk van de woonkamer. Een belangrijke
check is dan ook in hoeverre het product en de locatie waar u aan werkt hier aan voldoen.
Tabel 1: indicatie potentiële vraag per jaar naar huurappartementen in Zwolle
Doelgroep

Alleenstaanden <25 jaar
Alleenstaanden 25-35 jaar
Stellen <35 jaar
Gezinnen
Alleenstaanden & stellen 35-55 jaar
Alleenstaanden & stellen 55-75 jaar
Alleenstaanden & stellen 75+
Overig

2017

2027

3.565
4.790
3.380
18.955
8.405
12.950
5.525
310

Ontwikkeling
2017-2027
3.570
4.675
2.665
19.730
8.440
14.895
7.565
320

5
-115
-715
775
35
1.945
2.040
10

Indicatie
kansijk voor
Oosterenk
+
+
+/--+/+/-

Bron: ABF Research (Primos, 2016).

Naast reguliere huishoudens kan u in potentie ook andere doelgroepen aantrekken zoals
studenten, of tijdelijk woningzoekenden (short- en extended-stay, bijvoorbeeld in relatie tot
een tijdelijke zorgbehoefte bij het Isala), combinaties van wonen en zorg, al dan niet
verbonden aan het Isala ziekenhuis. Hiermee trekt u naar verwachting ook oudere doelgroepen
aan. Vraag vanuit deze specifieke doelgroepen is niet perse zichtbaar in prognoses over
‘reguliere’ huishoudensontwikkeling (en zichtbaar in bovenstaande tabel) en kan kansen
bieden voor de ontwikkeling die u voor ogen heeft.

Recent (2 juni 2017) publiceerden we samen met de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) het onderzoek ‘Klein wonen: trend of hype?’.
Kansrijke doelgroepen voor kleinere appartementen zijn jonge alleenstaanden
en stellen met een stedelijke leefstijl. De stad zien zij als verlengstuk van hun
woonkamer. Onder invloed van hun leefstijl in combinatie met de druk op de
stadse woningmarkt doen zij liever concessies aan woonoppervlak dan aan
locatie. Een klein appartement in de stad is het resultaat.
Succesfactoren voor kleine appartementen-concepten zijn onder andere:
• Hoogstedelijke centrumlocatie: dynamisch, multimodaal ontsloten en dicht
bij voorzieningen.
• Plekken met een zekere druk op de woningmarkt. Zonder voelen huishoudens
geen noodzaak om concessies te doen aan woonoppervlak.
• Hoogwaardige (deel)voorzieningen. Bijvoorbeeld deelauto’s, gezamenlijke
was- en werkruimten, tuinen et cetera.
Bron: ‘Klein wonen: trend of hype?’, Stec Groep in opdracht van RVO (2017).

Kijken we maar de bestaande woningvoorraad dan valt op dat de voorraad appartementen tot
50 m² is een fractie kleiner in Zwolle dan in de rest van Nederland (14% versus 15%). In het
segment 50-75 m² en 75-100 m² is de voorraad relatief gezien juist groter dan gemiddeld in
Nederland (35% versus 37% en 34% versus 33%). In combinatie met de analyse in tabel 2 doet
dit vermoeden dat de markt voor appartementen tot 50 m² in Zwolle relatief klein is.
Figuur 2: verdeling appartementenvoorraad naar oppervlakte (buitenring figuur is Zwolle,
binnenring is Nederland)
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Het aantrekken van specifieke doelgroepen vraagt om aanbod op maat. Bijvoorbeeld voor
tijdelijke (zorg)huisvesting is het van belang dat uw appartementen geschikt zijn voor beperkte
mobiele bewoners. Dat betekent brede deurposten, geschikt sanitair, maaltijdservices,
domotica et cetera.
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In de regionale woonafspraken in West-Overijssel zoals vastgelegd in het RWP West-Overijssel zijn afspraken
gemaakt op basis van de verwachte kwantitatieve woningvraag binnen een bandbreedte. Het RWP zelf kent geen
onderverdeling naar huishoudensdoelgroepen. Om hiervan wel een indicatief beeld te geven is in deze quickscan de
meest recente Primos-prognose (Primos2016) weergegeven. Opgemerkt dient dat Primos2016 een lagere groei
prognosticeert dan de regionale afspraken die leidend zijn voor Zwolle in de (regionale) woonprogrammering. De
huishoudensgroei in tabel 1 betreft zo bezien een voorzichtige inschatting van de uiteindelijke woningvraag in Zwolle
en kan oplopen naarmate de bovenkant van de bandbreedte uit het RWP wordt gehaald.
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Bron: CBS (2017), bewerking Stec Groep (2017).

Overall bezien zien wij vooral tijdelijk woningzoekenden gelieerd aan het Isala ziekenhuis als
een kansrijke doelgroep. Voor hen is de locatie gunstig, gezien de ligging nabij het ziekenhuis.
4
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De reguliere doelgroep van jonge alleenstaanden en stellen heeft niet per se binding met het
ziekenhuis, waardoor u hen moeilijker aan u bindt. In combinatie met de ogenschijnlijk relatief
beperkte marktspanning in de markt voor kleine huurappartementen schatten wij in dat
reguliere doelgroep beperkt bereid zijn concessies te doen aan het woonoppervlak op de
Oosterenk-locatie.
PARKEERNORM KLEINE APPARTEMENTEN KAN SOMS LAGER
De parkeernorm bij kleine appartementen ligt over het algemeen lager bij grote
appartementen. Het autobezit onder jongeren neemt af dat blijkt uit een
publicaties van het CBS (2016) en het PBL (2017). Jongeren tussen de 18 en 30
bezitten 8% minder auto’s en rijden 10% minder kilometers dan 10 jaar geleden.
Dit heeft vermoedelijk te maken met economische factoren (afschaffing
basisbeurs), verminderde waardeperceptie van autobezit en de opkomst van
deelauto’s. Door deelauto’s aan te bieden kunt u de parkeerbehoefte van
bewoners dus mogelijk verlagen.
Er worden al projecten met kleine woningen gerealiseerd met een parkeernorm
van nul, zoals Koningin Julianaplein in Den Haag (Amvest en Synchroon).
Bron: ‘Demografie en de invloed op autobezit en parkeren’, PBL (2017). ‘Personenautobezit en gebruik naar leeftijd
eigenaar’, CBS (2016).

Tot slot
Tot zover. Belt u ons gerust bij vragen of voor meer toelichting: 026-7514100.
Hartelijke groeten,
Bouke Timmen & Bart Dopper

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN, ENKELE VOORBEELDEN:
•
•
•

Afzetonderzoek: grip op afzetpotentie en -snelheid van het door u beoogde
programma (met bijbehorende prijsniveaus).
Programma-check: eventueel in combinatie met het afzetonderzoek kunt u
onderzoeken welk programma uw afzetpotentie optimaliseert.
Laddercheck/toets: onderzoek naar de bestendigheid van uw project op de
Ladder voor duurzame verstedelijking.
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Omgevingswijzer
Duurzaamheid in Oosterenk

 Brengt positieve en negatieve effecten in beeld

Susan van Kruijsbergen, 30-06-2017
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Aanpak Kansen Duurzaamheid

Omgevingswijzer

1. Omgevingswijzer ingevuld
2. Kansen duurzaamheid toelichten
3. Gezamenlijk Ambitieweb invullen

 Veel kansen voor verduurzaming t.o.v. huidige situatie

PAGINA 1

PAGINA 3

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

 Vervangen huidige parkeerplaatsen door groen en
halfverhard:
• Bijdrage aan klimaatverandering door tegengaan
hittestress, betere waterafvoer
• Biodiversiteit wordt vergroot
• Groene ecologische structuur versterkt
• Groene verbinding richting buitengebied, gemeente
zou Dokter Spanjaardweg ook kunnen vergroenen
• Positieve invloed op de (mentale) gezondheid

 Aansluiting op fietsroutes
• Uitnodigend en faciliterend voor fietsers verhoogt
belevingswaarde
• Sociale veiligheid voor fietsers verbetert
• Positief voor de fysieke gezondheid en luchtkwaliteit
• Verbinding OV, NS-station op 11 minuten fietsen

Bereikbaarheid
Ecologie en biodiversiteit
PAGINA 4

PAGINA 5

Welzijn en gezondheid

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

 Doelgroepenanalyse zorgt voor aansluiting bij wensen
• Toekomstwaarde daardoor groot, mocht de vraag
veranderen kan de indeling worden veranderd
• Tekort op woningmarkt (starters/ sociale huur)
daardoor opvangen
• Huisvesting mensen die in gebied werken
• Sociaal draagvlak voor project

 Ruimtelijke kwaliteit/ belevingswaarde wordt veel
groter
• Gebied nodigt bewoners uit tot recreëren
• Ontmoetingsplekken inrichten
• Plaats voor lokale voorzieningen

Ruimtelijke kwaliteit
Sociale relevantie
PAGINA 6
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Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

 Thema water biedt kansen
• Onverhard of halfverhard terrein zorgt betere afvoer
water (klimaatbestendigheid)
• Waterelement kan hittestress voorkomen door
verkoeling én heeft een positief belevingseffect
• Water vasthouden en bergen (afkoppelen,
infiltratiekoffer) helpt wateroverlast voorkomen
• Toekomstig watertekort tegen gaan door sproeien
met regenwater

 Thema water biedt kansen
• Onverhard of halfverhard terrein zorgt betere afvoer
water (klimaatbestendigheid)
• Waterelement kan hittestress voorkomen door
verkoeling én heeft een positief belevingseffect
• Water vasthouden en bergen (afkoppelen,
infiltratiekoffer) helpt wateroverlast voorkomen
• Toekomstig watertekort tegen gaan door sproeien
met regenwater

Water

PAGINA 8

Omgevingswijzer

Water
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Ambitieweb – waar zetten we op in?

 Thema energie en materialen heeft veel potentie die
nog niet volledig benut wordt
• Verminderen energievraag door isolatie, schil en glas
• Gebruik duurzame energie zoals WKO,
luchtwarmtepompen (i.c.m. isolatie)
• Fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk gebruiken
door Hr-ketels
• Mogelijkheden tot uitwisseling energie met
ziekenhuis oid onderzoeken
Energie en materialen
• Gebruik duurzame materialen (FSC)
• Hergebruik van materialen lijkt
lastig te realiseren

AMBITIEWEB OOSTERENK
Bereikbaarheid
Vestigingsklimaat

Energie
3
2

Bodem

1
Investeringen

0

Sociale relevantie
Welzijn/ Leefomgeving

PAGINA 10

Water

Ecologie
Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit
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Projectnummer:
Datum:
Onderwerp:

Onderzoek woonstudio's Zwolle
AN12414
25-9-2017
Verkenning varianten energiebesparing woning overzicht totaal
label
maatregel 1
maatregel 2
maatregel 3

maatregel 4

label bestaand

maatregel 5

maatregel 6

maatregel 1 en 4 maatregel 2 en 4

maatregel 7

maatregel 8

maatregel 9

maatregel 3 en 4 maatregel 2 en 4 maatregel 2 en 3
en HR++
en 4

maatregel 10

maatregel 11

maatregel 12

maatregel 13

maatregel 14

maatregel 9 en
HR++ beglazing

maatregel 1 en
EVHP
warmtepomp

maatregel 1 en
EVHP en 12x pv
paneel

maatregel 1 en
EVHP en 8x pv
paneel + HR++

maatregel 1 en
EVHP en 4x pv
paneel

Label B = 1.37
Label A = 1.10
Label A = 1.11
Label A = 1.01
Label A = 1.04
Label A = 1.09
Label A = 1.04
Label A = 1.08
Label A = 1.06
Label D = 1.99

Verbetering per maatregel

Woongebouw
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34
26-34

Verd
BGG
BGG
BGG
1
1
2
2
3
3
4e

Type
C
B
A
A
A
A
A
B
A
C

Stram.
E tot H
5 tot 8
C tot E
6 tot 8
A en C
3 en 5
A en C
5 tot 8
C tot E
E tot H

Label
Label E = 2,38
Label E = 2,11
Label E = 2,21
Label D = 2,09
Label D = 2,04
Label E = 2,23
Label D = 2,09
Label D = 2,05
Label E = 2,13
Label G = 2,95

Label D = 1,87
Label C = 1,63
Label C = 1,68
Label C = 1,58
Label C = 1,55
Label C = 1,67
Label C = 1,58
Label C= 1,58
Label C= 1,61
Label E = 2,39

Label C = 1,40
Label A = 1,18
Label B = 1,21
Label A = 1,08
Label A = 1,10
Label A = 1,12
Label A = 1,08
Label A = 1,15
Label A= 1,14
Label D = 1,90

Label C = 1,55
Label B = 1,32
Label B = 1,32
Label A = 1,18
Label B = 1,20
Label B = 1,22
Label A = 1,18
Label B = 1,29
Label B = 1,24
Label D = 2,07

Label E = 2,25
Label D = 1,97
Label D = 2,09
Label D = 2,01
Label D = 1,87
Label E = 2,18
Label D = 2,01
Label D = 1,88
Label D = 2,03
Label G = 2,90

Label C = 1,76
Label C = 1,52
Label C = 1,59
Label C = 1,53
Label C = 1,43
Label C = 1,64
Label C = 1,53
Label C = 1,45
Label C = 1,53
Label E = 2,35

Label B = 1,31
Label A = 1,08
Label A = 1,13
Label A = 1,04
Label A = 0,99
Label A = 1,09
Label A = 1,04
Label A = 1,03
Label A = 1,07
Label D = 1,86

Label C = 1,45
Label B = 1,22
Label B = 1,23
Label A = 1,13
Label A = 1,08
Label A = 1,19
Label A = 1,13
Label A = 1,16
Label A = 1,16
Label D = 2,03

Label B = 1,23
Label A = 1,03

Label A = 0,99
Label A = 0,78

Label A = 0,92
Label A = 0,73

Label C = 1,74

Label C = 1,54

Label C = 1,42

Bestaand

Collectief luchtbehandeling, collectief verwarming, individueel warm tapwater met elektrische boiler, koeling

Maatregel 1

Mechanische toe- en afvoer handmatig individueel + WTW, geen koeling

Maatregel 2

Maatregel 1 + individuele ketel

Maatregel 3

Maatregel 1 + 5 stuks PV panelen oppervlak=8,15m2 = 155Wp/m2

Maatregel 4

Spouw isolatie, dak isolatie, vloer isolatie

Maatregel 8

Combinatie van maatregel 2, maatregel 4 en HR++ beglazing

Maatregel 9

Combinatie van maatregel 2, maatregel 3 en maatregel 4

Maatregel 10

Combinatie van maatregel 9 en HR++

Maatregel 11

Mechanische toe- en afvoer handmatig individueel + WTW, geen koeling en EVHP warmtepomp (verwarming+tapwater) LTV vloerverwarming

Maatregel 12

Mechanische toe- en afvoer handmatig individueel + WTW, geen koeling en EVHP warmtepomp (verwarming+tapwater) LTV vloerverwarming + 12x pv paneel (zonder gelijkwaardigheidsverklaring) en overstek

Maatregel 13

Mechanische toe- en afvoer handmatig individueel + WTW, geen koeling en EVHP warmtepomp (verwarming+tapwater) LTV vloerverwarming + 8x pv paneel (zonder gelijkwaardigheidsverklaring) + zonwerend HR++ glas en overstek

Maatregel 14

Mechanische toe- en afvoer handmatig individueel + WTW, geen koeling en EVHP warmtepomp (verwarming+tapwater) LTV vloerverwarming + 4x pv paneel (zonder gelijkwaardigheidsverklaring)

AN12414v1.0SSF energie besparende maatregelen overzicht totaal
overzicht (2)

Label A = 1,19

Label B = 1.37

Label B = 1.37
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Onderzoek bedrijven en milieuzonering
Onderzoek bedrijven en milieuzonering

Transformatie van 3 kantoorpanden te Zwolle

Transformatie van 3 kantoorpanden te Zwolle
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1
Bijlagen
Bijlage 1

Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging

Inleiding
In opdracht van KS en Vandenbrink Retail Holland BV is een onderzoek bedrijven en
milieuzonering uitgevoerd in het kader van de geplande transformatie van 3
kantoorpanden tot woningen aan de Dokter van Deenweg te Zwolle.
De aan de dokter van Deenweg 14-22, 30-34 en 74-80 gelegen kantoorgebouwen staan
momenteel leeg. De opdrachtgever is voornemens deze gebouwen te transformeren naar
woongebouwen met wooneenheden in de vorm van studio’s. Ten behoeve van de
noodzakelijke milieuhygiënische afweging in het kader van de ruimtelijke onderbouwing
wordt voor de meest nabij gelegen bedrijven aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de
VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.
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2

Beoordelingssystematiek VNG-publicatie

3

Uitgangspunten

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is
van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar woningen dicht bij bedrijven worden
voorzien. In voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente versie uit
2009. Het toetsingskader uit de VNG-publicatie bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een
afweging gemaakt aan de hand van richtafstanden. De in de publicatie gegeven
richtafstanden per bedrijfscategorie hebben betrekking op de milieuaspecten geur, stof,
geluid en gevaar. De afstanden gelden tussen de perceelsgrens van het bedrijf en de gevels
van woningen. Indien de afstanden worden gerespecteerd is er sprake van een
milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een goede ruimtelijk ordening. Indien voor
één van de milieuaspecten de afstand niet wordt gerespecteerd is nader onderzoek
noodzakelijk om na te gaan of alsnog sprake kan zijn van een milieuhygiënisch
verantwoorde situatie. In stap 2, 3 of 4 kan dan eventueel gemotiveerd worden afgeweken
van de richtafstanden.

3.1

Algemeen
Het plangebied is gelegen op kantorenpark Oosterenk aan de oostzijde van Zwolle en
betreft 3 kavels met elk een kantoorgebouw. De drie gebouwen genaamd ‘Vermeer’, ‘Van
Gogh’ en ‘Ferdinand Bol’ zijn onderdeel van een ensemble van 7 kantoorgebouwen. De
ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 3-1. De percelen worden aan de
noordzijde begrens door de Dokter Spanjaardweg en aan de zuid- en oostzijde door de
Dokter van Deenweg. Ten westen van het plan ligt de Ceintuurbaan.

Richtafstanden (stap 1)
De richtafstanden voor verschillende bedrijfscategorieën worden vermeld in de lijst in
bijlage 1 van de VNG-publicatie. De richtafstanden die in de lijst zijn opgenomen gelden
voor het gebiedstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. De richtafstanden kunnen,
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden
verlaagd indien sprake is van omgevingstype gemengd gebied.
In geval van functiemenging wordt als voorbeeld verwezen naar de lijst in bijlage 4 van de
VNG-publicatie. In de lijst voor functiemenging is gekozen voor een andere
categorieaanduiding dan in de algemene lijst in bijlage 1. De activiteiten bestaan in dat
geval uit de categorieën A, B of C overeenkomstig een bepaalde mate van toelaatbaarheid
binnen het gebied waar functiemenging optreedt.
Figuur 3-1 Ligging plangebied

3.2

Bestemmingsplan
In figuur 3-2 is met een rode pijl de globale ligging van de kantoorgebouwen op de
vigerende bestemmingsplankaart weergegeven. De kantoorgebouwen maken deel uit van
het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone waar in hoofdzaak de bestemming ‘gemengd’
aanwezig is.
Dit bestemmingsplan wordt aan de oost- en zuidzijde begrensd door buitengebied. Ten
noorden van de kantoorgebouwen liggen de Isala Klinieken locatie Sophia (zie figuur 3-2)
met een eigen bestemmingsplan. Ten westen van de kantoorgebouwen zijn met name
woonbestemmingen voorzien.
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4

stadion

Toetsing bedrijven en milieuzonering
Op basis van de regels behorende bij de bestemmingsplannen Ceintuurbaanzone en Isala
Klinieken locatie Sophia is vastgesteld welke categorie bedrijven hier maximaal gevestigd
kunnen worden.

4.1

Isala Klinieken
locatie Sophia

Ceintuurbaanzone
De staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone is
opgenomen in bijlage 1 van voorliggende rapportage. Het betreft een ‘gebied met
functiemenging’. Door middel van de lijst in bijlage 1 is aangegeven welke functies binnen
het gebied onder welke voorwaarden toelaatbaar zijn. Alle toegelaten activiteiten betreffen
categorie A activiteiten zijnde:
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig
aan woningen – in gebieden met functiemenging – kunnen worden uitgevoerd.
Voor de aanwezige (en eventueel toekomstige) bedrijven binnen het bestemmingsplan
Ceintuurbaanzone geldt bijgevolg dat de transformatie van 3 kantoorgebouwen tot
woongebouwen niet zal leiden tot een belemmering van de bedrijfsvoering. Bovendien kan
worden geconcludeerd dat ten gevolge van de bedrijven binnen het bestemmingsplan
Ceintuurbaanzone een goed woon- en leefklimaat te verwachten is bij de nieuwe
woningen.

Figuur 3-2 verbeelding bestemmingsplan Ceintuurbaanzone

4.2

Stadion
Ten noorden van de Isala Klinieken locatie Sophia is, binnen het bestemmingsplan
Ceintuurbaanzone, een stadion gesitueerd (zie figuur 3-2). Conform bijlage 1 van de VNGpublicatie is dit overeenkomstig milieucategorie 4.2 met een bijbehorende minimale
richtafstand van 300 m voor het gebiedstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. Voor
het gebiedstype gemengd gebied is een afstand van 200 m voldoende.
Het stadion ligt op een afstand van meer dan 500 meter van de te transformeren
kantoorgebouwen. Het realiseren van woningen op deze locatie zal bijgevolg geen
belemmering opleveren voor de activiteiten van het stadion. Ook zal de aanwezigheid van
het stadion niet leiden tot een onacceptabel woon- en leefklimaat bij de nieuwe woningen.

4.3

Isala klinieken locatie Sophia
Conform bijlage 1 van de VNG-publicatie behoort een ziekenhuis tot milieucategorie 2 met
een bijbehorende minimale richtafstand van 30 m voor het gebiedstype rustige woonwijk
en rustig buitengebied. Voor het gebiedstype gemengd gebied is een afstand van 10 m
voldoende.

ONDERZOEK BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING | TRANSFORMATIE VAN 3 KANTOORPANDEN TE ZWOLLE | DOCUMENTCODE: 16A147.RAP002.NG.DB

Status: Definitief | Versiedatum: 24 januari 2016

4/7

ONDERZOEK BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING | TRANSFORMATIE VAN 3 KANTOORPANDEN TE ZWOLLE | DOCUMENTCODE: 16A147.RAP002.NG.DB

Status: Definitief | Versiedatum: 24 januari 2016

5/7

De afstand van de nieuwe woningen tot plangrens van de Isala klinieken bedraagt meer dan
30 meter. Aan de richtafstand is voldaan. De situatie is milieuhygiënisch te verantwoorden.
4.3.1

Traumahelikopters
De Isala klinieken zijn bereikbaar voor traumahelikopters. Isala is echter geen standplaats
voor helikopters. De frequentie waarop gevlogen wordt is circa 80 vliegbewegingen per
jaar. De helikopters hebben vastgelegde aan- en afvliegroutes. Deze routes zijn door de
inspectie Verkeer en Waterstaat bepaald. Er zijn drie routes die over bebouwd gebied van
Zwolle heen gaan. Eén route gaat over Assendorp-Schelle naar het zuidwesten. Eén route
gat over het noordwesten over Diezerpoort en Holtebroek en de derde naar het noorden
over Berkum.
Omdat de vliegroutes niet over de te transformeren kantoorgebouwen voeren en het
aantal vliegbewegingen per jaar beperkt is tot circa 80 bewegingen, wordt de situatie
beschouwd als milieuhygiënisch te verantwoorden.

4.3.2

Ambulances
De ingang van de dienst spoed is gesitueerd aan de Dokter van Heesweg in het
noordwestelijk deel van de ziekenhuisterreinen. Ambulances die vanuit/naar het zuiden
komen zullen de nieuwe woningen passeren wanneer ze over de Ceintuurbaan rijden.
Uitgangspunt is dat de prognoses van de etmaalintensiteiten op de Ceintuurbaan rekening
houden met deze ambulances en dat optredende geluidbelastingen ten gevolge van
voorbijrijdende ambulances (exclusief het eventuele gebruik van geluidsignalen) bijgevolg
beschouwd worden in het akoestisch onderzoek wegverkeer (zie hiervoor onze
rapportagemet referentie 16A147.RAP02.NG d.d. januari 2017).

5

Conclusie
In opdracht van KS en Vandenbrink Retail Holland BV is een onderzoek bedrijven en
milieuzonering uitgevoerd in het kader van de geplande transformatie van drie
kantoorpanden tot woningen aan de Dokter van Deenweg te Zwolle.
De aan de dokter van Deenweg 14-22, 30-34 en 74-80 gelegen kantoorgebouwen staan
momenteel leeg. De opdrachtgever is voornemens deze gebouwen te transformeren naar
woongebouwen met wooneenheden in de vorm van studio’s. Ten behoeve van de
noodzakelijke milieuhygiënische afweging in het kader van de ruimtelijke onderbouwing
wordt voor de meest nabij gelegen bedrijven aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de
VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.
Voor de aanwezige bedrijven in de nabijheid van de betreffende kantoorpanden geldt dat
de maatgevende richtafstand op basis van de VNG-publicatie gerespecteerd wordt of dat et
categorie A activiteiten betreffen in een ‘gebied met functiemenging’. Er is derhalve sprake
van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie met een acceptabel woon- en
leefklimaat bij de nieuwe woningen. De woningen zullen bovendien de aanwezige bedrijven
niet belemmeren in hun bedrijfsvoering.

Doordat er momenteel ook woningen gesitueerd zijn direct naast de Ceintuurbaan en op
kortere afstand van de ingang van de dienst spoed, zijn deze woningen bepalend zijn voor
de bedrijfsvoering van de ambulancepost van de dienst spoed. De nieuwe woningen zullen
bijgevolg niet belemmerend zijn.
Piekgeluiden ten gevolge van het uitrukken van ambulances met sirene zijn in het
Activiteitenbesluit uitgesloten van toetsing. Dit wil niet zeggen dat in de situatie dat een
ambulance met een sirene uitrukt er geen sprake kan zijn van hinder. De afweging dat het
een acceptabele situatie betreft is echter reeds gemaakt bij de locatiekeuze voor het
(nieuwe) ziekenhuis in relatie tot dichterbij gelegen bestaande woningen.
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Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging
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In opdracht van KS en Vandenbrink Retail Holland B.V. is een akoestisch onderzoek
wegverkeer uitgevoerd in het kader van de geplande transformatie van drie kantoorpanden
tot woningen aan de Dokter van Deenweg te Zwolle.
De aan de Dokter van Deenweg 14-22, 30-34 en 74-80 gelegen kantoorgebouwen staan
momenteel leeg. De opdrachtgever is voornemens deze gebouwen te transformeren naar
woongebouwen met wooneenheden in de vorm van studio’s. Om deze transformatie
mogelijk te maken is onder ander een toets aan de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk.
De nieuwe woningen zijn krachtens de Wgh geluidgevoelig en gelegen binnen de
geluidzones van de Ceintuurbaan, de Leo Majorweg, de Dokter Spanjaardweg, de Dokter
van Deenweg en de Dokter Klinkertweg. Geluidoverdrachtsmodellen zijn opgesteld om de
te verwachten geluidbelastingen op de nieuwe woningen te bepalen en deze te toetsen aan
de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.
Omdat uit de toetsing is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt
overschreden, is in het kader van een aanvraag hogere grenswaarden, tevens getoetst aan
de ‘Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder’ d.d. 2 april 2007 die door de gemeente
Zwolle is vastgesteld.
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Algemeen
Het plangebied is gelegen op kantorenpark Oosterenk aan de oostzijde van Zwolle en
betreft drie kavels met elk een kantoorgebouw. De ligging van het plangebied is
weergegeven in figuur 2-1. De percelen worden aan de noordzijde begrensd door de Dokter
Spanjaardweg en aan de zuid- en oostzijde door de Dokter van Deenweg. Ten westen van
het plan ligt de Ceintuurbaan. De gebouwen zijn gelegen binnen de geluidzones van de
Ceintuurbaan, de Leo Majorweg, de Dokter Spanjaardweg, de Dokter van Deenweg en de
Dokter Klinkertweg. Overige wegen in de omgeving van het plangebied zijn vanwege de
afstand en/of tussengelegen afschermende bebouwing niet relevant en worden in
voorliggende toets Wet geluidhinder niet beschouwd.
Figuur 2-2 Gebouwindeling

Figuur 2-1 Ligging plangebied

De drie gebouwen genaamd ‘Vermeer’, ‘Van Gogh’ en ‘Ferdinand Bol’ zijn onderdeel van
een ensemble van 7 kantoorgebouwen. De opdrachtgever is voornemens deze gebouwen
te transformeren naar woongebouwen met wooneenheden in de vorm van studio’s. De
basisstructuur van de gebouwen blijft gehandhaafd. In de voormalige kantoorzones wil
men 29 studio’s (per gebouw) onderbrengen, zoals weergegeven in figuur 2-2. In totaal
omvat het plan 87 nieuwe wooneenheden.
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Wettelijk kader
3.1

Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden zijn in
principe geen woonbestemmingen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk
tenzij deze worden voorzien van dove gevels of andere (geluidreducerende) maatregelen.

Wet geluidhinder algemeen

Het bevoegd gezag voor het vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de Wet
Geluidhinder is het College van Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de
gemeente waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend “Besluit
geluidhinder” bevat gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de
voorkeursgrenswaarden. De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt
echter slechts toepassing indien zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard
(art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in
dat in ieder geval een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder
geluidreducerende maatregelen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de
effectiviteit van maatregelen worden onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de
hoogst toelaatbare geluidbelasting respectievelijk de voorkeursgrenswaarde.

De Wgh beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. In deze wet zijn
onder meer de normen voor geluid als gevolg van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en
industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met
de in de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh gelden
voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting op
de gevel van een geluidgevoelige bestemming.
Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere
geluidsgevoelige gebouwen (o.a. onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven)
en geluidsgevoelige terreinen (zoals woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor
woonschepen).
De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is:
• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in
NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil
tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en spoorweglawaai),
alsmede;
• een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig
zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.
3.1.1

Geluidbelasting
De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L dayevening-night (Lden) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de
avondperiode bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de
nachtperiode is gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur. Het Lden houdt rekening met een
straffactor voor de avond- en nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode
als hinderlijker wordt ervaren dan overdag. De bepaling van het Lden verloopt volgens het
gestelde in art 1 Wgh.
De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt
dat een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen
even waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond
gepresenteerd als 48 dB.

3.1.2

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot
het vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan
worden toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het
Besluit geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot
een verzoek om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een “Hogere
waarde beleid” kan het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke
voorwaarden zij zal meewerken aan een verzoek.

Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde

3.1.3

Cumulatie
Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt
gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve
geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze
rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.
Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere
bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden
bronnen wordt overschreden.
Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien
cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare
geluidbelastingen.

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van
verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet
van de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde
worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing
wordt een hogere waarde genoemd.
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3.2

Wegverkeerslawaai

3.2.1

Zones langs wegen

3.2.3

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende
maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de
toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110 g
Wgh kan de Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van
motorvoertuigen. De aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en bedraagt:
• 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg
zonder aftrek conform art 110 g Wgh 56 dB is;
• 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg
zonder aftrek conform art 110 g Wgh 57 dB is;
• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de
bovenstaande waarden;
• 5 dB voor overige wegen;
• 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus.
Het gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te
worden besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van
het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang
van de geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en
buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt
aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een
auto(snel)weg voor zover liggend binnen de bebouwd kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt
zich geen zone langs wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs
wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In
tabel 3-3 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes.
Tabel 3-3 Zonebreedte aan weerszijde van de weg
Type gebied
Stedelijk
Buitenstedelijk

3.2.2

Aantal rijstroken

Zonebreedte [m]

1 of 2

200

3 of meer

350

1 of 2

250

3 of 4

400

5 of meer

600

Aftrek art. 110g Wgh

3.3

Gemeentelijk geluidbeleid
De gemeente Zwolle hanteert bij het behandelen van een aanvraag hogere waarden de
‘Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder’ d.d. 2 april 2007.

Grenswaarden
In tabel 3-4 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor
nieuwe situaties binnen de zone van een weg.
Tabel 3-4 Overzicht voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde
Situatie

Voorkeursgrenswaarde

Maximale ontheffingswaarde

[dB]
bestaande weg

woning nog niet

[dB]
Stedelijk

Buitenstedelijk

48

63

53

48

nvt

58

48

68

58/63*

48

63

58

geprojecteerd
bestaande weg

te bouwen woning bij
agrarisch bedrijf

bestaande weg

vervangende
nieuwbouw

nieuwe weg

woning aanwezig of in
aanbouw

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een auto(snel)weg gelegen binnen
de bebouwde kom.

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende
bestemmingsplan het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet
toestaat. Een woning in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is afgegeven.
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P/31

Uitgangspunten onderzoek
4.1

4.3

4.2

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van de nieuwe wooneenheden
zijn uitgevoerd conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”, zoals bedoeld in art.
110 Wgh. Gezien de situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van
standaard rekenmethode II uit bijlage III voor wegverkeerslawaai.

Aangeleverde stukken
Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
• visie ‘Transformatie van drie kantoorpanden aan de Dokter van Deenweg te Zwolle’;
opgesteld door Roordink Architecten BNA d.d. 2 september 2016;
• kadastrale kaart van de omgeving;
• verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente.
Gegevens wegverkeer
Door de gemeente Zwolle zijn verkeersgegevens verstrekt van de relevante wegen. Het
betreffen prognoses van etmaalgegevens met bijbehorende verdelingen voor het jaar 2030
en voor sommige wegen ook de gegevens voor het jaar 2014. 2027 is gehanteerd als
rekenjaar in voorliggend onderzoek. Etmaalgegevens voor 2027 zijn bekomen door
interpolatie van de aangeleverde gegevens of gelijkgesteld aan de gegevens voor 2030 daar
waar interpolatie niet mogelijk was. Voor een gedetailleerd overzicht van de aangeleverde
verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. De wegen zijn in de nabijheid van het
plangebied allemaal voorzien van referentiewegdek.
In tabel 4-1 wordt een algemeen overzicht van de verkeersgegevens getoond.
Tabel 4-1 Algemeen overzicht verkeersgegevens
Weg

Wegvak

Intensiteit 2027

Snelheid

4.4

Akoestisch overdrachtsmodel
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v4.10
van DGMR.
In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:
• bodemfactor algemeen: 0,5;
• zichthoek: 2 graden;
• maximaal aantal reflecties: 1;
• meteorologische correctie: conform standaard;
• luchtdemping: conform standaard.
Het geluidniveau is invallend bepaald op de gevels van de nieuwe woongebouwen.
In bijlage 2 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven. De
invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 3.

Wegdektype

[mvt/etmaal]

[km/uur]

Ceintuurbaan

Kuyerhuislaan - Dr. Spanjaardweg

ca. 35.000

70

Referentiewegdek

Ceintuurbaan

Dr. Spanjaardweg - Dr. van Heesweg

ca. 31.500

70

Microflex

Leo Majorweg

Rekenmethode

Ceintuurbaan – Herenweg

ca. 13.500

50

Referentiewegdek

Dr. Spanjaardweg

Ceintuurbaan – Dr. van Deenweg

ca. 13.000

50

Referentiewegdek

Dr. Spanjaardweg

Dr. van Deenweg - Dr. Hengeveldweg

ca. 6.000

50

Referentiewegdek

Dr. van Deenweg

Dr. Spanjaardweg – Dr. Klinkertweg

ca. 8.000

50

Referentiewegdek

Dr. van Deenweg

Dr. Klinkert weg - Dr. van Lookeren

ca. 4.000

50

referentiewegdek

ca. 3.000

50

referentiewegdek

Campagneweg
Dr. Klinkertweg

Dr. van Deenweg - Dr. Eeftinck
Schattenkerkweg

Op basis van de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek conform art. 110g
Wgh 5 dB voor de Leo Majorweg, de Dr. Spanjaardweg, de Dr. van Deenweg en de Dr.
Klinkertweg.
Voor de Ceintuurbaan bedraagt de aftrek conform art. 110 g Wgh:
• 3 dB in die rekenpunten waar de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB is;
• 4 dB in die rekenpunten waar de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB is;
• 2 dB in de overige rekenpunten.
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Berekeningen

Tabel 5-1 Berekende geluidbelasting als gevolg van de Ceintuurbaan
Toetspunt

5.1

Resultaten
In de tabellen 5-1 tot en met 5-5 worden per weg de berekeningsresultaten getoond voor
de maatgevende toetspunten (hoogst berekende geluidbelasting eerst). In bijlage 4 is een
compleet overzicht opgenomen van de berekeningsresultaten als gevolg van alle wegen.
Voor de ligging van de rekenpunten wordt verwezen naar de figuren 5-1, 5-2 en de
overzichtsfiguur in bijlage 2.

Hoogte [m]

Lden exclusief aftrek art.

Lden inclusief aftrek art.

110g Wgh

110g Wgh

10b, 01

7,5 - 10,5

59

57

02

10,5

58

56

10b, 01

4,5

58

56

10

10,5

58

56

02

7,5

58

56

Uit tabel 5-1 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Ceintuurbaan ter plaatse van de
nieuwe wooneenheden ten hoogste 57 dB Lden bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g
Wgh.
Tabel 5-2 Berekende geluidbelasting als gevolg van de Leo Majorlaan
Toetspunt
10b

Hoogte [m]

Lden exclusief aftrek art.

Lden inclusief aftrek art.

110g Wgh

110g Wgh

10,5

52

47

Uit tabel 5-2 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Leo Majorlaan ter plaatse van de
nieuwe wooneenheden ten hoogste 47 dB Lden bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g
Wgh.
Tabel 5-3 Berekende geluidbelasting als gevolg van de Dokter Spanjaardweg
Toetspunt
18

Figuur 5-1 Ligging van de waarneempunten gebouwen ‘Vermeer’ en ‘Van Gogh’

Hoogte [m]

Lden exclusief aftrek art.

Lden inclusief aftrek art.

110g Wgh

110g Wgh

4,5

64

59

18

7,5

64

58

18

1,5 – 10,5

63

58

17

4,5 – 7,5 – 10,5

63

58

19

4,5 -7,5

63

58

17

1,5

62

58

Uit tabel 5-3 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Dokter Spanjaardweg ter plaatse
van de nieuwe wooneenheden ten hoogste 59 dB Lden bedraagt inclusief aftrek conform art.
110g Wgh.
Tabel 5-4 Berekende geluidbelasting als gevolg van de Dokter van Deenweg
Toetspunt

Maatgevende hoogte [m]

Lden exclusief aftrek art.

Lden inclusief aftrek art.

110g Wgh

110g Wgh

29

4,5 - 7,5 - 10,5

63

58

30

4,5

63

58

30

1,5 - 7,5 - 10,5

62

57

29

1,5

62

57

31

1,5 - 4,5 - 7,5 - 10,5

61

56

Figuur 5-2 Ligging van de waarneempunten gebouw ‘Ferdinand Bol’
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P/33

Uit tabel 5-4 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Dokter van Deenweg ter plaatse
van de nieuwe wooneenheden ten hoogste 58 dB Lden bedraagt inclusief aftrek conform art.
110g Wgh.

Onderzoek maatregelen en aanvraag hogere waarden
6.1

Tabel 5-5 Berekende geluidbelasting als gevolg van de Dokter Klinkertweg
Toetspunt

Maatgevende hoogte [m]

31

10,5

Lden exclusief aftrek art.

Lden inclusief aftrek art.

110g Wgh

110g Wgh
42

Indien een geluidbelasting als gevolg van de onderzochte geluidsbron hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde (maar wel lager dan de maximale ontheffingswaarde) moeten
hogere waarden worden aangevraagd. Deze hogere waarden kunnen pas worden verleend
wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Op basis van de Wgh
is in dat geval onderzoek noodzakelijk naar:
• maatregelen die noodzakelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot de
voorkeursgrenswaarde;
• indien deze maatregelen niet doelmatig zijn moet beoordeeld worden welke
maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren.
Indien dergelijke maatregelen mogelijk zijn moet het verzoek hogere waarden
afgestemd worden op de geluidbelasting na het treffen van maatregelen;
• indien geen doelmatige maatregelen zijn te treffen heeft het verzoek hogere waarden
betrekking op de geluidbelasting zonder maatregelen.

37

Uit tabel 5-5 blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Dokter Klinkertweg ter plaatse
van de nieuwe wooneenheden ten hoogste 37 dB Lden bedraagt inclusief aftrek conform art.
110g Wgh.
5.2

Toetsing
De geluidbelastingen als gevolg van de Leo Majorweg en Dokter Klinkertweg voldoen ruim
aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh.
De geluidbelastingen als gevolg van de Ceintuurbaan, de Dokter Spanjaardweg en de
Dokter van Deenweg overschrijden de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh, zijnde 48 dB. De
maximale ontheffingswaarde, zijnde 63 dB, wordt gerespecteerd. Op basis van de
gedetailleerde rekenresultaten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden
voor:
• 63 van de 87 woningen ten gevolge van de Ceintuurbaan;
• 53 van de 87 woningen ten gevolge van de Dokter Spanjaardweg;
• 18 van de 87 woningen ten gevolge van de Dokter van Deenweg.
Omdat de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de genoemde wegen wordt
overschreden is een onderzoek noodzakelijk naar geluidreducerende maatregelen. Indien
uit het onderzoek blijkt dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel
overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard moet een hogere grenswaarde
worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de
mogelijkheid tot het treffen van geluidreducerende maatregelen.

5.3

Cumulatie Wgh
Voor meerdere wegen geldt dat de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.
Op basis van de Wet geluidhinder moet in dat geval de cumulatieve geluidbelasting
inzichtelijk worden gemaakt. In bijlage 6 wordt de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk
gemaakt overeenkomstig bijlage I van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De
gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform art. 110g Wgh bedraagt ten hoogste
64 dB.

Algemeen

6.2

Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting
Bij het treffen van maatregelen moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
• maatregelen aan de bron;
• maatregelen in de overdracht;
• maatregelen aan de ontvanger.

6.2.1

Maatregelen aan de bron
De opdrachtgever heeft geen invloed op het stiller worden van voertuigen. Maatregelen
aan de bron zijn derhalve maatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van de weg
(wegdektype, snelheid) of op het verkeer (intensiteiten en samenstelling).
Stille wegdekken
Op het gedeelte van de Ceintuurbaan ten noorden van de kruising met de Leo Majorlaan is
het stille wegdektype Microflex aanwezig. Ten zuiden van de genoemde kruising ligt
momenteel een referentiewegdek. Indien ook op dit gedeelte van de Ceintuurbaan
Microflex zou worden toegepast, dan heeft dit een zeer beperkt effect op de
geluidbelastingen op dit plan. De geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe wooneenheden
bedraagt in dat geval ten hoogste 56 dB Lden inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. Dit is
slechts 1 dB lager dan in geval van het referentiewegdek. De voorkeursgrenswaarde wordt
bovendien nog steeds bij 58 van de 87 woningen overschreden. Dit zijn slechts 5 woningen
minder. Op basis hiervan wordt het toepassen van stil asfalt op het gedeelte van de
Ceintuurbaan waar nu referentiewegdek is voorzien voor voorliggend plan als niet
doelmatig beschouwd.
Vanwege slijtage als gevolg van aanwezige kruisingen en bochten is stil asfalt op de dokter
Spanjaardweg en de Dokter van Deenweg technisch niet wenselijk.
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Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de toepassing van stille wegdekken
als niet doelmatig kan worden beschouwd ofwel stuit op bezwaren van technische aard.
Snelheidsverlaging
In het kader van de realisatie van een ‘groene golf’ en ter verbetering van de algehele
doorstroming op de Ceintuurbaan, is hier de snelheid recentelijk (2013) aangepast van
50 km/u naar 70 km/u. Het is daarom ook niet aannemelijk dat op korte termijn deze
snelheid opnieuw wordt aangepast.
Een verlaging van de rijsnelheid op de Dokter Spanjaardweg en de Dokter van Deenweg tot
bijvoorbeeld 30 km/u zou een (beperkte) reductie van de geluidbelastingen teweeg
brengen. Bovendien zouden de wegen niet langer zoneplichtig zijn op basis van de Wgh.
Het doorvoeren van een snelheidswijziging ligt buiten de invloedssfeer van de
opdrachtgever. Op basis van de functie van de betreffende wegen is het niet de
verwachting dat op korte termijn wijzigingen mogelijk zijn met betrekking tot de snelheden.
Intensiteiten en samenstelling verkeer
De aanpassing van de intensiteiten en samenstelling van het verkeer ligt buiten het bereik
van de opdrachtgever. Het is niet realistisch op korte termijn hier wijzigingen in te
verwachten.
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat maatregelen aan de bron
onvoldoende doelmatig zijn, dan wel stuiten op bezwaren van technische en/of
verkeerskundige aard.
6.2.2

De bestaande gevels zijn voorzien van dubbel glas en de aluminium kozijnen hebben een
goede rubberen kierdichting. De ventilatie zal worden gerealiseerd door middel van
mechanische balansventilatie waarvoor een goed gesloten luchtdichte gevel vereist is. Op
basis van deze akoestische kwaliteit van de gevels wordt in circa 45 % van de woningen ten
gevolge van het gecumuleerde wegverkeer een binnenniveau overeenkomstig nieuwbouw
kwaliteit uit het Bouwbesluit gerealiseerd. Circa 55 % van de woningen ondervindt binnen
een geluidniveau dat maximaal 5 dB hoger is dan het niveau nieuwbouw. Voor het gebouw
Van Gogh valt deze verhouding positiever uit.
In onderstaande tabel 6.1 wordt per gebouw aangegeven hoeveel het binnenniveau naar
verwachting zal bedragen in geval dat de bestaande gevels gehandhaafd blijven en
uitgaande van de gecumuleerde geluidbelastingen die optreden. Voor een overzicht van de
gecumuleerde geluidbelastingen wordt verwezen naar bijlage 6.
Tabel 6.1 Te verwachten binnengeluidniveaus bij handhaving bestaande gevel

Binnenniveau

# wooneenheden
gebouw Vermeer

# wooneenheden
gebouw Van Gogh

≤ 33 dB
> 33 en ≤ 38 dB

7
22

15
14

# wooneenheden
gebouw Ferdinand
Bol
17
12

Het streven van de gemeente Zwolle is om ook in dit soort situaties een binnenniveau van
ten hoogste 33 dB te realiseren. In de uit te werken visie voor het totale gebied worden de
mogelijkheden van aanvullende geluidisolerende gevelmaatregelen en de haalbaarheid
hiervan nader onderzocht.

Maatregelen in de overdracht
Maatregelen in de overdracht zijn geluidsreducerende schermen of grondwallen. Op basis
van de beschikbare ruimte kan een grondwal ter plaatse niet worden gerealiseerd. Vanuit
het oogpunt van verkeersveiligheid wordt ook aangenomen dat een scherm niet te dicht bij
kruispunten kan worden gerealiseerd. Gezien het aantal bouwlagen zijn zeer hoge
schermen noodzakelijk om de geluidbelasting op de woningen zo veel mogelijk te
reduceren. Vanuit een landschappelijk oogpunt wordt ervan uitgegaan dat dergelijk hoge
schermen niet gewenst zijn in een stedelijke omgeving. Overdrachtsmaatregelen worden
daarom als niet realistisch beschouwd.

6.2.3

Maatregelen bij de ontvanger
Maatregelen bij de ontvanger bestaan uit het treffen van maatregelen aan de gevels van de
woningen. Vanuit het Bouwbesluit geldt in voorliggende situatie het rechtens verkregen
niveau voor wat betreft het binnenniveau in de woningen. De kantoorgebouwen dateren
van de jaren ’90. Voor kantoorfuncties was er in die tijd geen Bouwbesluit eis voor de
gevelgeluidwering (alleen voor de periode 2003-2012 onder Bouwbesluit 2003). Het
rechtens verkregen niveau komt in voorliggende situatie daarom overeen met geen eis.
Ondanks dat er dus vanuit het Bouwbesluit in voorliggende situatie geen wettelijke eisen
worden gesteld aan de binnengeluidniveaus, is er in de woningen sprake van een goed
woon- en leefklimaat ten gevolge van wegverkeerslawaai.
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6.3

Toets aan gemeentelijk geluidbeleid

Tabel 6.2 Overzicht aan te vragen hogere waarden t.g.v. Ceintuurbaan

De ’Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder’ van de gemeente Zwolle dateert van
2007. De beleidsregel gaat uit van een gebiedsgericht milieubeleid. Voor elk
milieugebiedstype zijn ambitieniveaus en grensniveaus (basiskwaliteit) vastgesteld.
Getoetst dient te worden of de gewenste basiskwaliteit (grenswaarde) van het gebied wel
of niet wordt overschreden.
Het plangebied behoort op dit moment tot het gebiedstype 'kantoren en voorzieningen',
waarin voor wegverkeerslawaai de grenswaarde van 63 dB is vastgesteld. De grenswaarde
is in dit geval dus gelijk aan de maximale ontheffingswaarde conform de Wet geluidhinder.
Op basis van de berekende geluidbelastingen wordt geconcludeerd dat aan de grenswaarde
van het gebiedstype en bijgevolg aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.
Zelfs wanneer het gebied – nu er deels woningen worden voorzien – in de toekomst zou
worden aangemerkt als gemengd gebied, is met uitzondering van 1 woning in het gebouw
Vermeer aan de Dokter Spanjaardweg, ook voldaan aan de grenswaarde van dit gebied,
zijnde 58 dB.
Omdat het plan betrekking heeft op bestaande gebouwen, waarvan de bestemming wordt
gewijzigd, en omdat de relatief kleine wooneenheden in de vorm van studio’s (één- of
tweezijdig geörienteerd) worden voorzien, is het in voorliggende situatie niet mogelijk
iedere wooneenheid van een geluidluwe gevel te voorzien. In de uit te werken visie voor
het totale gebied worden de mogelijkheden van gemeenschappelijke geluidluwe
buitenruimten nader uitgewerkt.
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de noodzakelijke hogere waarden
kunnen worden verleend, mede gezien het feit dat de betreffende woningen zijn gesitueerd
ter vervanging van bestaande bebouwing waarmee ook aan de voorwaarden uit paragraaf
5.2 van het beleid is voldaan.
6.4

Aanvraag hogere waarden

Status: Definitief | Versiedatum: 30 mei 2017

Aantal wooneenheden

Overeenkomstige rekenpunten

Lden inclusief aftrek art. 110g Wgh
57

2

03

56

8

01, 02, 03, 10, 11, 35

53

33

01, 02, 03, 08, 10, 11b, 15, 16, 17,

52

9

07, 08, 15, 16, 17, 24, 32

51

6

07, 08, 24, 32, 33

50

2

07, 37

49

3

21b, 37

Totaal

63

25, 26, 32, 33, 35, 35b, 41

Tabel 6.3 Overzicht aan te vragen hogere waarden t.g.v. Dokter Spanjaardweg
Hogere waarde

Aantal wooneenheden

Overeenkomstige rekenpunten

Lden inclusief aftrek art. 110g Wgh
59

2

58

4

18
18, 19

57

11

15, 16, 19, 20

56

7

02, 03, 16, 26,

55

9

01, 02, 11, 11b, 15, 20, 25

54

2

02, 03

53

1

01

52

2

24

51

7

05, 21b, 24

50

7

06, 10, 24

49

1

05

Totaal

53

Tabel 6.4 Overzicht aan te vragen hogere waarden t.g.v. Dokter van Deenweg

Gebleken is dat maatregelen om in alle situaties aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen
niet mogelijk zijn dan wel stuiten op diverse bezwaren van technische, verkeerskundige,
landschappelijke of financiële aard.
Burgemeester en wethouders worden verzocht af te wijken van de voorwaarden uit de
‘Beleidsregel Hogere waarden’ vanwege de hierboven genoemde argumenten.
Voor de nieuwe wooneenheden worden dan ook de hogere waarden uit onderstaande
tabellen 6.2 tot en met 6.4 aangevraagd. Om te kunnen herleiden voor welke
wooneenheden welke hogere waarde van toepassing is, is in bijlage 5 een grafische
weergave van de rekenresultaten toegevoegd.
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Hogere waarde

Aantal wooneenheden

Overeenkomstige rekenpunten

Lden inclusief aftrek art. 110g Wgh
58

4

29, 30

57

4

29, 30

56

4

31

54

2

39, 41b

53

2

38

52

1

38

51

1

38

Totaal

18
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Notitie

Project:
Onderwerp:
Referentie:
Datum:
Auteur:
Bestemd voor:

1

2

Uitgangspunten

2.1

Situatie

De vijf kantoorpanden kennen de volgende benaming: ‘Vermeer’, ‘Van Gogh’, ‘Bruegel’, ‘Ferdinand
Bol’ en ‘Rubens’. In onderstaand figuur 1 is een situatietekening gegeven. Het gebouw ‘Rubens’ wordt
getransformeerd tot logiesfunctie voor short-stay verblijven. De vier gebouwen genaamd ‘Vermeer’,
‘Van Gogh’, ‘Ferdinand Bol’ en ‘Bruegel’ worden getransformeerd naar woongebouwen met
wooneenheden in de vorm van studio’s. Per kantoorgebouw is plaats voor ca. 29 woonstudio’s en
short-stay verblijven met een oppervlakte van 36 tot 60 m2 per studio.

Transformatie kantoorpanden Dokter van Deenweg Zwolle
Geluidwering bestaande gevels
16A147.NOT003.RK.GL
25 september 2017
De heer ing. R.F.M. Kleynen
De heer S. Dirksen

Inleiding

In opdracht van KS en Vandenbrink Retail Holland B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeer
uitgevoerd in het kader van de geplande transformatie van vijf kantoorpanden aan de Dokter van
Deenweg te Zwolle.
De aan de Dokter van Deenweg gelegen kantoorgebouwen staan momenteel leeg. De opdrachtgever
is voornemens deze gebouwen te transformeren naar woonfuncties met wooneenheden in de vorm
van studio’s en één gebouw te transformeren naar een logiesfunctie met eenheden geschikt voor
short-stay verblijf.
Met voorliggende notitie wordt beoogd inzicht te verschaffen in de te verwachten geluidniveaus in
verblijfsruimten van de woonfuncties en logiesfuncties ten gevolge van het wegverkeerslawaai
afkomstig van de omliggende wegen.

Figuur 1 – Ligging plangebied

2.2

Geluidbelastingen

De geluidbelastingen zijn door LievenseCSO Milieu B.V. berekend en gerapporteerd in ons rapport met
het kenmerk 16A147.RAP006.NG.WL “Akoestisch onderzoek wegverkeer Dokter van Deenweg te
Zwolle” met de datum 22 september 2017.
2.2.1

Woonfuncties

Aan de hand van voornoemd rapport zijn per gebouw, waarin woonfuncties worden ondergebracht,
de maatgevende hogere waarden bepaald voor de voorkomende woningtypen in het gebouw. In tabel
2.1 is voor de gebouwen ‘Vermeer’, ‘Van Gogh’, ‘Ferdinand Bol’ en ‘Bruegel’ een overzicht gegeven
met de maatgevende hogere waarde per woningtype. Voor bepaling van het optredende
binnenniveau in de woonfunctie wordt uitgegaan van de geluidbelasting exclusief aftrek conform
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artikel 110g Wet geluidhinder. De geluidbelastingen worden daarom exclusief aftrek in de tabel
gepresenteerd.

Gebouw

Woningtype

Van Gogh

A begane grond

59

A begane grond hoek

58

A verdieping

61

A verdieping hoek

60

B begane grond

53

Maatgevende hogere waarde
Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

C hoek verdieping

Tabel 2.1: Overzicht maatgevende hogere waarde per gebouw en woningtype
Gebouw

Woningtype

Maatgevende hogere waarde

63

C verdieping 4

58

D verdieping 4

58

Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

Vermeer

Ferdinand Bol

Bruegel

B verdieping

55

C hoek begane grond

59

C hoek verdieping

61

C verdieping 4

60

D verdieping 4

55

A begane grond

62

2.2.2

Logiesfunctie

In het gebouw Rubens worden logiesfuncties ondergebracht. Vanwege de logiesfunctie is dit gebouw
in de eerder genoemde rapportage niet beschouwd in het kader van de Wet geluidhinder. Om wel
inzicht te krijgen in de te verwachten binnenniveaus in de verblijfsruimten van de logiesfuncties zijn de
optredende geluidbelastingen wel berekend. In de onderstaande tabel 2.2 zijn de maatgevende
geluidbelastingen exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder gepresenteerd.
Tabel 2.2: Overzicht maatgevende geluidbelasting per type logiesfunctie
Gebouw

Short-stay type

Maatgevende geluidbelasting
Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

A begane grond hoek

60

A begane grond

65

A verdieping

63

A begane grond hoek

56

A verdieping hoek

62

A verdieping

67

B begane grond

60

A verdieping hoek

59

B verdieping

62

B begane grond

65

C hoek begane grond

63

B verdieping

67

C hoek verdieping

63

C hoek begane grond

65

C verdieping 4

61

C hoek verdieping

67

D verdieping 4

59

C verdieping 4

66

A begane grond

62

D verdieping 4

66

A begane grond hoek

62

A verdieping

63

A verdieping hoek

63

B begane grond

55

B verdieping

58

C hoek begane grond

61

C hoek verdieping

62

C verdieping 4

59

D verdieping 4

56

A begane grond

60

A begane grond hoek

62

A verdieping

61

A verdieping hoek

63

B begane grond

59

B verdieping

60

C hoek begane grond

63

Rubens

2.3

Toetsingskader

Vanuit het Bouwbesluit geldt in voorliggende situatie het rechtens verkregen niveau voor wat betreft
het binnenniveau in een woonfunctie en logiesfunctie. De kantoorgebouwen dateren uit de jaren ’90.
Voor kantoorfuncties was er in die tijd geen Bouwbesluit eis voor de gevelgeluidwering (alleen voor de
periode 2003 – 2012 onder Bouwbesluit 2003). Het rechtens verkregen niveau komt in voorliggende
situatie daarom overeen met geen eis.
Het beleid van de gemeente Zwolle is er op gericht om voor woonfuncties in dit soort situaties een
binnenniveau van ten hoogste 33 dB te realiseren. Deze waarde is daarom gehanteerd als
toetsingskader voor de woonfuncties.
Voor de logiesfuncties zijn de optredende binnenniveaus wel inzichtelijk gemaakt maar zijn deze niet
getoetst aan het gemeentelijk beleid.
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2.4

Tekeningen

rekenmethode voor de bepaling van de geluidwering van de gevel. De NEN 5077 is immers een
meetmethode.

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de tekeningen opgesteld door Roordink
Architecten BNA te Putten. De aangeleverde tekeningen zijn gegeven in tabel 2.2.

Voor de akoestische prestaties van gevelelementen is gebruik gemaakt van de “Herziening
rekenmethode geluidwering gevels” d.d. december 1989 van het Ministerie van VROM (“Herziening”),
de NPR 5272 of van laboratoriumwaarden van leveranciers. Laboratorium-waarden zijn in de
berekening gecorrigeerd met -1,5 dB.

Tabel 2.2: Overzicht gehanteerde tekeningen
Tekening

Omschrijving

Datum

TOv-1

Technisch ontwerp begane grond

24-1-2017

TOv-2

Technisch ontwerp verdieping 1

24-1-2017

TOv-3

Technisch ontwerp verdieping 2

24-1-2017

TOv-4

Technisch ontwerp verdieping 3

24-1-2017

TOv-5

Technisch ontwerp verdieping 4

24-1-2017

2.5

3.2

Materialisatie van de gevels

Aan de bestaande gevels van de gebouwen vinden geen wijzigingen plaats die van invloed zijn op de
geluidwering van de gevel. Ten behoeve van de berekeningen is de materialisatie van de gevel
ontleend aan bouwkundige tekeningen van de architect, Roordink Architecten BNA, en een door ons
uitgevoerd locatiebezoek op 15 juni 2017. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de aanwezige
gevelonderdelen met bijbehorende A-gewogen geluidisolatie voor wegverkeerslawaai.

Luchtverversing

De woningen en short-stay verblijven worden in de toekomstige situatie geventileerd door middel van
mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer gecombineerd met warmteterugwinning. Deze
wijze van ventileren heeft geen invloed op de geluidwerende kwaliteit van de gevel. In de
berekeningen naar de geluidwering van de gevel zijn derhalve geen ventilatievoorzieningen
opgenomen.

Tabel 3.1: overzicht gevelonderdelen en geluidisolatie
Onderdeel

Omschrijving

A-gewogen geluidisolatie

Kozijn

Aluminium kozijn

36,8

Glas

4-12-5 mm

28,0

RA;wegvkeer [dB(A)]

3

Geluidwering van de gevel

Kierdichting

Goed sluitende bestaande dubbele kierdichting

40,0

Naaddichting

Eenzijdig kit

55,0

3.1

A-gewogen geluidwering

Dichte geveldelen

Steenachtige spouwmuur 600 kg/m²

54,3

De geluidwering van een gevel wordt bepaald conform de NEN 5077:2006+C3:2012. De NEN 5077
verwijst voor het bepalen van de A-gewogen geluidwering GA naar de NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het
standaard referentiespectrum wordt gehanteerd dat kenmerkend is voor het geluid van de werkelijke
bron, in dit geval wegverkeerslawaai. Voor een Nederlandse vertaling van de NEN-EN-ISO 717-1 wordt
in de NEN 5077 verwezen naar de NPR 5079.

4

Het optredende binnenniveau in de verblijfsruimte van een woon- en logiesfunctie wordt bepaald
door de optredende geluidbelasting te verlagen met de berekende geluidwering van de gevel, zie
onderstaande formule.

De bepaling van de GA van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte wordt bepaald
met behulp van de onderstaande formule:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴 =

Binnenniveaus en beoordeling

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴

Voor ieder gebouw is per woningtype en short-stay verblijf het te verwachten binnenniveau berekend.
Hierbij is uitgegaan van de maatgevende geluidbelasting per gebouw/woningtype zoals beschreven in
paragraaf 2.2 en 2.3 van deze notitie. In de tabellen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 van de volgende
paragrafen is per gebouw het te verwachten binnenniveau gepresenteerd en vindt een beoordeling
plaats. Voor de gedetailleerde berekeningen wordt verwezen naar bijlage 4.

5

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � 10 10
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

Voor de berekeningen van de gevelgeluidwering is het softwareprogramma BOA, versie 4.9.0 van
dirActivity gehanteerd. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de NPR 5272. De NPR beschrijft de
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4.1.1

Van Gogh (woonfunctie)

Woningtype

Tabel 4.1: Optredend binnenniveau gebouw “Van Gogh”
Woningtype

C hoek begane grond

Maatgevende hogere waarde

Binnenniveau

Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

Lp [dB]

59

29

A begane grond

Maatgevende hogere waarde

Binnenniveau

Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

Lp [dB]

63
36

• Wonen

35

• Slapen
C hoek verdieping

63

A begane grond hoek

58

28

A verdieping

61

30

• Slapen

A verdieping hoek

60

29

C verdieping 4

B begane grond

53

• Wonen

33

22

• Slapen

32

25

D verdieping 4

• Wonen
• Slapen
B verdieping

23

• Slapen

25

C hoek begane grond

30

• Slapen

31

C hoek verdieping

4.1.3

61

• Wonen

32

• Slapen

31

C verdieping 4

31

31

• Slapen

31

D verdieping 4

55

Ferdinand Bol (woonfunctie)

Tabel 4.3: Optredend binnenniveau gebouw “Ferdinand Bol”
Woningtype

60

• Wonen

27

Beoordeling: In alle verblijfsruimten van de geplande woningtypen wordt een geluidniveau berekend
dat ≤ 33 dB. Er wordt voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle.
Vermeer (woonfunctie)
Binnenniveau

Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

Lp [dB]

A begane grond

62

32

A begane grond hoek

60

30

A verdieping

63

33

A verdieping hoek

62

32

B begane grond

60

Lp [dB]

62

32

A begane grond hoek

62

32

A verdieping

63

33

A verdieping hoek

63

33

B begane grond

55

• Wonen

22

• Slapen

28
58
27

• Slapen
C hoek begane grond

28
61

• Wonen

31

• Slapen

33

C hoek verdieping

62

• Wonen

32

• Slapen
29

• Slapen

Binnenniveau

• Wonen

Maatgevende hogere waarde

• Wonen

Maatgevende hogere waarde
Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

A begane grond

B verdieping

Tabel 4.2: Optredend binnenniveau gebouw “Vermeer”

B verdieping

59

Beoordeling: Met uitzondering van woningtypen C begane grond, en C verdieping worden in alle
verblijfsruimten van de geplande woningtypen een geluidniveau berekend dat ≤ 33 dB. Er wordt
voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle. Voor 4 woningen wordt een beperkte overschrijding
van de streefwaarde berekend van 2 à 3 dB.

59

• Wonen

Woningtype

34
61

55

• Wonen

4.1.2

35

• Wonen

C verdieping 4

32

33
59

• Wonen

62

30

• Slapen

• Wonen

31

• Slapen

33

D verdieping 4
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30
56

29
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Beoordeling: In alle verblijfsruimten van de geplande woningtypen wordt een geluidniveau berekend
dat ≤ 33 dB. Er wordt voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle.
4.1.4

• Slapen
B verdieping
• Wonen

Bruegel (woonfunctie)

C hoek begane grond

Maatgevende hogere waarde

Binnenniveau

Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

Lp [dB]

C hoek verdieping

60

30

62

32

• Wonen

30

• Slapen

33

C verdieping 4

• Wonen

28

• Slapen

• Slapen

31

D verdieping 4

A verdieping hoek

63

B begane grond

59

B verdieping

33
67
38
34
66

• Wonen

60

• Wonen

28

• Slapen

31

C hoek begane grond

36

• Slapen

A begane grond hoek

61

38
65

• Wonen

A begane grond
A verdieping

36

• Slapen

Tabel 4.4: Optredend binnenniveau gebouw “Bruegel”
Woningtype

37
67

37
33
66

38

Beoordeling: Er vindt geen beoordeling plaats aan de streefwaarde van gemeente Zwolle. Het gebouw
betreft een logiesfunctie. De te verwachten binnenniveaus zijn alleen ter informatie inzichtelijk
gemaakt.

63
35

• Wonen

33

5

• Wonen

35

• Slapen

32

In opdracht van KS en Vandenbrink Retail Holland B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeer
uitgevoerd in het kader van de geplande transformatie van vijf kantoorpanden aan de Dokter van
Deenweg te Zwolle.

• Slapen
C hoek verdieping

63

C verdieping 4

58

• Wonen

29

• Slapen

De aan de Dokter van Deenweg gelegen kantoorgebouwen staan momenteel leeg. De opdrachtgever
is voornemens deze gebouwen te transformeren naar woonfuncties met wooneenheden in de vorm
van studio’s en één gebouw te transformeren naar een logiesfunctie met eenheden geschikt voor
short-stay verblijf.

26

D verdieping 4

58

30

Beoordeling: Met uitzondering van de woongedeelten van woningtypen C begane grond, en C
verdieping worden in alle verblijfsruimten van de geplande woningtypen een geluidniveau berekend
dat ≤ 33 dB. Er wordt voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle. Voor 4 woningen wordt een
beperkte overschrijding van de streefwaarde berekend van 1 à 2 dB.
4.1.5

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te verschaffen in de te verwachten geluidniveaus in
verblijfsruimten van de woonfuncties en logiesfuncties ten gevolge van het wegverkeerslawaai
afkomstig van de omliggende wegen.

Rubens (logiesfunctie)

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• gebouw Van Gogh: In alle verblijfsruimten van de geplande woningtypen wordt een geluidniveau
berekend dat ≤ 33 dB. Er wordt voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle;
• gebouw Vermeer: Met uitzondering van woningtypen C begane grond, en C verdieping worden in
alle verblijfsruimten van de geplande woningtypen een geluidniveau berekend dat ≤ 33 dB. Er
wordt voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle. Voor 4 woningen wordt een beperkte
overschrijding van de streefwaarde berekend van 2 à 3 dB;
• gebouw Ferdinand Bol: In alle verblijfsruimten van de geplande woningtypen wordt een
geluidniveau berekend dat ≤ 33 dB. Er wordt voldaan aan het streven van de gemeente Zwolle;

Tabel 4.5: Optredend binnenniveau gebouw “Rubens”
Short-stay type

Maatgevende geluidbelasting

Binnenniveau

Lden excl. aftrek art. 110g Wgh [dB]

Lp [dB]

A begane grond

65

35

A begane grond hoek

56

26

A verdieping

67

36

A verdieping hoek

59

28

B begane grond

65

• Wonen

Conclusie

34

9 / 11

10 / 11

Bijlage 7

P/43

P/45

P/47

P/49

P/51
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