
Akoestiek
Bouwfysica
Brandveiligheid
Geluid
Milieu

Wijnia-Noorman-Partners BV

Bezoek- en postadres: T 050 525 09 92 Bank rek.nr. Kvk nr 02042874
Paterswoldseweg 808 E info@noormanadvies.nl NL05 INGB 0005 9657 21 Lid NLingenieurs
9728 BM  Groningen I  www.noormanadvies.nl BTW NL008482627.B01 ISO 9001 gecertificeerd

Ontbrekende gegevens

Datum: 25 mei 2018

Opdrachtgever: Nedmag B.V.
Postbus 241
9640 AE  Veendam

Auteur:

Notitie 21810019.N01a

Boortoren op de winninglocatie
WHC-1 te Borgercompagnie



www.noormanadvies.nl

21810019.N01a pagina 2 van 7

Inleiding

In opdracht van Nedmag B.V. te Veendam is een geluidprognose gegeven voor de situatie waarbij
een boortoren staat opgesteld op haar winninglocatie WHC-1 te Borgercompagnie. De resultaten
van deze geluidprognose zijn gepresenteerd in rapport 21810019.R01 “Boortoren op de winningloca-
tie WHC-1 te Borgercompagnie -  Akoestisch onderzoek” d.d. 30 januari 2018 (hierna te noemen:
‘het akoestisch onderzoek’).

Naar aanleiding van de aanvraag van 27 maart 2018 om een omgevingsvergunning bij de Afdeling
Energie en Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de gemeente
Veendam op 7 mei 2018 advies uitgebracht. De eerste zes pagina’s van dit integraal advies, opge-
steld door de Omgevingsdienst Groningen [met kenmerk VTH/DMS: OLO 3554325 van 25-
0402018], zijn als bijlage 1 bijgevoegd.

In vervolg op dit advies verzoekt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar emailbe-
richt van 8 mei 2018 om de aanlevering van de volgende ontbrekende gegevens:

2. Geluid: Kan Nedmag het akoestisch rapport uitbreiden met de genoemde punten zoals opgeno-
men in het advies en een evaluatie of in de woning  voldaan kan worden
aan de binnenwaarde uit het BARMM?

3. Geluid: Kan Nedmag aangegeven hoe hoog het bouwlawaai zal zijn (een bouwvergunning hoeft
immers niet te worden aangevraagd, omdat die reeds in procedure is en de tijdelijke bouwwerken
vergunningsvrij zijn).

4. Trillingen: Hoe staat Nedmag tegenover de voorgestelde maatwerkvoorschriften t.a.v. trillingen
zoals opgenomen in het advies?

Uitsluitend voor zover betrekking hebbend op de milieuaspecten Geluid en Trillingen zijn, als aanvul-
ling op de aanvraag, de ontbrekende gegevens gepresenteerd in voorliggende notitie.

Geluid

Ad. Bouwlawaai

Binnen de totale bouwtijd van circa 120 dagen zijn tweemaal 10 dagen bedoeld voor de opbouw en
ontmanteling van de boorinstallatie. Deze specifieke werkzaamheden vinden plaats in de dagperiode
tussen 07.00 en 19.00 uur, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is (artikel 19, lid c, BARMM). Daarbij
wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens, een dieselvorkheftruck en een hydraulische kraan. Ook
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kan een dieselgenerator in gebruik zijn. Heiwerkzaamheden vormen geen onderdeel van deze werk-
zaamheden.

De geluidbijdrage vanwege deze geluidsbronnen is reeds aangegeven in het akoestisch onderzoek.
Voor de situatie dat de vier verplaatsbare schermwanden nog niet zijn geplaatst of nog in opbouw
zijn (tijdelijk geen afscherming) kan het daarmee samenhangende bouwlawaai, ter plaatse van de
meest nabijgelegen woning van derden ( 6), beperkt blijven tot ten hoogste 60
dB(A). Op grond van artikel 8.3 “Geluidhinder” van het Bouwbesluit 2012 is de maximale blootstel-
lingsduur bij deze dagwaarde onbeperkt.

Ad. Bronniveaus van de installatie / Uitgangspunten akoestisch onderzoek

Uitgangspunt voor het vaststellen van de te verwachten geluidbijdrage op de omgeving zijn de ge-
luidsgegevens zoals aangeleverd door mijnbouwonderneming KCA Deutag Drilling GmbH te Bad
Bentheim (D). Beide gebruikte geluidsrapporten zijn los bijgevoegd.

Ad. Type boorinstallatie T-207 of T-208/Euro-Rig

In de opgave van KCA Deutag (zie opstellingsplan in figuur 1 van het akoestisch onderzoek) is aan-
gegeven dat twee vrijstaande dieselgeneratoren (+ een reserve generator) tot de boorinstallatie be-
horen die gedeeltelijk als back-up voorziening aanwezig zijn. Deze situatie is als uitgangspunt in het
akoestisch onderzoek meegenomen. Los daarvan heeft de aanvrager in het kader van de ‘beste be-
schikbare technieken’ aangegeven dat (waar mogelijk) voor de energiebehoefte gebruik zal worden
gemaakt van het binnen de inrichting reeds aanwezige elektriciteitsnet.

In hoeverre dit bestaande elektriciteitsnet op deze locatie in het Veenkoloniale buitengebied geheel
of gedeeltelijk in de energiebehoefte kan voorzien valt buiten het kader van het akoestisch onder-
zoek.

Ad. Geluidgevoelige gebouwen

In het akoestisch onderzoek is aangegeven dat de meest nabijgelegen geluidsgevoelige gebouwen
zijn gelegen op een kortste afstand vanaf het hart van de boorinstallatie van circa 250 m. Daarmee is
een geluidsgevoelig gebouw aanwezig binnen de in tabel I van het ‘Besluit algemene regels milieu
mijnbouw (BARMM)’ genoemde afstand van 300 m zodat de uitvoerder het geluid continu moet mo-
nitoren en registreren. Verder is aangegeven dat een eventueel stiltegebied in de omgeving van
WHC-1 niet aanwezig is. Primair gelden de grenswaarden volgens tabel I van het BARMM. Een
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eventuele kwalificatie aangaande de perceptie van het omgevingsgeluid maakt geen deel uit van de
toetsing.

De grenzen van de inrichting en de beoogde opstellingsplaats van de boorinstallatie met de daartoe
behorende onderdelen is gegeven in figuur 1 van het akoestisch onderzoek. Daarmee is de te ver-
wachten opstelling van de verschillende geluidsbronnen in voldoende mate afgekaderd.

De binnen het geluidsgevoelige gebouw aangegeven waarden volgens tabel I van het BARMM gel-
den alleen indien de gebruiker ervan toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen
uitvoeren van geluidmetingen (artikel 19, lid d, BARMM). Bij een geluidprognose als omschreven in
het akoestisch onderzoek is dit niet mogelijk.

Het hoogst berekende geluidsniveau op de zijgevel van woning  bedraagt, zo-
wel in de dag-, avond- als nachtperiode, 46 dB(A). De nachtperiode is daarbij bepalend voor de toet-
sing. Met de binnen het geluidsgevoelige gebouw aangegeven waarde volgens tabel I van het
BARMM van 30 dB(A) in de nachtperiode moet de gevelgeluidwering van het pand ten minste GAk =
46 – 30 = 16 dB bedragen. Het is niet onrealistisch om in zijn algemeenheid voor een goed onder-
houden woning uit te gaan van een gevelgeluidwering van 20 dB. Daarmee kan voor dit aangewe-
zen rijksmonument (bouwjaar 1924) worden geconcludeerd dat, naar verwachting, ruimschoots kan
worden voldaan aan de inpandig geldende grenswaarde.

Ad. Indirecte hinder

Teneinde de indirecte hinder zoveel mogelijk te beperken maakt Nedmag B.V. gebruik van een
nieuw aan te leggen kavel pad (ontsluitingsroute) dat vanaf het erf van 
over/langs de locatie WHC-1 circa 1 km in westelijke richting loopt. Via een klein deel van de Kalk-
wijk sluit deze route vervolgens aan op de Veendammerweg (N963). Bijgevoegde figuur 1 geeft een
overzicht van de situatie met de aangegeven ontsluitingsroute. Langs deze ontsluitingsroute bevin-
den zich geen woningen van derden zodat eventuele indirecte hinder in de situatie te Borgercom-
pagnie niet relevant is.

Ter aanvulling geldt dat, indien alle zware vrachtwagens in de dagperiode heen en weer zouden rij-
den via de bestaande toegang tot het bedrijfsterrein (vanaf de Borgercompagnie), ter plaatse van
geluidsgevoelige gebouwen ruimschoots voldaan kan worden aan de streefwaarde (uitgedrukt in
LAeq) van ten hoogste 50 dB(A).
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Ad. Vrachtwagenverkeer

In het akoestisch onderzoek is een geschematiseerde rijroute voor het vrachtwagenverkeer [bron
B29] aangegeven die overeenkomt met de rijroute zoals gepresenteerd in het opstellingsplan van
KCA Deutag (zie figuur 1 van het akoestisch onderzoek). De vrachtwagens rijden door de westelijke
poort het terrein op om vervolgens via de oostelijke poort het terrein weer te verlaten. Het betreft dus
een enkelvoudig bereden rijroute met voor 12 vrachtwagens evenzoveel rijbewegingen. De in het
akoestisch onderzoek gepresenteerde bedrijfsduurcorrectieterm van Cb,dag = 30,1 dB is juist en be-
hoeft geen wijzigingen.

Trillingen

In het kader van de zorgplicht, als bedoeld in artikel 3 van het BARMM, zal de uitvoerder alle maat-
regelen treffen die nodig zijn om trillinghinder of schade door trillingen te voorkomen. Van belang
daarbij is dat Nedmag B.V. vooraf reeds heeft gecommuniceerd met omwonenden waarmee eventu-
ele ongerustheid aangaande trillinghinder of schade door trillingen is weggenomen.

Vanwege de eigenlijke boorinstallatie zijn in de omgeving geen relevante trillingen te verwachten.
Ook vanwege het rijden en/of manoeuvreren van zware voertuigen over het terrein van de inrichting
zijn geen relevante trillingen te verwachten. Met de aanleg en het gebruik van een separate ontslui-
tingsroute (zie hierboven) rijden de vrachtwagens niet op korte afstand voor de gevels van woningen
van derden, zodat ook hierdoor geen relevante trillingen kunnen ontstaan.

De binnen de inrichting te verwachten trillingsbronnen zijn de schudzeven/zandwassers (shakers)
tezamen met bepaalde laad- en losactiviteiten zoals het neerzetten van containers. De schudze-
ven/zandwassers zijn op skids gemonteerde verplaatsbare apparaten die slechts door de eigen
massa met de bodem zijn verbonden. Gelet op deze omstandigheid is daarmee primair sprake van
een zodanige impedantiesprong dat trillingen naar de omgeving kunnen worden beperkt. Bij het
neerzetten van de containers geldt dat dit in hoofdzaak beperkt blijft tot de opbouw van de boorin-
stallatie en alleen plaatsvindt in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur.

De kortste afstand vanaf het hart van de boorinstallatie tot aan de meest nabijgelegen woning van
derden ( ), bedraagt circa 250 m. Gemeten vanaf deze woning tot de beoogde
opstellingsplaats van de schudzeven/zandwassers (shakers) geldt een grotere afstand.

Net als voor iedere andere bodemgesteldheid geldt dat ook in het Veenkoloniale gebied trillingen
door de bodem kunnen worden overgebracht naar de omgeving. Rekening houdend met bovenver-
melde afstand, in combinatie met het soort trillingsbron, kan geconcludeerd worden dat het optreden
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van trillinghinder, gemeten en beoordeeld volgens de Meet- en beoordelingsrichtlijn B “Hinder voor
personen in gebouwen” (uitgave SBR te Rotterdam, augustus 2002), ter plaatse van de meest nabij-
gelegen woning van derden niet te verwachten is. De monumentale staat van de woning is voor het
beoordelen van hinder niet relevant.

De monumentale staat van de woning wordt wel meegewogen in de “SBR Trillingsrichtlijn A: Schade
aan bouwwerken: 2017” (uitgave SBRCURnet, november 2017). De veiligheidsfactor voor de monu-
mentale status van het bouwwerk heeft een waarde van 1,7. Nu vanwege de voorgenomen werk-
zaamheden trillinghinder als zodanig niet is te verwachten is eventuele schade aan woning 

 evenmin te verwachten.

Het stellen van een maatwerkvoorschrift, ter voorkoming van trillinghinder en/of trillingschade, is in
de situatie te Borgercompagnie niet nodig. Mocht het bevoegd gezag van oordeel zijn dat een derge-
lijk voorschrift evenwel niet gemist kan worden dan dient zij zich er van tevoren van te vergewissen
dat de inrichting aan het te stellen maatwerkvoorschrift kan voldoen. Naar analogie van artikel 19,
lid d, van het BARMM geldt het trillingvoorschrift niet ten aanzien van woningen indien de gebruiker
geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

Ter toelichting geldt verder dat voor de realisatie van de bestaande boorputten VE-1 t/m VE-4 ook
een boorinstallatie op deze locatie aanwezig is geweest. Ook toen is niet gebleken van enige mate
van trillinghinder en/of schade aan het bouwwerk.

Resumé

In vervolg op het verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn de ontbrekende
gegevens aangeleverd.

2. Voor woning  is geconcludeerd dat naar verwachting ruimschoots kan wor-
den voldaan aan de inpandig geldende grenswaarde volgens tabel I van het ‘Besluit algemene
regels milieu mijnbouw (BARMM)’.

3. Het bouwlawaai (tijdens de opbouw- en ontmanteling van de boorinstallatie) blijft ter plaatse van
de meest nabijgelegen woning van derden (Borgercompagnie 156), beperkt tot ten hoogste 60
dB(A). Op grond van artikel 8.3 “Geluidhinder” van het Bouwbesluit 2012 is de maximale bloot-
stellingsduur bij deze dagwaarde onbeperkt.

4 Het stellen van een maatwerkvoorschrift, ter voorkoming van trillinghinder en/of trillingschade, is
in de situatie te Borgercompagnie niet nodig.
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Met bovenstaande vertrouwen wij er op u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Noorman Bouw- en milieu-advies

Bijgevoegd: Figuur 1 (ontsluitingsroute)
Bijlage 1 (integraal advies Omgevingsdienst Groningen)

Los bijgevoegd: Bericht Nr. 806255-01.01 van Kötter Consulting Engineers d.d. 11-10-2006
Schalltechnischer Bericht Nr. 209490-01.01 van Kötter Consulting Engineers
d.d. 14-04-2010
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