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1

Inleiding

1.1

Bestaand Rotterdams Gebied

De gemeente Rotterdam heeft bij overeenkomst van 20 november 2013 opdracht verleend aan de
DCMR Milieudienst Rijnmond voor het uitvoeren van het KCG1-project ‘Ontwikkelen geluidkentallen
ten behoeve van benchmark en RO-kentallen’, verder kortweg aangeduid als het project ‘Benchmark
geluid’. De opdracht is verleend in het kader van de BRG Leefbaarheidprojecten (BRG-LP2).

1.2

Havenvisie 2030 en Bestuursovereenkomst Rijnmond-West

De Havenvisie 2030 geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven. Enerzijds is
de Havenvisie gericht op groei door een verdere intensivering van het ruimtegebruik in de haven, en
anderzijds gericht op het verminderen van milieuhinder in de omgeving. Het project Benchmark
geluid draagt bij aan het verder optimaliseren van de beschikbare geluidruimte industrielawaai in het
Haven Industrieel Complex (het HIC) in lijn met het beleid uit de Havenvisie 2030.
In de stuurgroep “Evaluatie Bestuursovereenkomst Rijnmond-West” is besloten dat in de
uitwerkingsfase van het project Geluid Rijnmond-West (GRW) naar instrumenten moet worden
gezocht om beter te kunnen sturen op efficiënt (geluid)ruimtegebruik. Mogelijke oplossingen moeten
in beeld worden gebracht. Tevens heeft genoemde stuurgroep besloten dat onderzocht moet worden
hoe afspraken met de bedrijven over geluidmaatregelen beter kunnen gaan aansluiten op natuurlijke
momenten, zoals de vervangingstermijn van equipement, grootschalig onderhoud en leasetermijnen.

1.3

Havenbestemmingsplannen en Facetbestemmingsplan Geluid

De plangebieden van de bestemmingsplannen ‘Botlek/Vondelingenplaat’, ‘Europoort en Landtong’
en ‘Maasvlakte 1’ omvatten het havengebied tussen de plangebieden Maasvlakte 2 en WaalEemhaven. De Havenvisie 2030 is leidend geweest voor deze havenbestemmingsplannen.
In de ontwerp-havenbestemmingsplannen waren aanvankelijk de kavels mede bestemd voor een
toelaatbare geluidemissie (geluidproductie), uitgedrukt in decibel per vierkante meter (dB/m2). Die
zogenaamde geluidbudgetten waren op de verbeelding weergegeven en in de planregels
opgenomen. Deze bepaling is uit de regels van deze bestemmingsplannen gehaald omdat
aanvullend onderzoek naar budgettering de nodige tijd zou vergen en daarmee conflicteren met de
wens om tijdig te kunnen beschikken over havenbestemmingsplannen, die rechtskracht hebben.

1

Het Kennis Centrum Geluid (KCG) richt zich op het stimuleren van het treffen van geluidmaatregelen en het wegnemen van

belemmeringen daarbij. Het KCG is een samenwerkingsverband tussen DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam.
2
In het BRG participeren het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam,
gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van Rotterdam daarom de havenbestemmingsplannen ‘Botlek/Vondelingenplaat’, ‘Europoort en Landtong’ en ‘Maasvlakte 1’ vastgesteld zonder
geluidverdeling in de vorm van geluidbudgetten, maar tevens besloten tot het opstellen van een
Facetbestemmingsplan geluid, waarmee alsnog geluidbudgetten per kavel in de
havenbestemmingsplannen kunnen worden ingebracht.
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2

Doel, uitgangspunten en beoogd projectresultaat

2.1

RO-kentallen tot nu toe

Tot op heden worden geluidkentallen (voor geluidproductie per vierkante meter) gebruikt bij het
opstellen van ruimtelijke plannen, die zijn gebaseerd op een onderzoek uit 1990-1991 en zijn
vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Rijnmond-West. In het MER voor de havenbestemmingsplannen zijn deze geluidkentallen mede het uitgangspunt. Gezien ontwikkelingen in techniek en
inzichten is nu een update aan de orde. Daarbij wordt waar mogelijk een doorkijk naar de toekomst
gegeven. Dit is in lijn met het beleid, vastgelegd in de Havenvisie 2030.
Eind jaren negentig zijn vier van de huidige planologische geluidkentallen door middel van een
quick-scan herijkt. Deze quick-scan betrof het geluidkental voor ‘containeroverslag, chemie en
raffinage’ (ten behoeve van de MKBA Maasvlakte 2) en ‘rijdend materieel’ (ten behoeve van de
toekomstverkenning Waal-/Eemhaven). Op de laatste ‘studie’ heeft de Erasmus Universiteit een
second opinion gegeven. Een van de opmerkingen die uit deze second opinion naar voren kwam
was dat het wenselijk is onderscheid te maken tussen ‘landgebonden’ en ‘watergebonden’
activiteiten. Dit omdat dat de 24-uurs economie in relatie tot het achterland bij landgebonden
activiteiten in mindere mate zal optreden dan bij de havengerelateerde activiteiten.
Jurisprudentie heeft uitgewezen dat het niet mogelijk is om de door een op een gezoneerd
industrieterrein gelegen bedrijf aangevraagde geluidruimte te weigeren, als meer geluidruimte wordt
aangevraagd dan op grond van het geluidruimteverdeelsysteem beleidsmatig beschikbaar is gesteld.
Zolang wettelijke grenswaarden niet worden overschreden, kan een aanvraag om een
omgevingsvergunning milieu niet op het aspect geluid worden geweigerd. Zelfs niet wanneer er
stillere technieken beschikbaar zijn. De bestuursrechter oordeelde dat een vergunning alleen in het
belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd, en dat belang ontbreekt op een
gezoneerd industrieterrein omdat het (geluid)milieu afdoende wordt beschermd door de wettelijke
grenswaarden.
Dit kan ertoe leiden dat een bedrijf veel geluidruimte kan aanvragen, dat mogelijk ten koste kan gaan
van de geluidruimte voor andere bedrijven of voor toekomstige ontwikkelingen. Vanuit het oogpunt
van duurzaam ruimtegebruik is dat niet wenselijk. Bovendien bemoeilijkt het mogelijkerwijs het
faciliteren van de groei in op- en overslag op langere termijn, zoals voorzien in de Havenvisie 2030.
Gezien het voorgaande is er behoefte aan meer sturing op de verdeling van geluidruimte in het
Haven en Industrie Complex (HIC) in Rijnmond. Daarbij is het van belang, dat de toets met
betrekking tot geluid niet enkel vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt verricht, maar ook vanuit
ruimtelijke en economische motieven. Om aan deze invalshoeken invulling te geven, is de inzet om
in een Facetbestemmingsplan Geluid voor het HIC geluidbudgetten op te nemen.
Tot slot wordt opgemerkt dat in de huidige RO-kentallen rekening is gehouden met het geluid van
laden en lossen van schepen met behulp van installaties gelegen op de wal, maar niet met het
overige geluid van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie). In dit onderzoek is die beleidslijn
voortgezet.
Van belang is tevens op te merken dat de gebruikte RO-kentallen netto RO-kentallen zijn. Dit houdt
in dat het effect van afscherming door eigen gebouwen en installatie (de interne afscherming) is
verwerkt in de RO-kentallen.
In dit project Benchmark geluid zijn “bruto” RO-kentallen ontwikkeld. Er is geen rekening gehouden
met interne afscherming.
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2.2

Doel van het project Benchmark geluid

Het doel van het project Benchmark geluid is tweeledig:
1. een actualisatie van de lijst van de Geluidovereenkomst Rijnmond West (GRW)
geluidkentallen3.
2. inzicht in factoren die verschillen verklaren bij het toetsen van de geluidemissie van een
bedrijf aan ‘zo laag als redelijkerwijs mogelijk’;
Het onder 2 bedoelde beoordelingskader omvat een tweetal onderdelen.
• Een eenduidige en systematische meetmethode die onderlinge vergelijking mogelijk maakt
van de geluidproductie van een bedrijf (of onderdelen daarvan) met de geluidproductie van
andere bedrijven in hetzelfde deelsegment.
• De toepassing van (onderdelen van) de benchmark in ruimtelijke plannen (bestemmingsplan,
omgevingsplan), bij het uitgeven van gronden en bij vergunningverlening
(omgevingsvergunningen voor milieu)

2.3

Uitgangspunten voor de toepassing van een Benchmark geluid

De Benchmark Geluid moet eenvoudig zijn en eenduidig toe te passen. De Benchmark Geluid moet
het mogelijk maken dat zowel het bedrijfsleven als het bevoegd gezag kan beoordelen of een
specifiek bedrijf een “zo laag als redelijkerwijs mogelijke geluidemissie” aanvraagt, passend bij de
bedrijfscapaciteit en het betreffende markt- of deelsegment. Beoordeeld moet kunnen worden of
sprake is van het toepassen van “best available techniques not exceeding excessive costs”, passend
bij Nederlandse maatstaven.
De Benchmark geluid moet objectief zijn. Daarbij is de uitdaging te streven naar een Benchmark die
toepasbaar is bij de toetsing aan het bestemmingsplan, voor de toets op een “zo laag als
redelijkerwijs mogelijke geluidemissie”, en toepasbaar is voor bestaande reeds gevestigde bedrijven
maar ook voor nieuw te vestigen bedrijven. Indien mogelijk moet een doorkijk worden gemaakt naar
de toekomst. Hiervoor moet van bepalende geluidbronnen binnen een deelsegment de invloed van
voortschrijdende stand van de techniek op de Benchmark geluid worden bepaald (indexering).
De gegevens voor het opstellen van de Benchmark geluid zijn verkregen uit openbare stukken, zoals
de milieujaarverslagen en aanvragen om een omgevingsvergunning milieu.

2.4

Wijzigingen ten opzichte van het Plan van Aanpak

De stuurgroep Benchmark geluid heeft op 19 september 2013 het Plan van Aanpak en de planning
voor de uitvoering van het project vastgesteld. Na de vaststelling van het PVA zijn de volgende
wijzigingen in de uitgangspunten aangebracht.
In het Plan van Aanpak werd voorzien dat de nieuwe RO-kentallen zouden worden gehanteerd in
ruimtelijke plannen, die worden opgesteld na 2018. De geactualiseerde RO-kentallen kunnen nu
echter al worden gebruikt voor de havenbestemmingsplannen in het Facetbestemmingsplan Geluid
in Rotterdam te starten in 2015.

3

Deze GRW-geluidkentallen worden vervangen door RO-kentallen gebaseerd op de bruto geluidproductie per m2. Het
berekenen van een bruto geluidkental is eenvoudiger en eenduidiger dan het bepalen van een netto RO-kental.
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Voorts zijn in het PVA de Benchmark en de actualisatie van de geluidkentallen als afzonderlijke
onderdelen beschreven. In het eindresultaat van het project zijn de geactualiseerde RO-kentallen
onderdeel geworden van de Benchmark, de objectieve ‘meetlat’ waarmee bedrijven vergeleken en
beoordeeld kunnen worden.

2.5

Resultaat project

Het resultaat van het project omvat twee onderdelen.
1. Per onderzocht marktsegment of deelsegment (productgroep), zie bijlage 1, een
onderbouwde Benchmark geluid die onderlinge vergelijking mogelijk maakt van de
geluidproductie per m2 van een bedrijf (of onderdelen daarvan) met de geluidproductie per
2
m van andere bedrijven in hetzelfde markt- of deelsegment.
De Benchmark omvat een geactualiseerde lijst van kentallen geluid.
2. Een methode voor het toepassen van (onderdelen van) de Benchmark geluid:
• in ruimtelijke plannen, inclusief het afwijken middels een Omgevingsvergunning
• bij het uitgeven van gronden
• bij verlening van Omgevingsvergunningen voor milieu en het opleggen van
maatwerkvoorschriften.
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3

Organisatie

3.1

Projectorganisatie Benchmark Geluid

3.1.2

Opdrachtgever en opdrachtnemer

Het directeurenoverleg Kenniscentrum Geluid (KCG) is opdrachtgever voor het project en heeft
daarvoor binnen het kader van het BRG leefbaarheidsprojecten (BRG-LP) een subsidie verleend. De
heer mr. M.A. Bakker heeft, namens het KCG, de overall projectleiding gevoerd. De DCMR
Milieudienst Rijnmond is opdrachtnemer voor het project Benchmark geluid.
3.1.3

Stuurgroep, projectgroep, werkgroepen

In de stuurgroep en projectgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:
DCMR Milieudienst Rijnmond (projectleiding), Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland,
Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Deltalinqs.
Naast de stuurgroep en de projectgroep is er een poule van deskundigen ingesteld vanuit de
genoemde organisaties, die op relevante momenten oproepbaar zijn. Deze deskundigen zijn zowel
betrokken bij de ontwikkeling van de eindproducten als bij de communicatie. Vanuit de Commissie
Geluid van Deltalinqs zijn enkele vertegenwoordigers van bedrijven actief geweest op belangrijke
momenten in het proces: zij hebben geparticipeerd in de technische werkgroep of hebben input
geleverd tijdens door Deltalinqs georganiseerde informatiebijeenkomsten.

3.2

Communicatie

3.2.1

Kick-off

Op 28 augustus 2013 heeft de Kick-off van het project plaatsgevonden. Alle betrokken instanties en
vertegenwoordigers van de Commissie Geluid van Deltalinqs zijn hierbij aanwezig geweest.
3.2.2

Workshop Stakeholders

Op 23 oktober 2013 heeft een workshop plaatsgevonden voor de inventarisatie van stakeholders en
issues. Aan de workshop is deelgenomen door de leden van het projectteam en leden van de
“Commissie geluid” van Deltalinqs. Door het projectteam wordt aangegeven hoe issues worden
opgelost en hoe stakeholders worden betrokken bij het project.
De resultaten van de workshop, een overzicht van de issues en stakeholders, is opgenomen in
bijlage 3.
Het omgevingsmanagement is deels overlappend met het project Facetbestemmingsplannen. De
voorzitter van de stuurgroep Benchmark geluid heeft over de afstemming afspraken gemaakt met de
voorzitter van de stuurgroep Havenbestemmingsplannen. Besloten is dat in het project Benchmark
communicatie en afstemming binnen de direct betrokken organisaties en de poule van deskundigen
zal plaatsvinden.
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3.2.3

Communicatieplan

Op basis van de uitkomsten van de workshop is een communicatieplan opgesteld, waarin is
uitgewerkt op welke wijze en op welk moment communicatie met stakeholders kan worden vorm
gegeven. Afgesproken is dat de communicatie inzet verloopt via de stuurgroep Havenbestemmingsplannen om een goede afstemming te borgen met de communicatie over het Facetbestemmingsplan
Geluid en het Regionaal Afsprakenkader. Het communicatieplan is te vinden in bijlage 4.
3.2.4

Commissie Geluid (Deltalinqs)

Periodiek zijn tussenresultaten toegelicht en besproken in de Commissie Geluid.
3.2.5

Workshop 16 december 2014

Op 16 december 2014 is een workshop georganiseerd waarin resultaten van het project Benchmark
zijn gepresenteerd. In de workshop is uitvoerig ingegaan op de mogelijke varianten voor het
toepassen van (onderdelen van) de Benchmark geluid bij het bestemmen van geluid in ruimtelijke
plannen, bij het verlenen van een Omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik, alsmede de
toepassing bij het beoordelen van aanvragen voor een Omgevingsvergunning milieu. De resultaten
van de workshop waren waardevol en hebben geleid tot een nadere analyse op de tot dan gekozen
inzet.
3.2.6

Workshop april 2015

Op 16 april is een workshop gehouden om met name de factsheets en de onderliggende
rapportages te bespreken. Enerzijds met resultaat een nader aanscherping van de factsheets.
Anderzijds de nadrukkelijke wens vanuit de bedrijven de resultaten te ‘’valideren’’. Deze validatie
heeft als resultaat een actualisatie en aanscherping van de feitelijke informatie.
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4

Beschrijving onderzoek

4.1

Methodologie

Bij de tot op heden gebruikte geluidkentallen is de geluidproductie in de maatgevende
representatieve bedrijfssituatie betrokken op het totale oppervlakte van het bedrijf, of in sommige
gevallen op het productieoppervlakte. In formulevorm ziet dat er als volgt uit.
geluidproductie per m2 = Lw - 10*log(A)

[dB(A)/m2]

waarin Lw van het bedrijf de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie is in de representatieve
bedrijfssituatie en A de oppervlakte.
De kentallen (voor de geluidproductie per m2) zijn gebaseerd op destijds uitgevoerd onderzoek dat
heeft uitgewezen dat er, binnen een zekere bandbreedte, een verband is tussen de totale
geluidproductie van een bedrijf, en de oppervlakte van dat bedrijf. In de tot op heden gebruikte
geluidkentallen is echter geen rekening gehouden met andere kenmerken van het bedrijf die ook een
verband hebben met de geluidproductie. Ook is de indeling van de bedrijfssectoren grover.
Het onderhavige onderzoek naar de Benchmark geluid heeft zich daarom gericht op een verfijning
van de kentallen in twee richtingen:
• Het aanbrengen van detaillering in de vorm van deelsegmenten
• Het onderzoeken van kenmerken van bedrijven anders dan de oppervlakte, die verband
houden met de geluidproductie.
Deze verfijning is aangebracht voor 15 van de in totaal 23 onderkende deelsegmenten in de
havenbestemmingsplannen, zie bijlage 1.
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten per deelsegment. Voor wat betreft de andere kenmerken is in
eerste instantie onderzocht hoe de geluidproductie van een bedrijf (ook) correleert met de
jaarproductie van een bedrijf. In de onderstaande figuur is het principe weergegeven.

In de figuur zijn drie verhoudingen (correlaties) weergegeven:
• De geluidproductie Lw per m2 (in dB(A)/m2, de huidige kentallen)
• De geluidproductie per jaarproductie in bijvoorbeeld dB(A)/ton), daarmee kan worden
beoordeeld of het geproduceerde geluid passend is bij de jaarproductie
• De jaarproductie per oppervlakte-eenheid in bijvoorbeeld ton/m2, daarmee kan worden
beoordeeld of de fysieke ruimte efficiënt wordt benut.
Bij de ontwikkeling van de methodologie is er voor gekozen om de weging van de geluidproductie Lw
naar de jaarproductie in te zetten als een verfijning van de huidige weging naar (alleen) het
oppervlakte.
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Om te kunnen beoordelen hoe de berekende geluidproductie per m2 van het bedrijf zich verhoudt tot
een vergelijkbare bedrijf met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, wordt de jaarproductie in
relatie tot de geluidproductie per m2 bepaald.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproducties eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. In deze benchmark is voor deze “weging” het begrip “gewogen
geluidproductie per m2” ingevoerd. Mogelijk dat in de toekomst andere wegingen mogelijk zijn.
Hierbij valt te denken aan CO2, NOx of energieverbruik.
In formulevorm ziet de gewogen geluidproductie per m2 er als volgt uit:
2
2
2
gewogen geluidproductie per m = geluidproductie per m - 10*log((jaarprod/A)/ref) [dB(A)/m ]

waarin Lw van het bedrijf de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie is in de representatieve
bedrijfssituatie, A de oppervlakte, en ‘ref’ de referentie van de jaarproductie per oppervlakte-eenheid
(in bijvoorbeeld ton/m2). Als een bedrijf een kleinere jaarproductie per m2 heeft dan de referentie,
neemt de gewogen geluidproductie in getalswaarde toe. En vice versa.
De referentie van de jaarproductie per oppervlakte-eenheid (in bijvoorbeeld ton/m2) wordt bepaald
aan de hand van de analyses. Aangenomen mag worden dat bij een bepaalde geluidproductie Lw
per m2 een bepaalde jaarproductie per oppervlakte-eenheid hoort. Bij het bepalen van de nieuwe
geluidproductie Lw per m2 voor een deelsegment wordt direct de daarbij passende jaarproductie per
oppervlakte-eenheid meegenomen.
Tot slot wordt opgemerkt dat in het onderzoek is uitgegaan van de geluidproductie in maatgevende
representatieve bedrijfssituatie. Dat is een relatief intensieve bedrijfssituatie die niet elke dag van het
jaar zal optreden, maar conform de huidige wet- en regelgeving maatgevend is. In de toekomst zal
dat gaan verschuiven naar een jaargemiddelde bedrijfssituatie. Deze verschuiving naar
jaarmiddeling heeft uiteraard invloed op de getalswaarde van de kentallen die in de Benchmark
geluid worden opgenomen.

4.2

De onderzochte deelsegmenten

Voor de volgende 15 deelsegmenten binnen de onderkende marktsegmenten is een Benchmark
Geluid ontwikkeld
Marktsegment Containers:
 Deepsea containers
 Shortsea containers
 Empty depots
Marktsegment Breakbulk:
 Overig stukgoed
 Roll-on-roll-off
Marktsegment Droog massagoed:
 Agribulk
 IJzererts & kolen
 Schroot
 Overig droog massagoed
Marktsegment Chemie en biobased industrie:
 Chemische industrie
 Biobased industrie
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Marktsegment Ruwe olie & raffinage:
 Raffinaderijen
 Raffinaderijterminals
Marktsegment Onafhankelijke tankopslag
Marktsegment Gas en power;
 Utilities
Bij de bovenstaande indeling is - zoals eerder aangegeven - aangesloten bij de segmentering zoals
gebuikt in de havenbestemmingsplannen. In het onderzoek is, voor zover dat nodig was, binnen de
deelsegmenten, een verdere onderverdeling gemaakt.
Niet onderzocht zijn
 deelsegment Gas
 deelsegment Power
 marktsegment Maritieme service industrie
 marktsegment Overige havengerelateerde bedrijvigheid
Besloten is deze markt- en deelsegmenten uit te sluiten van het benchmarkonderzoek omdat:
1.
de twee genoemde marktsegmenten een variatie van grote en kleine bedrijven bevat die
onderling niet te vergelijken zijn. Voor de kleinere bedrijven geldt tevens dat zij akoestisch
niet relevant zijn;
2.
de verwachting is dat de twee deelsegmenten niet noemenswaardig zullen veranderen en er
voor deze deelsegmenten geen nieuwe vestiging worden verwacht.

4.3

Fasering van het onderzoekstraject

Er is gekozen om het project in 2 delen uit te voeren: tranche 1 en tranche 2. In tranche 1 zijn die
deelsegmenten gekozen, die representatief waren voor fase 2. De bevindingen en ervaringen uit
tranche 1 zijn dan ook mede uitgangspunt geweest voor de uitvraag van tranche 2.

4.4

Uitvraag tranche 1

In tranche 1 zijn twee adviseurs betrokken, die de opdracht hebben gekregen om voor
deelsegmenten een Benchmark geluid te ontwikkelen. Dit voor zowel nieuwe als voor bestaande
bedrijven. Daarnaast is een voorstel gevraagd voor een geluidkental in dB(A)/m2 voor zowel nieuwe
vestigingen als voor bestaande bedrijven. Bij het geluidkental in dB(A)/m2 is een bruto kental
ontwikkeld met daarbij aangegeven de gemiddelde interne afscherming in dB.
In tranche 1 zijn voor de volgende deelsegmenten een Benchmark geluid ontwikkeld:
• Deep- en shortsea containers
• Agribulk
• IJzererts & kolen
• Schroot
• Overig droog massagoed
• Raffinaderijen
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Op basis van de ervaringen en verkregen resultaten uit tranche 1, is de vraagstelling aan de
akoestisch adviseurs voor deel 2 aangescherpt. Gebleken is dat het ontwikkelen van een Benchmark
geluid met een RO-kental complex van aard is en zeker geen routinewerk. In vergunningaanvragen
en bijbehorende geluidrapporten was niet altijd alle benodigde informatie aanwezig, zoals
bijvoorbeeld over de gehanteerde modal split. Op basis van de geleverde rapporten van de
adviseurs heeft de projectgroep in samenwerking met de technische werkgroep deze verder
uitgewerkt.

4.5

Uitvraag tranche 2

In tranche 2 zijn voor de volgende deelsegmenten een Benchmark Geluid ontwikkeld:
• Empty depot
• Overig stukgoed
• Roll-on-roll-off
• Chemie en biobased industrie
• Utilities
• Dienstverlening
Per deelsegment of van een andere logische groep van bedrijfsactiviteiten of bedrijfsinstallaties is
het volgende gevraagd:
•
een omschrijving van de verschillende logistieke processen binnen een (deel)segment en
hoe deze logistieke processen invloed hebben op de benchmark geluid. Indien nodig is een
opsplitsing gegeven van de benchmark geluid in verband met de verschillende logistieke
processen binnen het (deelsegment);
•
een technische omschrijving van de (samen)werking van de onderkende
bedrijfsactiviteiten/bedrijfsinstallaties;
•
de meest belangrijke geluidbronnen van de onderkende bedrijfsactiviteiten /
bedrijfsinstallaties, inclusief hun bronvermogens in dB(A);
•
binnenactiviteiten zijn apart benoemd;
•
een overzicht van het percentage aan- en afvoer over water, spoor en weg (indien relevant);
•
in de benchmark geluid is inzichtelijk gemaakt: de bedrijfsduurgecorrigeerde
geluidvermogens op basis van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) en op basis van
jaarmiddeling;
•
in de benchmark geluid is inzichtelijk gemaakt wat de maximale capaciteit is in de
dagperiode, de avondperiode en de nachtperiode (groeipotentie);
•
op basis van de dominante activiteiten of overall ontwikkelingen is een indexering
meegegeven aan de Benchmark geluid over ‘hoe voortschrijdende technieken invloed
kunnen hebben op de Benchmark geluid’ Dit is een indexering voor de toekomst;
•
innovaties van nieuwe ontwikkelingen binnen het marktsegment zijn aangegeven;
•
documentatie van het onderzoek is gedaan, inclusief de hierbij gemaakte keuzes en
onderbouwing van niet gekozen oplossingen;
•
handvatten zijn gegeven hoe om te gaan met bestaande situaties en nieuwe vestiging;
•
de resultaten zijn gerapporteerd zowel in grafieken als in een tabel;
•
gebruikte gegevens zijn voorzien van een jaartal;
•
een voorstel is gedaan voor een benchmark geluid, zowel voor nieuwe vestiging als voor
bestaande bedrijven;
•
een voorstel is gedaan voor een geluidkental in dB(A)/m2 voor nieuwe vestiging als voor
bestaande bedrijven. Tevens is een voorstel gedaan voor het bruto en voor het netto te
hanteren kental. Daarbij is de afstand van het bedrijf tot de dichtstbijzijnde gelegen woningen
vermeld en de invloed hiervan op de geluidimmissie van het bedrijf. M.a.w. de maatregelen
zijn aangegeven aan de emissiekant van het bedrijf om de immissie bij de woningen te
verlagen.
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•

4.6

De voor de analyse gebruikte gegevens zijn gerapporteerd met daarbij de invoerparameters
met een uitgebreide toelichting. Dit betreft de gebruikte bronvermogens, waarover ook een
oordeel is gegeven. Ook zijn aangegeven de bedrijfsduurcorrecties en de hoogte van de
bron ten opzichte van het maaiveld.

Vervolgonderzoek naar kentallen

Geconstateerd is dat bij een aantal deelsegmenten onvoldoende openbare gegevens beschikbaar
zijn om een verfijning aan te brengen zoals bedoeld in paragraaf 4.1. Daarvoor zal nog aanvullend
onderzoek nodig zijn. Los daarvan verdient het aanbeveling om de in de Benchmark opgenomen
gegevens te monitoren, met enig regelmaat te evalueren en waar nodig bij te stellen.
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5

Resultaten

5.1

Algemeen

In de onderstaande paragraaf is voor elk onderzocht deelsegment het resultaat van het onderzoek
(tranche 1 en 2) en de analyse kort samengevat. In bijlage 2 is voor elk deelsegment de Benchmark
in een factsheet uitgeschreven.
De Benchmark bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een RO-kental met een bandbreedte voor de geluidproductie per m2
• Een lijst van technieken, werkmethoden, maatregelen die behoren tot “zo stil als
redelijkerwijs mogelijk is”.
• Een indexering naar de toekomst van het RO-kental (conform bestemmingsplan 10 jaar)
• Een gewogen kental voor de geluidproductie per m2
• De interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties
• Het effect van jaarmiddeling (afname van de berekende geluidbelasting als wordt uitgegaan
van de jaargemiddelde situatie)
In de factsheets is niet ingegaan op de toepassing van (onderdelen van) de Benchmark bij
bijvoorbeeld het bestemmen van gronden. In bijlage 7 zijn mogelijkheden hiervoor beschreven. In
paragraaf 5.4 zijn twee mogelijkheden beschreven waarop het RO-planningskental voor een
marktsegment kan worden berekend inclusief de bandbreedte met behulp van de gegevens uit de
Benchmark geluid.
Voor nadere informatie over de gebruikte gegevens en de resultaten wordt verwezen naar bijlagen 2
(factsheets) en 5 (onderbouwende rapportages).

5.2

Algemene beschrijving van de aanpak van de analyse benchmark geluid

5.2.1

Inleiding

Uit de onderbouwende rapporten van de deelsegmenten zijn de volgende gegevens gebruikt voor
een nadere analyse:
 De huidige gegevens van de onderzochte bedrijven (bedrijfsduur geïnstalleerd
geluidvermogen, oppervlakte, jaardoorzet, e.d.);
 Beschrijving van het deelsegment door de akoestisch adviseur en het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR);
 Gebruikt equipement per bedrijf;
 (Proces)beschrijving van een bedrijf door de akoestisch adviseur of op basis van gegevens
gevonden op internet;
 De onderbouwing en conclusies over te treffen maatregelen nu en in de toekomst;
 De onderbouwing en conclusie over jaarmiddeling;
 De onderbouwing en conclusie van interne afscherming;
 Indien mogelijk gegevens opgeslagen in het Informatiesysteem Industrielawaai. De
informatie uit het Informatiesysteem Industrielawaai is leidend geweest bij de analyse van de
benchmark geluid (geluidvermogens en totale oppervlakte van het bedrijf).
Keuze van het toevoegen van een extra variabele voor de Benchmark geluid
Tot op heden worden geluidkentallen (voor geluidproductie per vierkante meter, dB(A)/m2) gebruikt
bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Zo zijn in het MER van de bestemmingsplannen voor het
HIC deze geluidkentallen in dB(A)/m2 uitgangspunt.
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Voor een benchmark is het van belang om bedrijven te kunnen vergelijken. In deze benchmark
geluid is er voor gekozen om de geluidproductie per m2.te hanteren. Om te kunnen beoordelen hoe
de berekende geluidproductie per m2 van bedrijf X zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf Y met
eenzelfde berekende geluidproductie per m2, dient een derde variabele te worden toegevoegd.
Onder andere de volgende relaties met het bedrijfsduur gecorrigeerd geluidvermogen zijn
onderzocht door de adviesbureaus:
 oppervlak van de inrichting
in dB(A)/m2
 oppervlak van de procesinstallaties
in dB(A)/m2
 jaarlijkse doorzet
in dB(A)/jaarlijkse doorzet
 overslagcapaciteit4
in dB(A)/jaarlijkse overslag
 energieverbruik
in dB(A)/energieverbruik
Voor de haven van Rotterdam is het van belang te sturen op ruimtelijke productiviteit binnen de
milieu-mogelijkheden die er zijn (groeien binnen grenzen). Het geluid vanwege industriële activiteiten
is begrensd door grenswaarden op woningen en door een geluidzone. Het groeien binnen grenzen
moet voor wat betreft het milieuaspect geluid blijven binnen de wettelijke grenswaarden. Om deze
reden is er voor gekozen de benchmark geluid te baseren op geluidproductie per m2 en jaarlijkse
doorzet. Door het toevoegen van deze derde variabele “jaarlijkse doorzet” is het mogelijk
vergelijkbare bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken.
De variabele “jaarlijkse doorzet” geeft een extra dimensie aan de berekende geluidproductie per m2
van bedrijf X en een vergelijkbaar bedrijf Y. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bedrijf X een zelfde
geluidproductie per m2 heeft als bedrijf Y. Echter bedrijf Y heeft een veel hogere jaarlijkse doorzet
dan bedrijf X. Door de jaarlijkse doorzet als extra variabele toe te voegen, kan worden
geconcludeerd dat bedrijf Y een hogere ruimtelijke productiviteit heeft dan bedrijf X. Nader te
onderzoeken is waarom bedrijf X met een lagere jaarlijkse doorzet een vergelijkbare geluidproductie
per m2 heeft als bedrijf Y.
Het toevoegen van een derde variabele “jaarlijkse doorzet” biedt de mogelijkheid de bedrijven binnen
een deelsegment met elkaar te vergelijken.
Benchmark geluid
In deze benchmark geluid is een geluidproductie per oppervlakte-eenheid (dB(A)/m2) ontwikkeld
voor nieuw te vestigen bedrijven, het RO-kental voor een benchmark geluid. Deze geluidproductie
per oppervlakte-eenheid is bepaald op basis van een verwachte jaarlijkse doorzet. Indien de
aangevraagde of gemelde jaarlijkse doorzet lager of hoger is dan in deze benchmark opgenomen,
dan wordt de gewogen geluidproductie per oppervlakte-eenheid berekend. Deze berekende
gewogen geluidproductie per oppervlakte-eenheid wordt vergeleken met het RO-kental.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen een onderkende
groep is op basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil
is tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (het logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
Beschouwing
Bij de gevonden waarden in de benchmark zijn afhankelijk zijn van de nauwkeurigheid van de geleverde
gegevens. Enkele gegevens werden niet altijd concreet genoemd in de gehanteerde informatiebronnen.
Echter om een aanvang te maken met de benchmark zijn de gevonden gegevens verwerkt.

Gekozen is te sturen op ruimtelijke productiviteit (jaarlijkse doorzet) in relatie met geluidproductie
(dB(A)/m2). Als blijkt dat voor een marksegment of een deelsegment de jaarlijkse overslagcapaciteit
een betere maat is, kan de benchmark voor dit deelsegment worden aangepast.
4

Onderscheid “doorzet” en “overslag” van het product. Bij het bepalen van de overslagcapaciteit is de tonnages
die opgeslagen worden en vervolgens weer worden afgevoerd dubbel geteld. De tonnages die via boordboordoverslag worden afgevoerd worden enkel geteld.
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Evaluatie/actualisatie
Omdat deze benadering van bedrijven nieuw is en voor sommige deelsegmenten nog geen
informatie beschikbaar is wat betreft de jaarlijkse doorzet of overslagcapaciteit, is het van belang na
een aantal jaren de benchmark en haar methodologie te evalueren.
5.2.2

Stap 1: Groeperen in groepen voor een benchmark geluid:

Van belang voor een benchmark is vergelijkbare bedrijven in groepen in te delen. Het Havenbedrijf
Rotterdam heeft voor de bestemmingsplannen van de havengebieden de bedrijven ingedeeld in
“Hoofdsegmenten”, “Marktsegmenten” en “Deelsegmenten” (zie bijlage 1). In de benchmark geluid is
zo veel mogelijk aangesloten bij deze segmentindelingen. De bestemmingen opgenomen per kavel
in het bestemmingsplan is op het niveau van “Marktsegment”.
Gebleken is dat voor enkele “Marktsegmenten” de indeling te grof was. Ook is gebleken dat voor
sommige “Deelsegmenten” ook de indeling te grof was.
Hoofdsegment “non-bulk”
Hoofdsegment
Non-bulk

Marktsegment
Containers

Breakbulk

Deelsegment
Deepsea
Shortsea

Empty depots
Distributie
Overig stukgoed

Roll-on-roll-off

Sub-deelsegment
Type 1
containerterminal
Type 2
containerterminal
Overig stukgoed niet
zijnde fruit
Overig stukgoed zijnde
fruit
-

Motivering groepsindeling:
Marktsegment “Containers”
De deelsegmenten ‘shortsea’ en ‘deepsea’
Uit de onderbouwende rapportage en een gesprek met experts van het HbR samen met collega’s
van de DCMR die het proces van vergunningverlening verzorgen, is de conclusie getrokken dat
de containerterminals op basis van het gebruikte equipement van elkaar verschillen. Besloten is
op basis hiervan de containerterminals te groeperen in een type 1 of een type 2
containerterminal. De deelsegmenten ‘shortsea’ en ‘deepsea’ zijn in deze benchmark niet apart
beschouwd.
Het deelsegment “empty depots” is niet verder opgesplitst.
Marktsegment “Breakbulk”:
Het deelsegment “distributie” is niet verder opgesplitst.
Het deelsegment “Overig stukgoed” is op advies van de akoestisch adviseur opgesplitst in “overig
stukgoed niet zijnde fruit” en “overig stukgoed zijnde fruit”.
Het deelsegment “roll-on-roll-off” is niet verder opgesplitst.
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Hoofdsegment “droog massagoed”
Hoofdsegment
Droog massagoed

Marktsegment
Droog massagoed

Deelsegment
Agribulk

IJzererts & kolen
Schroot

Overig droog
massagoed

Sub-deelsegment
Alleen “op- en overslag” geen
be- en verwerking
“Op- en overslaan” met be- en
verwerking
“op en overslag per schip” en
“geen be- en verwerking”
“op en overslag per schip” en
“met be- en verwerking”
“op en overslag per
vrachtwagen”
Asfaltcentrales
Betoncentrales “relatief grote”
betoncentrales
“relatief kleine”
betoncentrales
“op- en overslag” van ertsen en
mineralen”
“op- en overslag” van grind en
beton”

Motivering groepsindeling:
Het deelsegment “Agribulk” is als totaal beschouwd maar ook verder geanalyseerd met bedrijven
die alleen “op- en overslaan” en bedrijven die naast het “op- en overslaan” ook be- en verwerken.
De reden hiervoor is dat het be- en verwerken wordt uitgevoerd met ander equipement dat meer
geluid met zich meebrengt
Het deelsegment “IJzererts en kolen” is niet verder opgesplitst. Een optie is om de bedrijven op te
splitsen in “relatief grote” en “relatief kleine” bedrijven. De “relatief kleinere” bedrijven werken in
hoofdzaak met diesel aangedreven mobiel intern transport; de “relatief grotere” bedrijven
verzorgen in hoofdzaak het interne transport met transportbanden. De geluidproductie per
oppervlakte-eenheid van een “relatief groot” bedrijf zal hoger zijn dan die van een “relatief kleiner”
bedrijf. Voor de optie is niet gekozen vanwege te weinig aangeleverde informatie op de groep
onderzochte bedrijven op te splitsen.
Het deelsegment “Schroot” is opgesplitst in bedrijven die alleen “op- en overslaan” per schip,
bedrijven die naast het “op- en overslaan” per schip ook veel doen aan be- en verwerking en
bedrijven die per vrachtwagen het schroot aan- en afvoeren. De motivering is dat aan- en afvoer
per schip met ander equipement wordt uitgevoerd dan het laden en lossen van vrachtwagens.
Ook de omvang van bedrijven die per schip op- en overslaan is vele malen groter dan bedrijven
die per vrachtwagen het schroot aan- en afvoeren. Bedrijven die het schroot “slechts “ op en
overslaan hebben minder equipement dan bedrijven die het schroot volledig be- en verwerken.
Het deelsegment “Overig droog massagoed” is opgesplitst omdat dit een grote variatie van
bedrijven betreft. Om bedrijven onderling te vergelijken is dit deelsegment nader opgedeeld in de
volgende subdeelsegmenten:

Asfaltcentrales;

Betoncentrales en dan weer in ‘relatief grote” beton centrales en “relatief kleine”
betoncentrales;

Bedrijven die vooral “ertsen en mineralen” op- en overslaan;

Bedrijven die vooral “grind en beton” op- en overslaan;
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De onderbouwing van deze nadere detaillering heeft vooral te maken met de textuur van de
grondstoffen en de be- en verwerking hiervan.
Hoofdsegment “nat massagoed”
Hoofdsegment
Nat massagoed

Marktsegment
Chemie& biobased
industrie

Deelsegment
Chemische industrie
Biobased industrie

Ruwe olie & raffinage

Raffinaderijterminals
Raffinaderijen
Minerale olieproducten
Chemische producten
Plantaardige oliën
Raffinaderijterminals
Gas
Power
Utilities

Onafhankelijke
tankopslag

Gas & power

Sub-deelsegment
bio-ethanol
biodielsel
-

Motivering groepsindeling:
Biobased industrie: Gezien de procesverschillen (in analogie met minerale diesel en benzine) is
het produceren van bio-ethanol een hoogwaardiger proces dan het produceren van biodiesel. De
productie van bio-ethanol vereist meer verschillende processen en daardoor meer verschillende
installaties waardoor een hogere geluidemissie benodigd is. Door het samenvoegen van deze
twee verschillende productieprocessen, wordt in feite biodiesel producerende bedrijven “te
soepel” behandeld en de bio-ethanol producerende bedrijven “te streng”. Een aparte benchmark
is te overwegen. Echter in het onderzoek zijn slechts twee bedrijven beschouwd , één bedrijf dat
bio-ethanol produceert en één bedrijf dat biediesel produceert.
Het deelsegment “raffinaderijterminals” is meegenomen in het marksegment “Onafhankelijk
tankopslag”. Het marksegment “Onafhankelijke tankopslag” is niet opgesplitst. De reden is dat deze
bedrijven qua activiteiten en toegepaste installaties vergelijkbaar zijn.
Deelsegmenten “gas” en “power” zijn niet als aparte deelsegmenten beschouwd in de benchmark.
Hoofdsegment “dienstverlening”
Hoofdsegment
Dienstverlening

Marktsegment
Maritieme service
industrie
Overige
havengerelateerde
bedrijvigheid

Deelsegment
Maritieme industrie
Maritieme
dienstverlening
Andere
havengerelateerde
bedrijvigheid

Sub-deelsegment
-

Motivering groepsindeling:
In de benchmark zijn de marksegmenten “Maritieme service industrie“ en “Overige
havengerelateerde bedrijvigheid” met de onderkende deelsegmenten niet nader opgesplitst in subdeelsegmenten
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5.2.3

Stap 2 Mogelijke analyses voor het bepalen van het RO-kental benchmark geluid

RO-kental voor de benchmark (bruto)
Het bepalen van het RO-kental voor een benchmark geluid kan op verschillende manieren worden
uitgevoerd:
Wijze van bepalen in te voeren van “maatregelen”
Om voor een nieuw te vestigen bedrijf, vallend binnen een onderkende groep, te bepalen wat
het RO-kental moet, zijn passend bij een bepaalde jaarlijkse doorzet, is op basis van
geleverde informatie (de onderbouwende rapporten) en expert judgement bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond “luidruchtig” equipement vervangen door “stiller” equipement van de
vergunde bedrijven. Na vervanging van dit equipement is de geluidproductie per oppervlakteeenheid berekend per vergund bedrijf na het treffen van “maatregelen”.
Wijze van optellen en middelen
1. Alle geïnstalleerde bronvermogens van alle onderkende bedrijven in een groep worden bij
elkaar opgeteld. Ook alle oppervlakken van de onderkende bedrijven in een groep worden
bij elkaar opgeteld, evenals alle opgegeven of gevonden jaarlijkse doorzetten. De resultaten
worden gemiddeld.
In deze aanpak heeft het bedrijf met het grootste oppervlak de meeste invloed op de
berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid en de jaarlijkse doorzet per oppervlakteeenheid.
Omdat de benchmark vooral bedoeld is voor het vergelijken van bedrijven, is niet voor
bovenstaande beschreven aanpak gekozen. Voor de benchmark geluid is er voor gekozen
de geluidproductie per oppervlakte-eenheid en de jaarlijkse doorzet per oppervlakte-eenheid
voor elk bedrijf apart te berekenen. Daarna zijn de gemiddelden bepaald voor de
geluidproductie per oppervlakte-eenheid en de jaarlijkse doorzet per oppervlakte-eenheid.
2. Voor het optellen van de geluidproductie per oppervlakte-eenheid is er voor gekozen
energetisch op te tellen. Hierdoor heeft het bedrijf met de hoogste geluidproductie per
oppervlakte-eenheid de meeste invloed op het berekende gemiddelde.
5.2.4

Stap 3 De analyse op hoofdlijnen

Op basis van de onderbouwende rapporten en de gegevens opgeslagen in het Informatiesysteem
Industrielawaai zijn per bedrijf de geïnstalleerde bedrijfsduurgecorrigeerde bronvermogens per
periode berekend. Op basis van informatie uit de onderbouwende rapporten en expert judgement
van geluiddeskundigen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, is op bronniveau een “maatregelen”
doorgevoerd door aftrek van een aantal dB’s. Na het treffen van “maatregelen” op bronniveau is
opnieuw het bedrijfsduurgecorrigeerde bronvermogens per periode berekend.
Mede afhankelijk van het jaartal van de vergunning en andere geleverde informatie is per
onderzochte groep van bedrijven een keuze gemaakt voor het bepalen van het RO-kental.
Voor sommige onderzochte groepen van bedrijven is gekozen voor het berekende gemiddelde na
het “treffen van maatregelen”. Voor een andere groep is gekozen voor het bedrijf met “de laagste
geluidproductie per oppervlakte-eenheid” of het ”laatst gevestigde” bedrijf.
5.2.5

Globaal overzicht wijze van bepalen van het RO-kental, de bandbreedte en referentie voor
een jaarlijkse doorzet

RO-kental
Hoofdsegment “non-bulk”
 Type 1 containerterminal:
Voor het bepalen van het RO-kental is de berekende geluidproductie per oppervlakteeenheid van de laatst gevestigde en “stilste” type 1 terminal gekozen. Voor het bepalen van
de referentie voor de jaarlijkse doorzet is gekozen voor de jaarlijkse doorzet van deze laatst
gevestigde en “stilste” terminal.

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 23 van 176












Type 2 containerterminal:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is gekozen
voor het (energetische) gemiddelde na het treffen van “maatregelen”.
Empty depots:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit deelsegment zijn nog geen gegevens van de jaarlijkse
doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts plaatsvinden op de
aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de jaarlijkse doorzet te
betrekken.
Distributie:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit deelsegment zijn nog geen gegevens van de jaarlijkse
doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts plaatsvinden op de
aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de jaarlijkse doorzet te
betrekken.
Overig stukgoed niet zijnde fruit:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit deelsegment zijn nog geen gegevens van de jaarlijkse
doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts plaatsvinden op de
aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de jaarlijkse doorzet te
betrekken.
Overig stukgoed zijnde fruit:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit deelsegment zijn nog geen gegevens van de jaarlijkse
doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts plaatsvinden op de
aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de jaarlijkse doorzet te
betrekken.
Roll-on-roll-off:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit deelsegment zijn nog geen gegevens van de jaarlijkse
doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts plaatsvinden op de
aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de jaarlijkse doorzet te
betrekken.

Hoofdsegment “droog massagoed”
 Agribulk:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is het
(energetische) gemiddelde genomen van de vergunde situaties.
 Agribulk; alleen “op- en overslag” geen be- en verwerking:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is het
(energetische) gemiddelde genomen van de vergunde situaties.
 Agribulk; “op- en overslaan” met be- en verwerking:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is het
(energetische) gemiddelde genomen van de vergunde situaties.
 IJzererts & kolen:
Voor het bepalen van het RO-kental is het (energetische) gemiddelde genomen van de
vergunde situaties. Voor het bepalen van de referentie voor de jaarlijkse doorzet is het
gemiddelde genomen van de onderzochte bedrijven met de kanttekening dat vier van de
zeven bedrijven vanwege een relatief lage doorzet zijn uitgesloten in de berekening.
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Schroot; “op en overslag per schip” en “geen be- en verwerking”:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is het
(energetische) gemiddelde genomen van de vergunde situaties. Echter van de zes
onderzochte bedrijven zijn drie bedrijven uitgesloten. Deze bedrijven zijn niet als
representatief beschouwd op basis van beschreven bedrijfsprocessen en de daarbij
beschreven onverklaarbare hoge bronvermogens.
Schroot; “op en overslag per schip” en “met be- en verwerking”:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is gekozen de
vergunde geluidproductie per oppervlakte-eenheid van het bedrijf met de laagste berekende
geluidproductie per oppervlakte-eenheid met de daarbij horende jaarlijkse doorzet in ton.
Schroot; “op en overslag per vrachtwagen”:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is het
(energetische) gemiddelde genomen van de vergunde situaties. Echter van de zeven
onderzochte bedrijven zijn vier bedrijven uitgesloten. Deze bedrijven zijn niet als
representatief beschouwd op basis van beschreven bedrijfsprocessen en de daarbij
beschreven onverklaarbare hoge bronvermogens.
Overig droog massagoed; asfaltcentrales:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is gekozen
voor het (energetische) gemiddelde na het treffen van “maatregelen”.
Overig droog massagoed; betoncentrales:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit sub-deelsegment zijn nog geen gegevens van de
jaarlijkse doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts
plaatsvinden op de aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de
jaarlijkse doorzet te betrekken.
Overig droog massagoed; betoncentrales; “relatief grote” betoncentrales:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor dit sub-deelsegment zijn nog geen gegevens van de
jaarlijkse doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts
plaatsvinden op de aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de
jaarlijkse doorzet te betrekken.
Overig droog massagoed; betoncentrales; “relatief kleine” betoncentrales:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor deze sub-deelsegmenten zijn nog geen gegevens van de
jaarlijkse doorzet bekend. Het vergelijken van de bedrijven onderling kan slechts
plaatsvinden op de aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid zonder hierbij de
jaarlijkse doorzet te betrekken.
Overig droog massagoed; “op- en overslag” van ertsen en mineralen”:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde van de
vergunde situatie van de onderzochte terminals. Voor het bepalen van de referentie voor de
jaarlijkse doorzet is gekozen voor de gemiddelde jaarlijkse doorzet van de beschouwde
bedrijven.
Overig droog massagoed; “op- en overslag” van grind en beton”:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde van de
vergunde situatie van de onderzochte terminals. Voor het bepalen van de referentie voor de
jaarlijkse doorzet is gekozen voor de gemiddelde jaarlijkse doorzet van de beschouwde
bedrijven.
Overig droog massagoed:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Vanwege de grote diversiteit aan bedrijven dit in dit deelsegment
zijn ingedeeld, is het niet realistisch een referentie voor de jaarlijkse doorzet te bepalen.
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Hoofdsegment “nat massagoed”
 Chemische industrie:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde na het
treffen van “maatregelen”. Voor het bepalen van de referentie voor de jaarlijkse doorzet is
gekozen voor de gemiddelde jaarlijkse doorzet van de beschouwde bedrijven.
 Biobased industrie:
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is gekozen
voor het (energetische) gemiddelde na het treffen van “maatregelen”.
Proces-verschillen.
Gezien de procesverschillen (in analogie met minerale diesel en benzine) is het produceren
van bio-ethanol een hoogwaardiger proces dan het produceren van biodiesel. De productie
van bio-ethanol vereist meer verschillende processen en daardoor meer verschillende
installaties waardoor een hogere geluidemissie benodigd is. Door het samenvoegen van
deze twee verschillende productieprocessen, wordt in feite biodiesel producerende bedrijven
“te soepel” behandeld en de bio-ethanol producerende bedrijven “te streng”. Een aparte
benchmark is te overwegen. Echter in het onderzoek zijn slechts twee bedrijven beschouwd
, één bedrijf dat bio-ethanol produceert en één bedrijf dat biediesel produceert.
 Raffinaderijen:
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde van de
vergunde situatie van de onderzochte terminals. Voor het bepalen van de referentie voor de
jaarlijkse doorzet is gekozen voor de gemiddelde jaarlijkse doorzet van de beschouwde
raffinaderijen.
 Tankopslag (onafhankelijke en raffinaderijterminals):
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen voor het energetische gemiddelde van de
vergunde situatie van de onderzochte terminals. Bij het bepalen van het RO-kental is het
laad- en losgeluid van installaties van een schip buiten beschouwing gelaten. Voor het
bepalen van de referentie van de jaarlijkse doorzet is een haalbare doorzet van twee van de
beschouwde terminals als maatstaf genomen.
 Utilities::
Voor het bepalen van het RO-kental en de referentie voor de jaarlijkse doorzet is gekozen
voor het (energetische) gemiddelde.
Hoofdsegment “dienstverlening”
 Maritieme industrie:
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de vergunde situatie van
de beschouwde bedrijven. Voor dit deelsegment is een onderlinge weging van de bedrijven
niet mogelijk vanwege het unieke karakter.
 Maritieme dienstverlening:
In het algemeen kan worden gesteld dat de bedrijven in het deelsegment Maritieme
dienstverlening binnen de VNG milieucategorie 2 en 3.1 vallen. Voor deze bedrijven is een
geluidproductie per oppervlakte-eenheid van 50 dB(A)/m2 voldoende om binnen de
richtafstand vanaf de terreingrens te blijven. Gezien de diversiteit van deze groep van
bedrijven en de akoestische relevantie van deze bedrijven is het niet noodzakelijk een
benchmark op te stellen voor het “wegen” van de aangevraagde geluidproductie per
oppervlakte-eenheid.
 Andere havengerelateerde bedrijvigheid:
In het algemeen kan worden gesteld dat de bedrijven in het deelsegment “Andere
havengerelateerde activiteiten” binnen de VNG milieucategorie 1 en 2 vallen. In een
uitzondering is mogelijk dat een bedrijf in de VNG milieucategorie 3.1 valt. Voor deze
bedrijven is een geluidproductie per oppervlakte-eenheid van 50 dB(A)/m2 ruim voldoende
om binnen de richtafstand vanaf de terreingrens te blijven. Gezien de diversiteit van deze
groep van bedrijven en de akoestische relevantie van deze bedrijven is het niet noodzakelijk
een benchmark op te stellen voor het “wegen” van de aangevraagde geluidproductie per
oppervlakte-eenheid.
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Bandbreedte
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor de onderzochte bedrijven binnen een groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend voor het bepalen van de bandbreedte. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen
de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse
doorzet).
Factsheets
Per onderkende groep is een factsheet opgesteld. Deze factsheet is het resultaat van bovenstaande
aanpak en geeft informatie over het RO-kental voor de benchmark met een bandbreedte en de
verwachte jaarlijkse doorzet passend bij dit RO-kental voor de benchmark.
Naast deze informatie is informatie overgenomen uit de onderbouwende rapporten over:
 de jaarmiddeling ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie. De aangevraagde en
vergunde representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het
verschil tussen de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) is in de
factsheet opgenomen.
 de interne afscherming van de onderkende groep bedrijven. De geluidproductie per
oppervlakte-eenheid (dB(A)/m2) is een bruto berekende geluidproductie per oppervlakteeenheid. Deze bruto berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid moet voor de
overdrachtsberekeningen worden gecorrigeerd voor het effect van afscherming door eigen
gebouwen en installaties. Per onderzochte groep van bedrijven is de interne afscherming
berekend aan de hand van de nu vergunde bedrijven.
 een marge; de bovenkant van de bandbreedte eventueel per periode.

5.3

Resultaten

In de deze paragraaf is een overzicht gegeven van de benchmark. In bijlage 2 zijn de factsheets
opgenomen waarin de benodigde informatie is opgenomen.
5.3.1

Marktsegment Containers Containerterminals Type 1

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

65

65

65

Bandbreedte

-1,2 dB tot + 2,5 dB

-1,3 dB tot + 0,9 dB

-1,7 dB tot + 0,7 dB






5.3.2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m2 is 2,2 TEU/m2
De interne afscherming is minimaal 1 dB
Het effect van jaarmiddeling is 1 dB
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn (lift)AGV's (automated guided
vehicles), de ASC's, (Automated Stacking Cranes), reefers, en containerkranen
Marktsegment Containers Containerterminals Type 2

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

64

64

64

Bandbreedte

-3,8 tot + 1,3 dB

-5,4 tot + 1,3 dB

-6,5 tot + 1,3 dB
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5.3.3

2

2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 2,3 TEU/m
De interne afscherming is minimaal 2 dB
Het effect van jaarmiddeling is 1 dB
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn de straddle carriers c.q.
heftrucks, reefers, en containerkranen
Marksegment Containers deelsegment Empty depots

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

66

61

57

Bandbreedte

-6,6 dB tot + 2,6 dB

-6,6 dB tot + 2,5 dB

-9,5 dB tot + 5,1 dB






5.3.4

2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald.
De interne afscherming is minimaal 5 dB vanwege opgestapelde lege containers.
Het effect van jaarmiddeling is 2 dB (dagperiode)
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het interne transport en de
reparatiewerkzaamheden buiten.

Marktsegment Breakbulk deelsegment Distributie

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

55

51

48

Bandbreedte

-5,5 dB tot + 3,2 dB

-4,3 dB tot + 4,9 dB

-2,6 dB tot + 3,6 dB





5.3.5

2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald.
De interne afscherming is minimaal 1 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 0-2 dB (avond- en nachtperiode)
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het interne transport.
Marktsegment Breakbulk deelsegment Overig stukgoed

Sub-deelsegment “algemeen stukgoed”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

64

64

61

Bandbreedte

-3,4 dB tot + 2,5 dB

-5,5 dB tot + 2,7 dB

-9,3 dB tot + 2,7 dB






2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald.
De interne afscherming is minimaal 3 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 2, 0-2 dB (respectievelijk dagperiode avond- en nachtperiode)
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het interne transport.
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Sub-deelsegment “fruit & sap”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

60

58

53

Bandbreedte

-3,3 dB tot + 1,5 dB

-6,7 dB tot + 3 dB

-7,4 dB tot + 4,9 dB






5.3.6

2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald.
De interne afscherming is minimaal 3 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 2, 0-2 dB (respectievelijk dagperiode avond- en nachtperiode)
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het interne transport en gekoelde
opslag.
Marktsegment Breakbulk deelsegment Roll-on-roll-off

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

67

67

63

Bandbreedte

-0,6 dB tot + 1,3 dB

-1,9 dB tot + 0,5 dB

-0,9 dB tot + 2,0 dB






5.3.7

2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 1 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het schip met de ventilatoren en
het interne transport op de kade.

Marktsegment Droog Massagoed deelsegment Agribulk

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

72

72

72

Bandbreedte

-8,9 dB tot + 4,9 dB

-9,0 dB tot + 4,9 dB

-10,9 dB tot+4,9 dB






De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m2 is niet bepaald.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn de transportsystemen (banden,
pneumatische losinstallaties, elevatoren, e.d.), kranen, weegtorens, koelsystemen e.d..
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Sub-deelsegment Agribulk “op en overslag”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

74

74

74

Bandbreedte

-7,6 dB tot +2,9 dB

-7,6 dB tot +2,9 dB

-7,6 dB tot +2,9 dB






2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 79 ton/ m .
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn de kranen, weegtorens, e.d..

Sub-deelsegment Agribulk “op en overslag en be- en verwerking”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

71

71

70

Bandbreedte

-7,9 dB tot + 4,8 dB

-8,0 dB tot + 4,8 dB

-8,9 dB tot+5,8 dB






5.3.8

2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 42 ton/ m .
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn de transportsystemen (banden,
pneumatische losinstallaties, elevatoren, e.d.), kranen, weegtorens, koelsystemen e.d..

Marktsegment Droog Massagoed deelsegment IJzererts & kolen

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

69

69

68

Bandbreedte

-5,4 dB tot + 2,7 dB

-5,4 dB tot + 2,6 dB

-4,4 dB tot + 2,4 dB






De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m2 is 33 ton/ m2.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn de transportsystemen (banden,
pneumatische losinstallaties, elevatoren, e.d.), kranen, mobiele werktuigen, bewerkingen,
e.d..
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5.3.9

Marktsegment Droog Massagoed deelsegment Schroot

Sub-deelsegment Schroot “op en overslag per schip”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

68

68

68

Bandbreedte

-0,9 dB tot + 2,9 dB

?

?






2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 5 ton/ m .
De interne afscherming is 3 dB vanwege de bergen opgeslagen schroot.
Het effect van jaarmiddeling is 3 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het vallend schroot, mobiele kraan
en het mobiele interne equipement zoals shovels e.d..

Sub-deelsegment Schroot “op en overslag per schip en be- en verwerking”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

72

72

72

Bandbreedte

+ 6,9 dB

+ 4,4 dB

+ 4,1 dB






2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 5 ton/ m .
De interne afscherming is 3 dB vanwege de bergen opgeslagen schroot.
Het effect van jaarmiddeling is 3 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het vallend schroot, mobiele
kraan, mobiel interne equipement zoals shovels e.d., een schaar, snijbranden, e.d.

Sub-deelsegment Schroot “op en overslag per varchtwagen en be- en verwerking”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Vanaf 2015

69

Bandbreedte





5

-0,8 dB tot 2,8 dB

5

Avond
periode

Nacht
periode

62

40

?

?

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m2 is 3 ton/ m2.
De interne afscherming is 5 dB vanwege de bergen opgeslagen schroot.
Het effect van jaarmiddeling is 3 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment is het vallend schroot, mobiele
kraan, mobiel interne equipement zoals shovels e.d., een schaar, snijbranden, e.d.

Voor het bepalen van de bandbreedte zijn twee van de zeven beschouwde bedrijven uitgesloten.
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5.3.10 Marktsegment Droog Massagoed deelsegment Overig droog massagoed
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

69

69

66

Bandbreedte

-8,6 dB tot + 5,0 dB

-13,4 dB tot + 4,3 dB

-10,5 dB tot + 3,1 dB






2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald vanwege de
grote diversiteit aan bedrijven binnen dit deelsegment.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn transportsystemen (banden,
pneumatische losinstallaties, elevatoren, etcetera), kranen, weegtorens, e.d., koelsystemen,
intern mobiel transport, e.d..

Sub-deelsegment ODM “Asfaltcentrales”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

69

696

68

Bandbreedte

-4,1 dB tot + 0,3 dB

-3,7 dB tot + 1,1 dB

-4,1 dB tot + 0,4 dB






2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 25 ton/ m .
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn behandeling van materialen,

droogtrommels, zeefinstallaties, ventilatoren, granuleerinstallaties, e.d..

Sub-deelsegment ODM “Betoncentrales”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

68

66

65

Bandbreedte

-6,4 dB tot + 3,8 dB

-9,2 dB tot + 6,1 dB

-11,5 dB tot + 7,2 dB






2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn het laden van truckmixers, vullen
van trommels, mobiel intern equipement, trilmachines, zeefinstallaties, breekinstallaties, soms op
en overslag naar schepen e.d..

6

Voor het berekenen van het RO-kental en de bandbreedte voor de avond- en nachtperiode is de aanname
gedaan dat het percentage van de geluidbijdrage van het mobiele equipement gelijk percentueel gelijk blijft.
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Sub-deelsegment ODM “Betoncentrales; groot/klein”
Betoncentrale met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m2
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

70

69

68

Bandbreedte

-5,8 dB tot + 1,8 dB

-5,6 dB tot + 3,1 dB

-12,3 dB tot + 4,2 dB

Betoncentrale met een oppervlakte groter of gelijk aan 10.000 m2
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

65

65

63

Bandbreedte

-3,4 dB tot + 1,9 dB

-8,2 dB tot + 1,8 dB

-9,5 dB tot + 1,3 dB

Sub-deelsegment ODM “op en overslag van ertsen en mineralen”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

70

70

68

Bandbreedte

-0,5 dB tot + 0,8 dB

-1,6 dB tot + 1,8 dB

-13,9 dB tot + 1,6 dB






2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 16 ton/ m .
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn transportsystemen (banden,
pneumatische losinstallaties, elevatoren, etcetera), kranen, weegtorens, e.d., intern mobiel
transport, e.d..

Sub-deelsegment ODM “op en overslag van grind en beton”
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

71

69

65

Bandbreedte

-1,1 dB tot + 2,1 dB

-1,8 dB tot + 2,0 dB

-2,7 dB tot + 1,9 dB






De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m2 is 25 ton/ m2.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn transportsystemen (banden,
losinstallaties, elevatoren, etcetera), kranen, breekinstallaties, intern mobiel transport, e.d..
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5.3.11 Marktsegment Chemie & Biobased Industrie deelsegment Chemische industrie
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

72

72

72

Bandbreedte

-3,6 dB tot + 2,7 dB

-3,6 dB tot + 2,7 dB

-3,6 dB tot + 2,7 dB






2

2
proces.

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 14 ton/ m
De interne afscherming is 2 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 0 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn koeltorens,
compressoren/turbines, pompen, en afstralend leidingwerk.

5.3.12 Marktsegment Chemie & Biobased Industrie deelsegment Biobased industrie
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

75

75

75

Bandbreedte

-6,2 dB tot + 2,0 dB

-6,2 dB tot + 2,0 dB

-6,2 dB tot + 2,0 dB






2

2
proces.

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 39 ton/ m
De interne afscherming is 2 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 0 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn koeltorens,
compressoren/turbines, pompen, en afstralend leidingwerk.

Sub-deelsegment “Biobased industrie/bio-diesel“
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

69

69

69

Spreiding


7

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m2 is 30 ton/ m2proces.

Sub-deelsegment “Biobased industrie/bio-ethanol“
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

77

77

77

Spreiding


7

2
2
De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 48 ton/ m proces.

Deze velden zijn uitgegrijsd omdat slechts een bedrijf is meegenomen voor het bepalen van dit RO-kental.
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5.3.13 Marktsegment Ruwe Olie & Raffinage deelsegment Raffinaderijen
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

77

77

77

Bandbreedte

-1,1 dB tot + 1,0 dB

-1,1 dB tot + 1,0 dB

-1,1 dB tot + 1,0 dB






2

2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 50 ton/ m proces.
De interne afscherming is 2 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 0 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn atmosferische
destillatiekolommen, vacuümdestillatiekolommen, thermische en katalytische krakers,
platformer plants, stoomketels en gas-/stoomturbines, waterstoffabrieken, smeerolie
mengfabriek.

5.3.14 Marktsegment Ruwe Olie & Raffinage deelsegment Raffinaderijterminals
Zie Marktsegment Onafhankelijke tankopslag
5.3.15 Marktsegment Onafhankelijke tankopslag
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 20158

57

57

57

Bandbreedte

-2,9 dB tot + 5,0 dB

-3,9 dB tot + 4,4 dB

-4,3 dB tot + 4,4dB






2

3

2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 70 m / m .
De interne afscherming is 4 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 1 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn dampverwerkingseenheden,
pompen, afstralend leidingwerk, reinigen tanks, compressoren, stoomketels, mixers, e.d.

5.3.16 Marktsegment Gas & Power deelsegment Utilities
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

77

77

77

Bandbreedte

-9,4 dB tot + 2,3 dB

-9,4 dB tot + 2,3 dB

-9,4 dB tot + 2,3 dB






8

2

2
proces.

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is 44 ton/ m
De interne afscherming is 2 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 0 dB.
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn koeltorens,
compressoren/turbines, pompen, en afstralend leidingwerk.

Zonder het geluid van afgemeerde schepen en zonder het geluid vanwege het laden en lossen met behulp
van installaties op het schip.
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5.3.17 Marktsegment Maritieme service industrie deelsegment Maritieme industrie
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

74

72

67

Bandbreedte

-12,0 dB tot + 3,7 dB

-10,5 dB tot + 2,7 dB

-6,8 dB tot + 4,1 dB






2

De referentiewaarde voor de gewogen geluidproductie per m is niet bepaald vanwege de
grote diversiteit aan activiteiten dit deelsegment.
De interne afscherming is 0 dB.
Het effect van jaarmiddeling is 3, 0-3 dB (respectievelijk dagperiode avond- en
nachtperiode).
De meest relevante geluidbronnen van dit deelsegment zijn de werkzaamheden buiten aan
boord van een platform of op een schip.

5.3.18 Marktsegment Maritieme service industrie deelsegment Maritieme dienstverlening
Bedrijven van dit deelsegment Maritieme dienstverlening worden ingedeeld in de VNG
9
milieucategorie 2 en 3.1 . Voor deze bedrijven is een netto geluidproductie per oppervlakte-eenheid
van 50 dB(A)/m2 voldoende om binnen de richtafstand vanaf de terreingrens te blijven, te weten
maximaal 45 dB(A) op 50 meter.
5.3.19 Marktsegment Overige havengerelateerde bedrijvigheid deelsegment Ander
havengerelateerde bedrijvigheid
Bedrijven van dit deelsegment “Andere havengerelateerde activiteiten” worden ingedeeld in de VNG
milieucategorie 1 en 2. In een uitzondering is mogelijk dat een bedrijf in de VNG milieucategorie 3.1
valt. Voor deze bedrijven is een netto geluidproductie per oppervlakte-eenheid van 50 dB(A)/m2
ruim voldoende om binnen de richtafstand vanaf de terreingrens te blijven, te weten maximaal 45
dB(A) op 50 meter.

5.4

RO-planningskental per marksegment voor ruimtelijke planning

Dit project heeft tot doel op basis van een benchmark bedrijven onderling te vergelijken wat betreft
hun geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot hun ruimtelijke productiviteit. Het bepalen
van de RO-planningskentallen die gebruikt zouden kunnen worden in ruimtelijke plannen valt buiten
de scope van dit project.
Het bepalen van het RO-planningskental per marktsegment voor ruimtelijke planning kan onder
andere op de volgende overwegingen worden berekend:
a. overwogen kan worden om per periode de maximale waarde van het RO-kental van de
benchmark te nemen van de onderkende (sub)deelsegmenten. Bij dit nieuwe “hybride” ROplanningskental kan daarna per periode een nieuwe bandbreedte worden bepaald.

9

Standaard Bedrijfsindeling uit 1993 (SBI'93) van het CBS; VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering - 2007"

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 36 van 176

b. overwogen kan worden om alle geïnstalleerde bronvermogens van alle onderkende
bedrijven in een groep of van het marktsegment per periode bij elkaar op te tellen. Ook alle
oppervlakken van de onderkende bedrijven in een groep of marktsegment worden bij elkaar
opgeteld. De resultaten worden gemiddeld en van de twee berekende gemiddelden wordt
het RO-planningskental voor ruimtelijke planning per periode bepaald voor dat
marktsegment. De bandbreedte kan dan worden berekend op basis van het maximale en
minimale verschil tussen de geluidproductie per m2 van elk bedrijf per periode en het
berekende RO-planningskental voor ruimtelijke planning van die periode.
In deze aanpak heeft het bedrijf met het grootste oppervlak de meeste invloed op de
berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid.
Het berekende bruto RO-planningskental moet worden “gecorrigeerd” voor de te verwachten
interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties. Ook
hiervoor is een bepaalde “vrijheid”. Voor het bepalen van de interne afscherming kan
gekozen worden voor het gemiddelde interne afscherming van de onderzochte groepen van
bedrijven binnen een marktsegment. Ook kan er voor worden gekozen de maximale of de
minimale interne afscherming te nemen van onderzochte groepen van bedrijven binnen een
marktsegment.
In bijlage 6 zijn de twee beschreven mogelijkheden voor het berekenen van een RO-planningskental
met een bandbreedte voor het marktsegment Containers uitgewerkt.
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Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht van de Hoofdsegmenten, marktsegmenten en deelsegmenten
Bedrijven, die binnen het havengebied gevestigd zijn, zijn ingedeeld per productgroep, zogenaamde
segmenten, die volgens een bepaalde systematiek zijn geclusterd. Er zijn 4 hoofdsegmenten, 9
marktsegmenten en 23 deelsegmenten, zie onderstaande tabel.

De hoofdsegmenten omvatten een hele brede reeks van bedrijfsactiviteiten en daarmee ook een
hele brede reeks van milieueffecten. Een indeling in bedrijfsbestemmingen op hoofdsegment in het
bestemmingplan wordt daarom niet toegepast. Indeling vindt voornamelijk plaats op het niveau van
deelsegment en deels, waar dat qua milieubelasting toelaatbaar is, op het niveau van marktsegment
(chemie & biobased industry en ruwe olie & raffinage).
Hoofdsegment Non-bulk
Marktsegment Containers
Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
1. Deepsea, bedrijven die containers op- en overslaan vanuit schepen van rederijen die
intercontinentale verbindingen onderhouden en containers vervoeren in opdracht van
producenten, handelaren en expediteurs. Situering van deze bedrijven nabij de toegang tot
de zee is van groot belang, o.a. vanwege de benodigde diepgang.
2. Shortsea, vertoont overeenkomsten met deepsea echter in shortsea gaat het om
continentale, Europese verbindingen.
3. Empty depots, bedrijven die lege containers van importeurs en exporteurs ontvangen,
opslaan, controleren, uitleveren en repareren.
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Marktsegment Breakbulk
Het marktsegmenten bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Overige stukgoed, bedrijven die niet gecontaineriseerde, niet massagoed producten op- en
overslaan vanuit schepen zoals staal, projectlading, non ferro metalen, papier en overige forest
products (bv. cellulose, pulp, boomstammen, planken en triplex), fruit, sappen en de automotive
(auto's, tractoren en graafmachines en bijbehorende behandelingen), of andere type
projectlading.
2. RoRo (roll on, roll of), bedrijven die veerdiensten onderhouden waarbij de passagiers- en
goederen voertuigen het schip op- en afrijden.
3. Distributie, bedrijven die erop gericht zijn op productniveau waarde toe te voegen aan
goederenstromen door middel van be- en verwerking en/of logistieke oplossingen.
Hoofdsegment Droog massagoed
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
1. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
2. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
1. aluminiumschroot).
3. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
4. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Hoofdsegment Nat massagoed
Marktsegment Ruwe olie en raffinage
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Raffinaderijterminals, bedrijven waar ruwe olie en minerale olieproducten wordt op- en
overgeslagen en be- en verwerkt en doorgepompt naar de raffinaderijen.
1. Raffinaderijen, bedrijven waar de ruwe olie wordt verwerkt tot diverse producten zoals
benzine, diesel, LPG, stookolie, kerosine en nafta die o.a. weer worden geleverd aan de
chemische industrie.
Marktsegment Chemie & biobased industrie
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Chemische industrie, bedrijven die olieproducten door middel van een chemisch proces
omzetten in bv. basischemicaliën zoals ethyleen en propyleen en die het leveren aan
industrieën, die het verwerken tot een eindproduct.
2. Biobased industrie, bedrijven voor de productie van o.a. bio-ethanol, hoogwaardige biodiesel
en de chemische productie op basis van groene stromen de zogenaamde biochemie.
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Marktsegment Onafhankelijke tankopslag
Tankopslagbedrijven, die nat massagoed (ruwe olie, olieproducten, chemische producten,
biobrandstoffen en plantaardige oliën) op- en overslaan met bijbehorende bewerkingen voor
bedrijven die tankcapaciteit bij deze bedrijven huren. Het tankopslagbedrijf wordt daarbij geen
eigenaar van de producten en zijn derhalve onafhankelijk van specifieke chemische bedrijven en
raffinaderijen. Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
1. Minerale olieproducten, ruwe olie en producten die uit de raffinage van ruwe olie voortkomen
zoals benzine, diesel, LPG, stookolie, kerosine en nafta.
1. Chemische producten, producten die door middel van een chemisch proces van
olieproducten voortkomen zoals ethyleen en propyleen.
2. Plantaardige oliën, die verkregen zijn uit zaden of andere plantaardige bron zoals eetbare
oliën (bv sojaboonolie, zonnebloemolie en raapzaadolie). Hierbij behoren ook plantaardige
vetten, want sommige plantaardige oliën zijn vast bij kamertemperatuur.
Marktsegment Gas & Power
Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
1. Gas, bedrijven in de in- en export, op- en overslag en/of productie en transport van
LPG/LNG/aardgas.
1. Power, bedrijven die elektriciteit produceren, zoals elektriciteitscentrales.
2. Utilities, bedrijven ten behoeve van andere deelsegmenten, onder Utilities vallen bedrijven
voorindustriële gassen, warmte, stoom en waterzuivering.
Hoofdsegment Dienstverlening
Hieronder vallen alle bedrijven, waarvan vestiging binnen het havenbeheersgebied noodzakelijk is
om het functioneren van de haven mogelijk te maken en die niet passen binnen de definitie van de
andere segmenten.
Marktsegment Maritieme service industrie
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Maritieme industrie, bedrijven die diensten/producten leveren aan varende objecten om deze
operationeel te houden. Het betreft reparatie/conversie van schepen en offshore units. Hier
vallen onder andere de volgende sectoren onder scheepswerven, scheepsnieuwbouw,
scheepsreparatiebedrijven, offshore (werven, marine contractors) en maritieme
toeleveranciers (equipment).
2. Maritieme dienstverlening, bedrijven die diensten leveren aan schepen om deze veilig, vlot
en beveiligd in/uit de haven te krijgen en om deze in de vaart te houden. Het betreft onder
andere roeiers, loodsen, slepers, bunkerbedrijven, duik-, bergings- en speciale
transportbedrijven.
Marktsegment Overige havengerelateerde bedrijvigheid
Het marktsegment bestaat uit één deelsegment:
1. Andere havengerelateerde bedrijven, zijnde bedrijven die activiteiten ten behoeve van
andere havenbedrijven uit de andere, eerder genoemde marktsegmenten ontplooien en
waarvoor ligging aan het water in het havenbeheersgebied niet noodzakelijk is, maar wel
een ligging binnen het havenbeheersgebied. Het betreft hier bedrijven die producten of
diensten leveren aan havenbedrijven uit de andere hoofdsegmenten, zoals de douane,
testlaboratoria, logistieke dienstverleners en de horeca.
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Bijlage 2 Factsheets van de onderzochte deelsegmenten
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Benchmark
voor het Marksegment Containers
Type 1 Containerterminals
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van een type 1 containerterminal
Een bedrijf voor de op- en overslag van containers die gebruik maakt van geautomatiseerd
equipement zoals (lift)AGV's10 en ASC's11.
Nieuwe situatie
2

1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek12 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199613 in de tabel opgenomen
Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Marges15

Kental1996

67

67

67

1

2

Vanaf 2015

65

65

65

1

3/1/1

Bandbreedte

-1,2 dB tot + 2,5 dB

-1,3 dB tot + 0,9 dB

-1,7 dB tot + 0,7 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

14

10

Automated Guided vehicle
Automated Stacking Crane
12
Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21933554 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
13
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
14
De analyse is gebaseerd op 4 bedrijven.
15
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
11
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Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

65

65

65

Kental
MER_HIC

66-69

66-69

66-69

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
De laatste gevestigde type 1 terminal met de laagste berekende geluidproductie per oppervlakteeenheid is gekozen voor het bepalen van het RO-kental.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. De bandbreedte is gebaseerd het maximale en minimale
verschil van de opnieuw berekende geluidproductie per m2 van de onderzochte type 1
containerterminals waarbij het diesel aangedreven equipement van het interne transport door “stiller”
equipement is vervangen. Hierbij is de aanname gedaan dat het diesel aangedreven equipement
van het interne transport in de loop van de tijd met 5 dB zal afnemen. Door te werken met een
bandbreedte zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven verwerkt (logistieke proces en de
jaarlijkse doorzet).
Als genoemd equipement in de loop van de jaren op natuurlijke momenten wordt vervangen door
“stillere” equipement, is de verwachting dat de berekende geluidproducties voor de bestaande type 1
containerterminals op den duur binnen de bandbreedte van RO-kental komen te liggen.
3. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven, onderdeel uitmakend van dit deelsegment, onderling met
elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen hoe de berekende geluidproductie per m2 van een
bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is
als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidproductie per m2 = geluidproductie per m2 – 10*log((TEU/A)/2,2) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 TEU is de jaarproductie van het bedrijf uitgedrukt in TEU (Twenty feet Equivalent Unit)
16
2
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 2,2 TEU/m .

16

De berekende jaarlijkse doorzet per oppervlakte-eenheid van de nieuwste type 1 containerterminal met de
laagste geluidproductie per oppervlakte-eenheid.
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De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 65 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP-kental < RO-kental
4. Indexering RO-kental naar de toekomst
Containerschepen worden steeds groter. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat het RO-kental
toeneemt door inzet van grotere kranen en intensivering van het interne transport. Van belang is
periodiek de ruimtelijke productiviteit en de geluidproductie per m2 van de type 1 containerterminals
te monitoren.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties, minimaal 1 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

1

1

1

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG17
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

67

67

67

Bandbreedte

-3,2 dB tot + 2,2 dB

-3,3 dB tot + 1,3 dB

-3,7 dB tot + 1,1 dB

17

De berekening is gebaseerd op 4 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marksegment Containers
Type 2 Containerterminals
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van een type 2 containerterminal
Een bedrijf voor de op- en overslag van containers. Deze bedrijven zijn meestal kleiner dan de type 1
containerterminals. De werkwijze leidt tot minder intern transport, waardoor de totale geluidemissie
beperkter is dan de grotere type 1 containerterminals. Het zijn traditionele containerterminals die
geen gebruik maken van AGV's/ASC's18
Nieuwe situatie
2
1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek19 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199620 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

21

Kental1996

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afschermin
g

Marge22

67

67

67

1

2

2

1

Vanaf 2015

64

64

64

Bandbreedte

-3,8 tot + 1,3 dB

-5,4 tot + 1,3 dB

-6,5 tot + 1,3 dB

18

AGV: Automated Guided vehicle; ACS Automated Stacking Crane

19

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21933554 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond
20
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
21
De analyse is gebaseerd op 4 bedrijven.
22
De bovenkant van de bandbreedte
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Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

65

65

65

Kental
MER_HIC

66-69

66-69

66-69

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne door “stiller” equipement is vervangen. Hierbij is de aanname gedaan dat het diesel
aangedreven equipement van het interne transport in de loop van de tijd met 5 dB zal afnemen.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. De bandbreedte is gebaseerd het maximale en minimale
verschil van de opnieuw berekende geluidproductie per m2 van de onderzochte type 2
containerterminals Door te werken met een bandbreedte zijn impliciet de verschillen tussen de
bedrijven verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
Als genoemd equipement in de loop van de jaren op natuurlijke momenten wordt vervangen door
“stillere” equipement, is de verwachting dat de berekende geluidproducties voor de bestaande type 1
containerterminals op den duur binnen de bandbreedte van RO-kental komen te liggen.
3. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven, onderdeel uitmakend van dit deelsegment, onderling met
elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen hoe de berekende geluidproductie per m2 van een
bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is
als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben.
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Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan kan worden
gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het bedrijf met
een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2 berekend,
het gGP-kental:
gewogen geluidproductie per m2 = geluidproductie per m2 – 10*log((TEU/A)/2,1) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 TEU is de jaarproductie van het bedrijf uitgedrukt in TEU (Twenty feet Equivalent Unit)
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 2,323 TEU/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 64 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP-kental < RO-kental
4. Indexering RO-kental naar de toekomst
Containerschepen worden steeds groter. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat het RO-kental
toeneemt door inzet van grotere kranen en intensivering van het interne transport. Van belang is
periodiek de ruimtelijke productiviteit en de geluidproductie per m2 van de type 2 containerterminals
te monitoren.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties, minimaal 2 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

1

1

1

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG24
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

67

67

67

Bandbreedte

-2,8 dB tot +0,5 dB

-4,0 dB tot + 0,5 dB

-5,8 dB tot + 0,2 dB

23
24

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
De berekening is gebaseerd op 4 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Containers
Deelsegment Empty Depots
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Empty depots, bedrijven die lege containers van importeurs en exporteurs ontvangen, opslaan,
controleren, uitleveren en repareren.
Empty depot
Een bedrijf voor het tijdelijk opslaan en reinigen van containers en indien noodzakelijk het uitvoeren
van reparatiewerkzaamheden aan deze containers. Koelinstallaties van reefers worden
onderhouden, gekeurd en proefgedraaid (pretrippen).
Aan en afvoer gebeurt met vrachtwagens en in mindere mate met schepen en treinen. Het intern
transport is veelal met heftrucks, reachstackers, empty handlers, e.d.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek25 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:

25

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932211 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
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Ter informatie zijn kentallen uit 199626 in de tabel opgenomen
27

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

68

68

68

5

2

Vanaf 2015

66

61

57

5

3/3/5

Bandbreedte

-6,6 dB tot + 2,6 dB

-6,6 dB tot + 2,5 dB

-9,5 dB tot + 5,1 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2
Kental1996

29

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
199330

68

68

68

Kental
MER_HIC

60 - 67

60 - 67

60 - 67

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton door “stiller” equipement is vervangen.
 Diesel aangedreven equipement van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is vervangen door “stiller” aangedreven equipement. De verwachte geluidreductie van dit
diesel aangedreven equipement voor het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is 5 dB.
 Voor het bepalen van het RO-kental in de avond- en nachtperiode is er van uitgegaan dat in
die perioden nauwelijks werkzaamheden plaatsvinden. Mede afhankelijk van de intensiteit
van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode, kan het RO-kental in de avond- en
nachtperiode mogelijk met 1 dB toenemen.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De geluidproductie per m2 kan in de toekomst mogelijk verder afnemen door vervanging van het
zwaardere equipement boven de 10 ton door stiller materieel en door het verplaatsen van buiten
werkzaamheden naar binnen.

26

DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
Voor het bepalen van dit kental zijn 9 bedrijven onderzocht.
28
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
29
Aangenomen is dat Empty Depots vergelijkbaar is met Containerreparatie.
30
Aan de lijst is “containerreparatie” als nieuwe bedrijfscategorie toegevoegd met als geluidkental 68 dB(A)/m2.
27

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 49 van 176

28

Het RO-kental kan in de toekomst vanwege bovenstaande ontwikkelingen afnemen met circa 3 dB in
de dagperiode en 1 dB in de avondperiode. De grote afname in de dagperiode wordt voornamelijk
bereikt door het verplaatsen van buiten werkzaamheden naar binnen.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de
geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 66 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen” aan
de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar is
om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van de Empty Depots.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, minimaal 5 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

2

0

0
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Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG31
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

68

64

60

Bandbreedte

-4,2 dB tot + 1,7 dB

-5,8 dB tot + 3,6 dB

-12,5 dB tot +5,0 dB

Door op natuurlijke momenten het diesel aangedreven equipement van het interne transport te
vervangen door “stiller” materieel, kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen van
0 dB tot 8 dB in de dagperiode en met 0 dB tot 7 dB in de avond- en nachtperiode. Deze geschatte
reducties naar de toekomst toe is mede afhankelijk van de intensiteit van werkzaamheden met intern
transport. Als de vergunde geluidproductie per m2 in de avond- en nachtperiode aanzienlijk lager is
dan het RO-kental, dan zal de reductie minder zijn.
Vanwege afschrijvingstermijnen en de daarbij gemoeide investeringen of de contracten met lease
maatschappijen is dit haalbaar op de langere termijn.

31

De berekening is gebaseerd op 9 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Breakbulk
Deelsegment Distributie
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Breakbulk
Deelsegment distributie:
Bedrijven die erop gericht zijn op productniveau waarde toe te voegen aan goederenstromen door
middel van be- en verwerking en/of logistieke oplossingen.
De belangrijkste bronnen zijn het vrachtverkeer en de laad- en losbewegingen met behulp van
mobiel equipement.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen voldoen
aan de volgende geluidproductie per m2:
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Ter informatie zijn kentallen uit 199632 in de tabel opgenomen
33

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

58

58

58

1

2

Vanaf 2015

55

51

48

3

3/5/4

Bandbreedte

-5,5 dB tot + 3,2 dB

-4,3 dB tot + 4,9 dB

-2,6 dB tot + 3,6 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2
Kental1996

35

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
199336

55

55

55

Kental
MER_HIC

54-61

54-61

54-61

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton door “stiller” equipement is vervangen.
 Diesel aangedreven equipement van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is vervangen door “stiller” aangedreven equipement. De verwachte geluidreductie van dit
diesel aangedreven equipement voor het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is 5 dB.
 Voor het bepalen van het RO-kental in de avond- en nachtperiode is er van uitgegaan dat in
die perioden nauwelijks werkzaamheden plaatsvinden.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Een verdere mogelijke geluidreductie kan worden gerealiseerd door het toepassen van stillere
koeltechnieken. Echter op dit moment is lastig in te schatten wat deze ontwikkelingen voor invloed
hebben op het RO-kental.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)

32

DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
Voor het bepalen van dit kental zijn zeven bedrijven onderzocht. De gegevens opgeslagen in het
Informatiesysteem Industrielawaai van distributie bedrijven gesitueerd op het industrieterrein Botlek zijn
gebruikt voor de analyse.
34
Bovenkant bandbreedte per periode.
35
Distributie valt onder de categorie Opslag & Warehousing
36
Distributie valt onder de bedrijfscategorie Warehousing/distriparken
33
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In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 55 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er nog niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen”
aan de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar
is om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van dit deelsegment.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, niet onderzocht.
In het rapport van DGMR W.95.0708.A5 is geconstateerd dat de interne afscherming van distributie
activiteiten circa 1 dB bedraagt. De interne afscherming wordt op basis van dit rapport tot nader
onderzoek gesteld op 1 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

0

2-0

2-0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG37
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

56

53

49

Bandbreedte

-2,9 dB tot + 4,0 dB

-5,2 dB tot + 5,6 dB

-3,6 dB tot + 3,7 dB

37

De berekening is gebaseerd op 7 bedrijven.

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 54 van 176

Door vervanging van het interne transport door stiller materieel kan de vergunde geluidproductie per
m2 gemiddeld afnemen naar het nieuwe RO-kental. Deze geschatte reducties naar de toekomst toe
is mede afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het interne transport zoals heftrucks, e.d.
Ook kan een mogelijke geluidreductie kunnen worden gerealiseerd door het toepassen van stillere
koeltechnieken. Op dit moment is het lastig in te schatten wat deze ontwikkelingen voor invloed
hebben op het RO-kental.
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Benchmark
voor het Marktsegment Breakbulk
Deelsegment Overig stukgoed niet zijnde fruit en sap
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Overige stukgoed, bedrijven die niet gecontaineriseerde, niet massagoed producten op- en
overslaan vanuit schepen zoals staal, projectlading, non ferro metalen, papier en overige forest
products (bv. cellulose, pulp, boomstammen, planken en triplex), fruit, sappen en de automotive
(auto's, tractoren en graafmachines en bijbehorende behandelingen), of andere type projectlading.
Bedrijven die ‘break bulk’ overslaan, lading in verpakte of onverpakte vorm. De lading bestaat veelal
uit staal, non-ferro metalen, papier en hout en fruit voor zover vervoerd op pallets en in rollen, balen,
zakken, ‘big bags’, pakketten en bundels. Deze goederen worden soms in (koel)containers vervoerd.
Ook projectlading, omvangrijke en zware objecten zoals boten, generatoren, transformatoren,
scheepsmotoren, windmolens, modules voor booreilanden en raffinaderijen, vallen onder de
categorie conventioneel of overig stukgoed.
Het stukgoed wordt aangevoerd via schepen, veelal shortsea schepen en kleiner. De lading wordt
via een kraan van boord getild en op de kade gezet. Eventueel wordt vloeibare lading uit een schip
gezogen (fruit- en sapterminals). De lading wordt vervolgens getransporteerd met veelal heftrucks en
opgeslagen voor langere tijd of verder getransporteerd na een mogelijke tussenopslag via
vrachtwagen, trein of binnenvaart.
Het opslaan van goederen kan gekoeld of overdekt plaatsvinden. De meeste stukgoedbedrijven
werken bij voorkeur gedurende de dagperiode, vanwege de kosten van personeel. In de
representatieve bedrijfssituatie wordt wel uitgegaan van 24-uurs werkzaamheden, maar vaak met
een verlaagde inzet gedurende de nachtelijke uren. Beperkende factoren zijn voor een
stukgoedbedrijf de opslagruimten, in combinatie met de verblijfstijd. Voor het deelsegment Fruit en
Sap geldt dat de tussenopslag gekoeld plaatsvindt. Vanwege hygiënische aspecten zijn er in dit
segment ook meer gas- of elektrische heftrucks te vinden. Er is een aparte factsheet voor het subdeelsegment “fruit en Sap” opgesteld.
In de bijlage van deze factsheet is een factsheet opgenomen voor dit deelsegment waarvan al het
aanwezige interne transport een hefvermogen heeft van minder dan 16 ton.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
geluidproductie per m2 = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
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2

De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).

Op basis van een benchmark-onderzoek38 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199639 in de tabel opgenomen
40

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental1996

67

67

67

1

2

Vanaf 2015

64

64

61

3

3

Bandbreedte

-3,4 dB tot + 2,5 dB

-5,5 dB tot + 2,7 dB

-9,3 dB tot + 2,7 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Marge

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

65

65

65

Kental
MER_HIC

62-67

62-67

62-67

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport door “stiller” equipement is vervangen. De verwachte geluidreductie van dit
diesel aangedreven equipement voor het interne is 5 dB.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Een verdere mogelijke geluidreductie kan worden gerealiseerd door de inzet van stillere kranen en
het toepassen van stillere koeltechnieken. Echter op dit moment is lastig in te schatten wat deze
ontwikkelingen voor invloed hebben op het RO-kental.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)

38

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932215 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
39
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
40

Voor het bepalen van dit kental zijn zeven bedrijven onderzocht.

41

Bovenkant bandbreedte.
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In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 64 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er nog niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen”
aan de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar
is om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van dit deelsegment.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties minimaal 3 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

2

2-0

2-0
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Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG42
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

67

67

64

Bandbreedte

-2 dB tot + 1,4 dB

-3,9 dB tot + 1,6 dB

-7,7 dB tot + 2,5 dB

Door vervanging van diesel aangedreven equipement door stiller equipement kan de vergunde
geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen naar het nieuwe RO-kental. Deze geschatte reducties
naar de toekomst toe is mede afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het interne transport
zoals heftrucks, e.d.

42

De berekening is gebaseerd op 7 bedrijven.
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Bijlage bij Benchmark voor het Marktsegment Breakbulk Deelsegment Overig stukgoed niet
zijnde fruit en sap

Intern transport met hefvermogen minder dan 16 ton
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installatie (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).
Als al het interne transport een hefvermogen heeft van minder dan 16 ton is te overwegen een ander
RO-kental te hanteren:
RO-KENTAL43
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental1996

67

67

67

1

Vanaf 2015

61

59

59

3

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op de berekende geluidproductie van een bedrijf waarvan al het diesel
aangedreven equipement is vervangen door stiller equipement met hierbij de aanname dat de
overstap naar stiller equipement een reductie oplevert van 5 dB.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De geluidproductie kan in de toekomst verder worden verminderd door een verdere ontwikkeling van
stiller equipement waardoor de reductie met nog eens 5 dB afneemt. Het RO-kental kan in de
toekomst vanwege bovenstaande ontwikkelingen afnemen met circa 4 dB in de dag-, avond- en
nachtperiode.
Ook kan een mogelijke geluidreductie kunnen worden gerealiseerd door de inzet van stillere kranen
en het toepassen van stillere koeltechnieken. Echter op dit moment is lastig in te schatten wat deze
ontwikkelingen voor invloed hebben op het RO-kental.

43

Voor het bepalen van dit kental is één bedrijf beschouwd.
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Benchmark
voor het Marktsegment Breakbulk
Deelsegment Overig stukgoed zijnde fruit en sap
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Overige stukgoed, bedrijven die niet gecontaineriseerde, niet massagoed producten op- en
overslaan vanuit schepen zoals staal, projectlading, non ferro metalen, papier en overige forest
products (bv. cellulose, pulp, boomstammen, planken en triplex), fruit, sappen en de automotive
(auto's, tractoren en graafmachines en bijbehorende behandelingen), of andere type projectlading.
Bedrijven die ‘break bulk’ overslaan, lading in verpakte of onverpakte vorm. De lading bestaat veelal
uit staal, non-ferro metalen, papier en hout en fruit voor zover vervoerd op pallets en in rollen, balen,
zakken, ‘big bags’, pakketten en bundels. Deze goederen worden soms in (koel)containers vervoerd.
Ook projectlading, omvangrijke en zware objecten zoals boten, generatoren, transformatoren,
scheepsmotoren, windmolens, modules voor booreilanden en raffinaderijen, vallen onder de
categorie conventioneel of overig stukgoed.
Het stukgoed wordt aangevoerd via schepen, veelal shortsea schepen en kleiner. De lading wordt
via een kraan van boord getild en op de kade gezet. Eventueel wordt vloeibare lading uit een schip
gezogen (fruit- en sapterminals). De lading wordt vervolgens getransporteerd met veelal heftrucks en
opgeslagen voor langere tijd of verder getransporteerd na een mogelijke tussenopslag via
vrachtwagen, trein of binnenvaart.
Het opslaan van goederen kan gekoeld of overdekt plaatsvinden. De meeste stukgoedbedrijven
werken bij voorkeur gedurende de dagperiode, vanwege de kosten van personeel. In de
representatieve bedrijfssituatie wordt wel uitgegaan van 24-uurs werkzaamheden, maar vaak met
een verlaagde inzet gedurende de nachtelijke uren. Beperkende factoren zijn voor een
stukgoedbedrijf de opslagruimten, in combinatie met de verblijfstijd. Voor het deelsegment Fruit en
Sap geldt dat de tussenopslag gekoeld plaatsvindt. Vanwege hygiënische aspecten zijn er in dit
segment ook meer gas- of elektrische heftrucks te vinden.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2

geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

2

[dB(A)/m ]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
2
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
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Op basis van een benchmark-onderzoek44 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199645 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

46

Kental1996

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

67

67

67

1

2

3

2/3/5

Vanaf 2015

60

58

53

Bandbreedte

-3,3 dB tot + 1,5 dB

-6,7 dB tot + 3 dB

-7,4 dB tot + 4,9 dB

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

65

65

65

Kental
MER_HIC

62-67

62-67

62-67

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton door “stiller” equipement is vervangen.
 Diesel aangedreven equipement van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is vervangen door “stiller” aangedreven equipement. De verwachte geluidreductie van dit
diesel aangedreven equipement voor het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is 5 dB.
 Voor het bepalen van het RO-kental in de avond- en nachtperiode is er van uitgegaan dat in
die perioden nauwelijks werkzaamheden plaatsvinden.

Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Een verdere mogelijke geluidreductie kan worden gerealiseerd door de inzet van stillere kranen en
het toepassen van stillere koeltechnieken. Echter op dit moment is lastig in te schatten wat deze
ontwikkelingen voor invloed hebben op het RO-kental.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)

44

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932215 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
45
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
46

Voor het bepalen van dit kental zijn vier bedrijven onderzocht.

47

De bovenkant van de bandbreedte per periode.
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In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 60 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er nog niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen”
aan de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar
is om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van dit deelsegment.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties minimaal 3 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

2

2-0

2-0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG48
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

61

58

54

Bandbreedte

-3,2 dB tot + 2,5 dB

-6,7 dB tot + 3,0 dB

-8,4 dB tot + 3,9 dB

48

De berekening is gebaseerd op 4 bedrijven.
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Door invoeren van stiller equipement kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen
naar het nieuwe RO-kental. Deze geschatte reducties naar de toekomst toe is mede afhankelijk van
de intensiteit van het gebruik van het interne transport zoals heftrucks, e.d.
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Benchmark
voor het Marktsegment Breakbulk
Deelsegment Roll-on-Roll-off
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
RoRo (roll on, roll of), bedrijven die veerdiensten onderhouden waarbij de passagiers- en goederen
voertuigen het schip op- en afrijden.
Dit deelsegment kan als volgt worden beschreven. Aan- en afvoer van rollende lading (zoals auto’s,
bestelwagens, vrachtwagens maar ook containers), dit geschiedt veelal met RoRo-schepen en
vrachtwagens en in mindere mate ook met (mobiele) kadekranen en treinen. Het interne transport
van de rollende lading tussen de schepen en de opstellocaties vindt plaats met reachstackers,
heftrucks, terminal trekkers/tugmasters of door het eigen materieel ((vrachtwagens, auto’s en
bestelwagens). Indien noodzakelijk worden mechanische reparatiewerkzaamheden uitgevoerd voor
het herstel van schades of defecten met handgereedschappen. Mede afhankelijk van het soort
terminal; het inwerking hebben (al dan niet elektrisch aangesloten) van de koelinstallatie van reefers.
Onderkende soorten Ro-Ro-terminals:
Klassiek Ro-Ro-terminal waar rollende lading wordt vervoerd. De schepen hebben een laadklep
(ramp) aan de achterzijde.
RoRo/LoLo-terminals waar naast rollende lading ook containers worden vervoerd. De schepen
hebben een laadklep (ramp) aan de achterzijde.
RoRo/RoPax-terminals waar naast rollende lading ook passagiers worden vervoerd. De schepen
hebben een laadklep aan de voor- en achterzijde.
RoRo/LoLo/RoPax-terminals waar naast rollende lading ook passagiers en containers worden
vervoerd. De schepen hebben een laadklep aan de voor- en achterzijde.
Er zijn drie verschillende ventilatietypen te onderscheiden bij RoRo-schepen; te weten:

boegventilatie; alle ventilatoren zijn gecentreerd nabij de boeg;

dekventilatie; op het dek zijn meerdere (kleine) ventilatoren opgenomen;

scheepswandventilatie; verspreid over de scheepswand zijn meerdere (kleinere)
ventilatoren opgenomen.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 65 van 176

2



De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).

Op basis van een benchmark-onderzoek49 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199650 in de tabel opgenomen
51

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental1996

67

67

67

1

2

Vanaf 2015

67

67

63

0

1/1/2

Bandbreedte

-0,6 dB tot + 1,3 dB

-1,9 dB tot + 0,5 dB

-0,9 dB tot + 2,0 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

65

65

65

Kental
MER_HIC

62-67

62-67

62-67

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton door “stiller” equipement is vervangen.
 Diesel aangedreven equipement van het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is vervangen door “stiller” aangedreven equipement. De verwachte geluidreductie van dit
diesel aangedreven equipement voor het interne transport tot een hefvermogen van 10 ton
is 5 dB.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De geluidproductie kan in de toekomst verder worden verminderd door toepassing van de volgende
technieken.
 Al het diesel aangedreven equipement is vervangen door stiller equipement.

49

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932220 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
50
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
51

Voor het bepalen van dit kental zijn 4 bedrijven onderzocht.

52

De bovenkant van de bandbreedte per periode.
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Schepen aan walstroom met actieve ventilatie, ventilatie op basis van de aanwezige
luchtverontreiniging in het ruim (verwachte bronreductie van 4 dB)

Het RO-kental kan vanwege de vervanging van al het interne transport door stiller equipement in de
toekomst worden verlaagd met 2 dB in de dag- en nachtperiode en met 3 dB in de avondperiode. Dit
is mede afhankelijk van het gebruik van het intern transport in die verschillende perioden.
Door aansluiting aan walstroom en inzet van actieve ventilatie kan het RO-kental verlaagd worden
met 3 dB in zowel de dag-, avond- en nachtperiode.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 67 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er nog niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen”
aan de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar
is om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van de verschillende onderkende RoRo-terminals.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties, minimaal 0 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

1

1

1
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Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG53
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

68

68

64

Bandbreedte

-0,7 dB tot + 0,8 dB

-2,7 dB tot + 0,3 dB

-1,8 dB tot + 1,0 dB

Door toepassing van stiller equipement kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen
richting het RO-kental.

53

De berekening is gebaseerd op 4 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “Agribulk”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
1. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
2. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
1. aluminiumschroot).
3. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
4. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Agribulk
Bedrijven uit het segment agribulk houden zich bezig met de op- en overslag van droge massagoederen
en het be- en verwerken daarvan. Het betreft met name bedrijven die agrarische grondstoffen op- en
overslaan met be - en verwerken zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen,
raapzaad e.d.) en veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.). De overslag
van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie (food en feed) en in
opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
Als belangrijkste deelbronnen bij deze bedrijven zijn de transportsystemen (banden, pneumatische
losinstallaties, elevatoren, etcetera), de kranen en indien aanwezig de koelsystemen.

Nieuwe situatie
2
1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
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Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).





Op basis van een benchmark-onderzoek54 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199655 in de tabel opgenomen
56

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

72

72

72

0

5

Bandbreedte

-8,9 dB tot + 4,9 dB

-9,0 dB tot + 4,9 dB

-10,9 dB tot+4,9 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2
Kental1996

58

Marge

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
199359:

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Dit RO-kental is gebaseerd op het berekende energetische gemiddelde geluidkental gebaseerd op
de huidige vergunde situaties.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor de onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend voor het bepalen van de bandbreedte. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen
de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse
doorzet).

54

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932206 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
55
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
56
Voor het bepalen van dit kental zijn acht bedrijven onderzocht.
57
De bovenkant van de bandbreedte.
58
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
59
De bedrijven zijn beschouwd als “overige inrichtingen’’.
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Nadere beschouwing
De verdeling van de geluidproductie verschilt sterk tussen de verschillende onderzochte bedrijven. De
belangrijkste deelbronnen zijn:
 transportsystemen (banden, pneumatische losinstallaties, elevatoren, etcetera)

 kranen, weegtorens, e.d.
 koelsystemen
Van massagoed overslag is weinig informatie bekend over “best available techniques not exceeding
excessive costs”.
Inzet van stillere kranen, het omkasten van transportbanden (mede om de verspreiding van stof
tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking), stillere koelsystemen en het
inpandig bewerken zijn maatregelen die technisch mogelijk zijn maar waarvan het milieuvoordeel
niet opweegt tegen de kosten.
Een goed onderhoudsprogramma voor de transportbanden en het vervangen van stalen rollen van
transportbanden door kunststof rollen is stand der techniek. Echter per situatie moet worden
onderzocht of het milieuvoordeel van vervanging van stalen rollen door kunststof rollen opwegen
tegen de kosten wat betreft aanschaf en slijtage in proces.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Voor de geluidemissie zijn onder meer de volgende indicatoren van belang:
 De textuur van de grondstof (bijvoorbeeld soja meel versus zonnebloempitten). Die bepaalt welke
technieken kunnen worden gebruikt bij het lossen van de grondstof. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden, zoals het lossen van schepen met een pneumaat of een grijperkraan en het
lossen van goederenwagons met een transportblower of met behulp van een heftruck. Dezelfde
kwesties spelen ook bij de textuur van het gerede product, die bepaalt op welke wijze schepen,
treinen en vrachtwagens kunnen worden beladen.
 De wijze waarop intern transport wordt afgewikkeld. Hierbij spelen vaak economische motieven
een rol. Soms wordt er voor gekozen om transportbanden (deels) te omkasten om de
verspreiding van stof tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking. In andere
gevallen wordt het intern transport afgewikkeld met vrachtwagens.
 De omvang van de productiefaciliteiten. In de agribulksector is het gebruik dat de productie in
gebouwen plaatsvindt, hoewel er ook uitzonderingen zijn. Bij inpandige productie zijn vooral de
gebouwventilatie, afblazen, uitlaten en schoorstenen van belang. De uitdaging ligt in de
activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden.
 De mate van benodigde proceskoeling (relevant voor een deel van de inrichtingen).

Indien transportbanden worden omkast mede om de verspreiding van stof tegen te gaan of om
product droog te houden voor de verwerking en de bewerkingen inpandig plaatsvinden waarbij dan
rekening wordt gehouden om de gebouwventilatie zo “stil als redelijkerwijs mogelijk is” te ontwerpen,
kan het RO-kental afnemen. Op dit moment is niet in te schatten of het milieuvoordeel (in dB(A))
opweegt tegen de kosten. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluid-productie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie.
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Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2 berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton doorzet
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 5760 ton /m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 72 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, niet onderzocht. In het rapport van DGMR W.95.0708.A5 is geconstateerd dat de interne
afscherming klein is, gemiddeld 0,3. De interne afscherming wordt op basis van dit rapport tot nader
onderzoek gesteld op 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling61

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental

60
61

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
De jaarmiddeling per periode is afhankelijk van het activiteitniveau in die periode.

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 72 van 176

Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “Agribulk” sub-segment “op- en overslag”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
5. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
6. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
2. aluminiumschroot).
7. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
8. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Agribulk
Bedrijven uit het segment agribulk houden zich bezig met de op- en overslag van droge massagoederen
en het be- en verwerken daarvan. Het betreft met name bedrijven die agrarische grondstoffen op- en
overslaan met be - en verwerken zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen,
raapzaad e.d.) en veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.). De overslag
van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie (food en feed) en in
opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
Doordat enkele bedrijven van dit deelsegment zich uitsluitend bezig houden met het op- en overslaan van
agrarische grondstoffen, zijn in deze factsheet de resultaten opgenomen van de “op- en overslag”
bedrijven.

Nieuwe situatie
2
1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
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Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).





Op basis van een benchmark-onderzoek62 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1993, 1996 en het MER HIC in de tabel opgenomen
RO-KENTAL63
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

74

74

74

0

3

Bandbreedte

-7,6 dB tot +2,9 dB

-7,6 dB tot +2,9 dB

-7,6 dB tot +2,9 dB

Kental1996

65

Marge

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL66
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
199367

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Dit RO-kental is gebaseerd op het berekende energetische gemiddelde geluidkental gebaseerd op
de huidige vergunde situaties.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor de onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend voor het bepalen van de bandbreedte. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen
de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse
doorzet).
Nadere beschouwing
De verdeling van de geluidproductie verschilt niet sterk tussen de twee onderzochte bedrijven. De
belangrijkste deelbronnen zijn:
62

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932206 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
63
Voor het bepalen van dit kental zijn twee bedrijven onderzocht.
64
De bovenkant van de bandbreedte.
65
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
66
Voor het bepalen van dit kental zijn twee bedrijven onderzocht.
67
De bedrijven zijn beschouwd als “overige inrichtingen’’.
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kranen, weegtorens, e.d.

Van massagoed overslag is weinig informatie bekend over “best available techniques not exceeding
excessive costs”.
Inzet van stillere kranen zijn maatregelen die technisch mogelijk zijn. Echter de investeringskosten
hiervoor zijn hoog en de afschrijvingstermijnen lang.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Voor de geluidsemissie zijn onder meer de volgende indicatoren van belang:
 De textuur van de grondstof (bijvoorbeeld soja meel versus zonnebloempitten). Die bepaalt welke
technieken kunnen worden gebruikt bij het lossen van de grondstof. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden, zoals het lossen van schepen met een pneumaat of een grijperkraan en het
lossen van goederenwagons met een transportblower of met behulp van een heftruck.

Op dit moment is niet in te schatten of het milieuvoordeel (in dB(A)) opweegt tegen de kosten.
Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
68
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in jaarlijkse overslagcapaciteit in ton
69
 De referentie voor de weging is een jaarlijkse overslagcapaciteit van 79 ton /m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 74 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties, niet onderzocht. In het rapport van DGMR W.95.0708.A5 is geconstateerd dat de
interne afscherming klein is, gemiddeld 0,3. De interne afscherming wordt op basis van dit rapport
tot nader onderzoek gesteld op 0.

68

Bij het bepalen van de overslagcapaciteit zijn de tonnages die opgeslagen worden en vervolgens weer
afgevoerd worden dubbel geteld. Boord-boordoverslag wordt enkel geteld.
69
Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
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6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

70

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental

70

De jaarmiddeling per periode is afhankelijk van het activiteitniveau in die periode.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “Agribulk” sub-segment “op- en overslag en buitentransport”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
9. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
10. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
3. aluminiumschroot).
11. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
12. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Agribulk
Bedrijven uit het segment agribulk houden zich bezig met de op- en overslag van droge massagoederen
en het be- en verwerken daarvan. Het betreft met name bedrijven die agrarische grondstoffen op- en
overslaan met be - en verwerken zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen,
raapzaad e.d.) en veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.). De overslag
van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie (food en feed) en in
opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
Als belangrijkste deelbronnen bij deze bedrijven zijn de transportsystemen (banden, pneumatische
losinstallaties, elevatoren, etcetera), de kranen en indien aanwezig de koelsystemen.
Doordat enkele bedrijven van dit deelsegment zich uitsluitend bezig houden met het op- en overslaan van
agrarische grondstoffen, zijn in deze factsheet de resultaten opgenomen van de bedrijven die meer doen
dan alleen op- en overslaan.
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Nieuwe situatie
2

1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek71 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199672 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

73

Kental199675

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

0

5/5/6

Vanaf 2015

71

71

70

Bandbreedte

-7,9 dB tot + 4,8 dB

-8,0 dB tot + 4,8 dB

-8,9 dB tot+5,8 dB

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
199376

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Dit RO-kental is gebaseerd op het berekende energetische gemiddelde geluidkental gebaseerd op
de huidige vergunde situaties.

71

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932206 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
72
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
73

Voor het bepalen van dit kental zijn zes bedrijven onderzocht.

74

De bovenkant van de bandbreedte.
75
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
76
De bedrijven zijn beschouwd als “overige inrichtingen’’.
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Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor de onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend voor het bepalen van de bandbreedte. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen
de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse
doorzet).
Nadere beschouwing
De verdeling van de geluidproductie verschilt sterk tussen de verschillende onderzochte bedrijven. De
belangrijkste deelbronnen zijn:
 transportsystemen (banden, pneumatische losinstallaties, elevatoren, etcetera)

 kranen, weegtorens, e.d.
 koelsystemen (bij Cargill Multiseed en ADM Europoort)
Van massagoed overslag is weinig informatie bekend over “best available techniques not exceeding
excessive costs”.
Inzet van stillere kranen en het omkasten van transportbanden (mede om de verspreiding van stof
tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking), stillere koelsystemen en het
inpandig bewerken zijn maatregelen die technisch mogelijk zijn maar waarvan het milieuvoordeel
niet opweegt tegen de kosten.
Een goed onderhoudsprogramma voor de transportbanden en het vervangen van stalen rollen van
transportbanden door kunststof rollen is stand der techniek. Echter per situatie moet worden
onderzocht of het milieuvoordeel van vervanging van stalen rollen door kunststof rollen opwegen
tegen de kosten wat betreft aanschaf en slijtage in proces.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Voor de geluidemissie zijn onder meer de volgende indicatoren van belang:
 De textuur van de grondstof (bijvoorbeeld soja meel versus zonnebloempitten). Die bepaalt welke
technieken kunnen worden gebruikt bij het lossen van de grondstof. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden, zoals het lossen van schepen met een pneumaat of een grijperkraan en het
lossen van goederenwagons met een transportblower of met behulp van een heftruck. Dezelfde
kwesties spelen ook bij de textuur van het gerede product, die bepaalt op welke wijze schepen,
treinen en vrachtwagens kunnen worden beladen.
 De wijze waarop intern transport wordt afgewikkeld. Hierbij spelen vaak economische motieven
een rol. Soms wordt er voor gekozen om transportbanden (deels) te omkasten om de
verspreiding van stof tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking. In andere
gevallen wordt het intern transport afgewikkeld met vrachtwagens.
 De omvang van de productiefaciliteiten. In de agribulksector is het gebruik dat de productie in
gebouwen plaatsvindt, hoewel er ook uitzonderingen zijn. Bij inpandige productie zijn vooral de
gebouwventilatie, afblazen, uitlaten en schoorstenen van belang. De uitdaging ligt in de
activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden.
 De mate van benodigde proceskoeling (relevant voor een deel van de inrichtingen).

Indien transportbanden worden omkast mede om de verspreiding van stof tegen te gaan of om
product droog te houden voor de verwerking en de bewerkingen inpandig plaatsvinden waarbij dan
rekening wordt gehouden om de gebouwventilatie zo “stil als redelijkerwijs mogelijk is” te ontwerpen,
kan het RO-kental afnemen. Op dit moment is niet in te schatten of het milieuvoordeel (in dB(A))
opweegt tegen de kosten. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk.
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4. Gewogen geluidproductie per m (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in doorzet in ton
77
 De referentie voor de weging is een jaarlijkse doorzet van 42 ton /m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 71 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, niet onderzocht. In het rapport van DGMR W.95.0708.A5 is geconstateerd dat de interne
afscherming klein is, gemiddeld 0,3. De interne afscherming wordt op basis van dit rapport tot nader
onderzoek gesteld op 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

78

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental

77
78

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven waarvan de doorzet bekend is.
De jaarmiddeling per periode is afhankelijk van het activiteitniveau in die periode.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “IJzererts & Kolen”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
13. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
14. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
4. aluminiumschroot).
15. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
16. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Kolen en ijzererts
Bron: “bestemmingsplan” Kolen en IJzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen
en biomassa in droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
De activiteiten van bedrijven uit het deelsegment ijzererts en kolen omvatten de aanvoer van deze
bulkstoffen per (zee)schip, de overslag naar de kade, het opslaan op het terrein van de inrichting, het
eventueel bewerken van deze grondstoffen (met name breken en/of zeven) en de afvoer. In
voorkomende gevallen vindt alleen boord naar boord overslag plaats (van zeeschip naar
binnenvaartschip of vice versa). Bedrijven die zich bezig houden met de op- en overslag van ijzererts
en kolen worden getypeerd door grote volumes bulk die worden overgeslagen, een omvangrijk
oppervlak van de inrichting ten behoeve van de opslag en grote installaties voor de open overslag.
De belangrijkste geluidbronnen bij deze inrichtingen zijn de overslagkranen, de transportbanden met
aandrijvingen, de overstortpunten van de ene transportband naar de volgende, de opwerk- en
afgraafmachines, die de bulk hoog op de opslagberg werpen en deze er ten behoeve van de afvoer
weer afgraven.
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Soms zijn er speciale machines/installaties aanwezig voor de belading van binnenvaartschepen of
treinwagons of voor boord naar boord overslag. Overstortpunten worden vaak inpandig geplaatst,
vooral om stofverspreiding tegen te gaan. Om dezelfde reden wordt er soms voor gekozen om
transportbanden te overkappen.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek79 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199680 in de tabel opgenomen
81

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental199683

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

69

69

68

0

3

Bandbreedte

-5,4 dB tot + 2,7 dB

-5,4 dB tot + 2,6 dB

-4,4 dB tot + 2,4 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Marge

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
199384

65

65

65

Kental
MER_HIC

70-74

70-74

70-74

79

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21939035 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
80
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
81
Voor het bepalen van dit kental zijn negen bedrijven onderzocht.
82
De bovenkant van de bandbreedte.
83
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
84
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag: Grind/erts/kolen’’.
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2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de huidige vergunde situaties zoals
opgenomen in het onderbouwende rapport aangevuld met gegevens opgenomen in het
Informatiesysteem Industrielawaai.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het
RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
Nadere beschouwing
De verdeling van de geluidproductie verschilt sterk tussen de verschillende onderzochte bedrijven. De
belangrijkste deelbronnen zijn:
 transportsystemen (banden, pneumatische losinstallaties, elevatoren, etcetera)

 kranen,
 mobiele werktuigen
 bewerking
Van massagoed overslag is weinig informatie bekend over “best available techniques not exceeding
excessive costs”.
Het vervangen van diesel aangedreven mobiele werktuigen door elektrisch aangedreven
equipement is te beschouwen als een maatregel als “best available techniques not exceeding
excessive costs”. Echter als de totale geluidemissie grotendeels wordt veroorzaakt door
transportbanden en kranen, levert vervanging wat betreft de totale geluidemissie nauwelijks winst op.
Inzet van stillere kranen en het omkasten van transportbanden (mede om de verspreiding van stof
tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking) en het inpandig bewerken zijn
maatregelen die technisch mogelijk zijn maar waarvan het milieuvoordeel niet opweegt tegen de
kosten.
Onderscheid “doorzet” en “overslag” van het product
Het opslaan en later weer afvoeren van tonnages geeft meer handelingen dan tonnages die van schip
naar schip worden overgeslagen. Een bedrijf dat enkel tonnages van schip naar schip overslaat zal
hoogstwaarschijnlijk een lagere geluidproductie per oppervlakte-eenheid hebben dan een bedrijf dat
tonnages opslaat en later afvoert. Beter zou zijn de jaarlijkse overslagcapaciteit als referentie te
gebruiken. Echter er zijn nagenoeg geen gegevens voor handen van de overslagcapaciteit van bedrijven.
Mogelijk dat in de toekomst meer gegevens over de overslagcapaciteit bekend worden zodat de
benchmark hierop kan worden aangepast.
Invloed aantal klanten
Het aantal klanten van een bedrijf kan de bedrijfsprocessen beïnvloeden. Sommige klanten eisen eigen
opslaglocaties waardoor er op verschillende locaties dezelfde stoffen kunnen liggen. Deze verschillende
opslaglocaties vereisen meer intern transport dan noodzakelijk. Deze extra handelingen verhogen
mogelijk de geluidproductie per oppervlakte-eenheid.
Invloed oppervlakte van een bedrijf
Bedrijven met een hoge doorzet en een groot oppervlak werken veelal met transportbanden. Deze
bedrijven hebben vanwege het gebruik van (elektrische) transportbanden een hogere geluidproductie per
oppervlakte-eenheid dan kleinere bedrijven die het interne transport uitvoeren met diesel aangedreven
equipement.

Bandbreedte
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Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil berekend tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van
het RO-kental. De bandbreedte is bepaald op basis van het maximale gevonden verschil en het
minimale verschil. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van
het RO-kental verwerkt.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De belangrijkste geluidbronnen bij deze inrichtingen zijn de overslagkranen, de transportbanden met
aandrijvingen, de overstortpunten van de ene transportband naar de volgende, de opwerk- en
afgraafmachines die de bulk hoog op de opslagberg werpen en het ten behoeve van de afvoer weer
afgraven.
Indien transportbanden worden omkast mede om de verspreiding van stof tegen te gaan of om
product droog te houden voor de verwerking en de bewerkingen inpandig waarbij dan rekening wordt
gehouden om de gebouwventilatie zo “stil als redelijkerwijs mogelijk is” te ontwerpen, kan het ROkental afnemen. Op dit moment is niet in te schatten of het milieuvoordeel (in dB(A)) opweegt tegen
de kosten. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk.
Onder andere de transportsnelheid en de breedte van een lopende band zijn variabelen die de
geluidafstraling beïnvloeden evenals defecte rollers, lagers en slijtage. Defecte rollers, lagers en
slijtage kunnen door een goed onderhoudsprogramma worden gemanaged. Een lagere
transportsnelheid geeft een lagere geluidemissie. Dit kan worden gerealiseerd door bredere banden.
Echter het overstappen naar bredere banden is een grote investering dat gepaard gaat met
vervanging van ander materieel zoals losbruggen, overstortpunten, e.d.. Een variabele snelheid van
transportbanden kan in de toekomst mogelijk een reductie opleveren.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 3385 ton/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 69 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
85

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven. Van drie van de negen bedrijven waren geen
gegevens van jaarlijkse doorzet bekend, van twee bedrijven was de jaarlijkse doorzet relatief laag en buiten
beschouwing gelaten voor het berekenen van de referentie voor de jaarlijkse doorzet in ton.
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gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, niet onderzocht. In het rapport van DGMR W.95.0708.A5 is geconstateerd dat de interne
afscherming klein is, gemiddeld 0,3. De interne afscherming wordt op basis van dit rapport tot nader
onderzoek gesteld op 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment Schroot/Hoofdactiviteit “Op- en overslag”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
17. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
18. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
5. aluminiumschroot).
19. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
20. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Schroot
De werkzaamheden die binnen de verschillende inrichtingen worden uitgevoerd verschillen sterk.
De volgende activiteiten hebben een sterke invloed op de geluidemissie van een schrootbedrijven:
− de mate waarin het schroot wordt bewerkt, bijvoorbeeld alleen het op- en overslaan van
schroot is minder luidruchtig dan de be- en verwerking ervan;
− de inzet van bijzondere installaties;
− de aard en samenstelling het omgezette materiaal, bijvoorbeeld de be- en verwerking van
RVS is luidruchtiger dan de be- en verwerking van andere metaalsoorten;
− de mate waarin werkzaamheden inpandig worden uitgevoerd;
− de afstand tot de dichtstbijzijnde woning;
− het al dan niet overslaan per schip.
Op basis van invloed van bovenstaande activiteiten op de geluidproductie worden de
“schrootbedrijven” ingedeeld in 3 sub-deelsegmenten:
1. Op- en overslag per schip (grote bedrijven) met bewerking;
2. Op- en overslag per schip (grote bedrijven) nagenoeg geen bewerking;
3. Aan- en afvoer per vrachtwagen (kleine bedrijven) met bewerking.
Deze factsheet betreft het sub-deelsegment 2) “Op- en overslag per schip (grote bedrijven)
nagenoeg geen bewerking”.
Nieuwe situatie
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1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2

2

geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m ]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek86 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199687 in de tabel opgenomen
88

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

72

72

72

2

2

Vanaf 2015

68

68

68

3

3

Bandbreedte

-0,9 dB tot + 2,9 dB

?

?

RO-KENTAL
dB(A)/m2
Kental1996

Marge

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

70

70

70

Kental
MER_HIC

70-74

70-74

70-74

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Voor het bepalen van het RO-kental is het energetische gemiddelde genomen van de vergunde
situaties. Echter van de zes onderzochte bedrijven zijn drie bedrijven uitgesloten. Deze bedrijven zijn
niet als representatief beschouwd op basis van beschreven bedrijfsprocessen en de daarbij
beschreven onverklaarbare hoge bronvermogens.

86

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932287 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
87
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
88
Voor het bepalen van het RO-kental zijn zes bedrijven onderzocht. Echter van deze bedrijven zijn drie
bedrijven niet meegenomen in de berekening.
89
De bovenkant van de bandbreedte.
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In de onderbouwende rapportage zijn de avond- en nachtperioden niet apart beschouwd. Uit de
gegevens van het Informatiesysteem Industrielawaai blijkt (zie “Bestaande situatie”) dat in de avonden nachtperioden relatief minder werkzaamheden worden verricht. Mogelijk dat na een evaluatie dit
RO-kental hierop wordt aangepast.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Hiermee worden impliciet de verschillen tussen de
bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
Omdat slechts de dagperiode is beschouwd, kan alleen voor de dagperiode de bandbreedte worden
bepaald.
Nadere beschouwing
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de binnen dit deelsegment “Schroot” beschouwde
inrichtingen aanwezige bewerkingsinstallaties en plaatsvindende activiteiten. In de tabel is per type
installatie het gemiddelde geluidvermogen (van de beschouwde schrootbedrijven) gegeven. Van de
beschouwde schrootbedrijven is vervolgens middels de positie van het bedrijfsnummer in de tabel
aangegeven hoeveel dB(A) luidruchtiger of stiller de installatie of activiteit is ten opzichte van het
gemiddelde.
De volgende installaties en activiteiten zijn niet in de tabel opgenomen:
− Shredders; hiervan zijn er slechts drie in de onderzoeken opgenomen met
geluidvermogens variërend van 107 tot 120 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon
worden afgeleid;
− Persen; hiervan is er slechts één in de onderzoeken opgenomen met een relatief
laag geluidvermogen van 100 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden
afgeleid;
− Losbruggen; hiervan is er slechts één in de onderzoeken opgenomen met een
geluidvermogen van 114 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden afgeleid;
− Schroothandling met mobiele kranen bij schrootbedijf 1; omdat het bedrijfsduur
gecorrigeerde geluidvermogen (116 dB(A) per kraan) als onrealistisch hoog is
beoordeeld, is dit geluidvermogen niet betrokken in bepaling van de gemiddelde
waarde.
− Het motorgeluid van kranen in combinatie met schroothandling met die kranen voor
de inrichtingen waar deze activiteiten bij modelvorming zijn samengevoegd in één
geluidbron.
Tabel 1 Bepaling gangbare geluidemissie van installaties en activiteiten
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Door toepassing van stillere technieken kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen
met 0,6 dB. Echter de levensduur van de gebruikte installaties is relatief lang (zie ook 3. Indexering
RO-kental).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De geluidemissie van overslag en handling van schroot wordt hoofdzakelijk bepaald door het
vallende schroot. Een reductie van vallend schroot is niet aan de orde.
Reductie in de toekomst is te verwachten van ingezette installaties (kranen, scharen, shredders, etc.)
en het verplaatsen van werkzaamheden van “buiten naar binnen”.
De levensduur van veel van de gebruikte installaties is relatief lang. Voor mobiele kranen is de
levensduur tenminste 10 jaar, voor bewerkingsinstallaties zoals vaste scharen, persen en shredders
is de minimale levensduur 15 jaar.
Mogelijke geluidreductie in de toekomst is te verwachten van dit sub-deelsegment van 0,6 dB.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
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Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton schroot
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 5 ton90 schroot/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 68 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties, minimaal 3 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3

3

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental van de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG
dB(A)/m2
KENTALHUIDIG
2
dB(A)/m
Bandbreedte

90
91

Dag
Periode
69

Avond
periode

Nacht
periode

68

66

-0,3 dB tot + 0,6 dB

- 3,1 dB tot + 2,6 dB

91

-4,2 dB tot + 2,0 dB

De referentie voor de jaarlijkse doorzet is gebaseerd op 3 bedrijven.
De berekening van het RO-kental met de bandbreedte is gebaseerd op 6 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment Schroot/Hoofdactiviteit “Op- en overslag inclusief bewerking”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
21. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
22. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
6. aluminiumschroot).
23. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
24. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Schroot
De werkzaamheden die binnen de verschillende inrichtingen worden uitgevoerd verschillen sterk.
De volgende activiteiten hebben een sterke invloed op de geluidemissie van een schrootbedrijven:
− de mate waarin het schroot wordt bewerkt, bijvoorbeeld alleen het op- en overslaan van
schroot is minder luidruchtig dan de be- en verwerking ervan;
− de inzet van bijzondere installaties;
− de aard en samenstelling het omgezette materiaal, bijvoorbeeld de be- en verwerking van
RVS is luidruchtiger dan de be- en verwerking van andere metaalsoorten;
− de mate waarin werkzaamheden inpandig worden uitgevoerd;
− de afstand tot de dichtstbijzijnde woning;
− het al dan niet overslaan per schip.
Op basis van invloed van bovenstaande activiteiten op de geluidproductie worden de
“schrootbedrijven” ingedeeld in 3 sub-deelsegmenten:
4. Op- en overslag per schip (grote bedrijven) inclusief bewerking;
5. Op- en overslag per schip (grote bedrijven) nagenoeg geen bewerking;
6. Aan- en afvoer per vrachtwagen (kleine bedrijven) met bewerking.
Deze factsheet betreft het sub-deelsegment 1) “Op- en overslag per schip (grote bedrijven) met
bewerking”.
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2

1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek92 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199693 in de tabel opgenomen
94

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental1996

72

72

72

2

2

Vanaf 2015

72

72

72

3

7/4/4

Bandbreedte

+ 6,9 dB

+ 4,4 dB

+ 4,1 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

70

70

70

Kental
MER_HIC

70-74

70-74

70-74

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen het bedrijf met de laagste berekende geluidproductie
per oppervlakte-eenheid met de daarbij horende jaarlijkse doorzet in ton.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. De bandbreedte is het verschil tussen de twee
beschouwde bedrijven. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte
van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).

92

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932287 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
93
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
94
Voor het bepalen van dit kental zijn twee bedrijven onderzocht.
95
De bovenkant van de bandbreedte.
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Nadere beschouwing
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de binnen dit deelsegment “Schroot” beschouwde
inrichtingen aanwezige bewerkingsinstallaties en plaatsvindende activiteiten. In de tabel is per type
installatie het gemiddelde geluidvermogen (van de beschouwde schrootbedrijven) gegeven. Van de
beschouwde schrootbedrijven is vervolgens middels de positie van het bedrijfsnummer in de tabel
aangegeven hoeveel dB(A) luidruchtiger of stiller de installatie of activiteit is ten opzichte van het
gemiddelde.
De volgende installaties en activiteiten zijn niet in de tabel opgenomen:
− Shredders; hiervan zijn er slechts drie in de onderzoeken opgenomen met
geluidvermogens variërend van 107 tot 120 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon
worden afgeleid;
− Persen; hiervan is er slechts één in de onderzoeken opgenomen met een relatief
laag geluidvermogen van 100 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden
afgeleid;
− Losbruggen; hiervan is er slechts één in de onderzoeken opgenomen met een
geluidvermogen van 114 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden afgeleid;
− Schroothandling met mobiele kranen bij schrootbedijf 1; omdat het bedrijfsduur
gecorrigeerde geluidvermogen (116 dB(A) per kraan) als onrealistisch hoog is
beoordeeld, is dit geluidvermogen niet betrokken in bepaling van de gemiddelde
waarde.
− Het motorgeluid van kranen in combinatie met schroothandling met die kranen voor
de inrichtingen waar deze activiteiten bij modelvorming zijn samengevoegd in één
geluidbron.
Tabel 1 Bepaling gangbare geluidemissie van installaties en activiteiten

3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De geluidemissie van overslag en handling van schroot wordt hoofdzakelijk bepaald door het
vallende schroot. Een reductie van vallend schroot is niet te verwachten.
Reductie in de toekomst is te verwachten van ingezette installaties (kranen, scharen, shredders, etc.)
en het verplaatsen van werkzaamheden van “buiten naar binnen”.
De levensduur van veel van de gebruikte installaties is relatief lang. Voor mobiele kranen is de
levensduur tenminste 10 jaar, voor bewerkingsinstallaties zoals vaste scharen, persen en shredders
is de minimale levensduur 15 jaar.
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Mogelijke geluidreductie in de toekomst is te verwachten van dit sub-deelsegment van 0,6 dB.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton schroot
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 596 ton schroot/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 72 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, minimaal 3 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3

3

96

Voor het bepalen van het RO-kental is gekozen het bedrijf met de laagste berekende geluidproductie per
oppervlakte-eenheid met de daarbij horende jaarlijkse doorzet in ton.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment Schroot/Hoofdactiviteit “Aan- en afvoer per vrachtwagen inclusief bewerking”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
25. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
26. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
7. aluminiumschroot).
27. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
28. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Schroot
De werkzaamheden die binnen de verschillende inrichtingen worden uitgevoerd verschillen sterk.
De volgende activiteiten hebben een sterke invloed op de geluidemissie van een schrootbedrijven:
− de mate waarin het schroot wordt bewerkt, bijvoorbeeld alleen het op- en overslaan van
schroot is minder luidruchtig dan de be- en verwerking ervan;
− de inzet van bijzondere installaties;
− de aard en samenstelling het omgezette materiaal, bijvoorbeeld de be- en verwerking van
RVS is luidruchtiger dan de be- en verwerking van andere metaalsoorten;
− de mate waarin werkzaamheden inpandig worden uitgevoerd;
− de afstand tot de dichtstbijzijnde woning;
− het al dan niet overslaan per schip.
Op basis van invloed van bovenstaande activiteiten op de geluidproductie worden de
“schrootbedrijven” ingedeeld in 3 sub-deelsegmenten:
7. Op- en overslag per schip (grote bedrijven) inclusief bewerking;
8. Op- en overslag per schip (grote bedrijven) nagenoeg geen bewerking;
9. Aan- en afvoer per vrachtwagen (kleine bedrijven) met bewerking.
 Deze factsheet betreft het sub-deelsegment 3) “Aan- en afvoer per vrachtwagen (kleine
bedrijven) met bewerking
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2

1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek97 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 199698 in de tabel opgenomen
99

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental1996

72

72

72

2

2

Vanaf 2015

69

62

40

5

3/?/?

Bandbreedte

-0,8 dB tot 2,8
dB101

?

?

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

70

70

70

Kental
MER_HIC

70-74

70-74

70-74

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Voor het bepalen van het RO-kental is het energetische gemiddelde genomen van de vergunde
situaties. Echter van de zeven onderzochte bedrijven zijn vier bedrijven uitgesloten. Deze bedrijven
zijn niet als representatief beschouwd op basis van beschreven bedrijfsprocessen en de daarbij
beschreven onverklaarbare hoge bronvermogens.

97

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21932287 op te vragen bij de DCMR Milieudienst
Rijnmond.
98
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
99
Voor het bepalen van het RO-kental zijn zeven bedrijven onderzocht. Echter van deze bedrijven zijn vier niet
meegnomen in de berekening.
100
De bovenkant van de bandbreedte.
101
Voor het bepalen van de bandbreedte zijn twee van de zeven beschouwde bedrijven uitgesloten.
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100

In de onderbouwende rapportage zijn de avond- en nachtperioden niet apart beschouwd. Uit de
gegevens van het Informatiesysteem Industrielawaai blijkt (zie “Bestaande situatie”) dat in de avonden nachtperioden relatief minder werkzaamheden worden verricht. Mogelijk dat na een evaluatie dit
RO-kental hierop wordt aangepast. In dit RO-kental is de aanname gedaan dat in het begin van de
avondperiode nog enkele werkzaamheden worden verricht. In de nachtperiode is de aanname
gedaan dat vroeg in ochtend voor 07:00 uur wordt gestart met werkzaamheden.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Hiermee worden impliciet de verschillen tussen de
bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
Omdat slechts de dagperiode is beschouwd, kan alleen voor de dagperiode de bandbreedte worden
bepaald.
Nadere beschouwing
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de binnen de beschouwde inrichtingen aanwezige
bewerkingsinstallaties en plaatsvindende activiteiten. In de tabel is per type installatie het
gemiddelde geluidvermogen (van de beschouwde schrootbedrijven) gegeven. Van de beschouwde
schrootbedrijven is vervolgens middels de positie van het bedrijfsnummer in de tabel aangegeven
hoeveel dB(A) luidruchtiger of stiller de installatie of activiteit is ten opzichte van het gemiddelde.
De volgende installaties en activiteiten zijn niet in de tabel opgenomen:
− Shredders; hiervan zijn er slechts drie in de onderzoeken opgenomen met geluidvermogens
variërend van 107 tot 120 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden afgeleid;
− Persen; hiervan is er slechts één in de onderzoeken opgenomen met een relatief laag
geluidvermogen van 100 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden afgeleid;
− Losbruggen; hiervan is er slechts één in de onderzoeken opgenomen met een
geluidvermogen van 114 dB(A), zodat geen bruikbaar kental kon worden afgeleid;
− Schroothandling met mobiele kranen bij schrootbedijf 1; omdat het bedrijfsduur
gecorrigeerde geluidvermogen (116 dB(A) per kraan) als onrealistisch hoog is beoordeeld, is
dit geluidvermogen niet betrokken in bepaling van de gemiddelde waarde.
− Het motorgeluid van kranen in combinatie met schroothandling met die kranen voor de
inrichtingen waar deze activiteiten bij modelvorming zijn samengevoegd in één geluidbron.
Tabel 1 Bepaling gangbare geluidemissie van installaties en activiteiten
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3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De geluidemissie van overslag en handling van schroot wordt hoofdzakelijk bepaald door het
vallende schroot. Een reductie van vallend schroot is niet aan de orde.
Reductie in de toekomst is te verwachten van ingezette installaties (kranen, scharen, shredders, etc.)
en het verplaatsen van werkzaamheden van “buiten naar binnen”.
De levensduur van veel van de gebruikte installaties is relatief lang. Voor mobiele kranen is de
levensduur tenminste 10 jaar, voor bewerkingsinstallaties zoals vaste scharen, persen en shredders
is de minimale levensduur 15 jaar.
Mogelijke geluidreductie in de toekomst is te verwachten van dit sub-deelsegment van 0,2 dB.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton schroot
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 3 ton102 schroot/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 69 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties, minimaal 5 dB.

102

Voor het bepalen van de referentie van de jaarlijkse doorzet zijn zeven bedrijven onderzocht. Echter van
deze bedrijven zijn vier niet meegnomen in de berekening.
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6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

4

4

0
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “Overig Droog Massagoed”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
29. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
30. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
8. aluminiumschroot).
31. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
32. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Overig droog massagoed
Bedrijven uit het segment overig droog massagoed houden zich bezig met de op- en overslag van
droge massagoederen en het be- en verwerken daarvan. Onder overig droog massagoed bedrijven
zijn bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en biomassa op- en overslaan met be- en
verwerken en bedrijven in de recycling en milieugerelateerde dienstverlening. Bij de
bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht worden aan de op- en overslag van zand en grind en
de daaraan verbonden be- en verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Recyclingbedrijven slaan
afvalstoffen op en over, produceren secundaire grondstoffen en hebben een plaats in één of andere
productieketen.
De belangrijkste deelbronnen bij deze bedrijven zijn het bewerken (inpandig en buiten), het transport,
kranen en de mobiele werktuigen (shovels e.d.).
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
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A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m
Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).

Op basis van een benchmark-onderzoek103 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996104 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

105

Kental1996107

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Marges106

65

65

65

0

2

0

5/4/3

Vanaf 2015

69

69

66

Bandbreedte

-8,6 dB tot + 5,0 dB

-13,4 dB tot + 4,3 dB

-10,5 dB tot + 3,1 dB

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993108:

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Dit RO-kental is mede afhankelijk van de bijdrage van het intern mobiel transport op de totale
geluidemissie. Indien de totale geluidemissie hoofdzakelijk wordt bepaald door transportbanden,
overslag, bewerking en kranen, dan zal het RO-kental voor nieuw te vestigen bedrijven meer richting
het huidig berekende kental gaan (zie bestaande situatie).

103

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21944246 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
104
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
105
De analyse is gebaseerd op 17 bedrijven.
106
De bovenkant van de bandbreedte.
107
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
108
Dit deelsegment valt zowel onder “Massagoed overslag” als “Beton- en Asfaltcentrales”, beide met hetzelfde
kental.
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Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne door “stiller” equipement is vervangen. Hierbij is de aanname gedaan dat het diesel
aangedreven equipement van het interne transport in de loop van de tijd met 10 dB zal afnemen.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het
RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Voor de geluidsemissie zijn onder meer de volgende indicatoren van belang:
 De textuur van de grondstof (bijvoorbeeld grind versus zand). Die bepaalt welke technieken
kunnen worden gebruikt bij het lossen van de grondstof. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden, zoals het lossen van schepen met een pneumaat of een grijperkraan en het
lossen van goederenwagons met een transportblower of met behulp van een heftruck
(afzetcontainers op een draaiend onderstel). Dezelfde kwesties spelen ook bij de textuur van
het gerede product, die bepaalt op welke wijze schepen, treinen en vrachtwagens kunnen
worden beladen.
 De wijze waarop intern transport wordt afgewikkeld. Hierbij spelen vaak economische
motieven een rol. Soms wordt er voor gekozen om transportbanden (deels) te omkasten om
de verspreiding van stof tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking. In
andere gevallen wordt het intern transport afgewikkeld met vrachtwagens.
 De omvang van de productiefaciliteiten. Meestal vinden de bewerkingen inpandig plaats,
zoals bijvoorbeeld tegenwoordig steeds vaker bij betoncentrales en asfaltcentrales het geval
is. Bij inpandige productie zijn vooral de gebouwventilatie, afblazen, uitlaten en schoorstenen
van belang. De uitdaging ligt in de activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld puinbrekers, scheidingsinstallaties of equipment uit de procesindustrie, zoals
pompen, roerwerken en dergelijke.
 De mate van benodigde proceskoeling (relevant voor een deel van de inrichtingen). Bij
inpandige productie zijn de koelinstallaties (natte koeltorens, luchtgekoelde condensors,
e.d.) dominant voor de geluidsuitstraling naar de omgeving.
De verdeling van de geluidproductie verschilt sterk tussen de verschillende onderzochte bedrijven. De
belangrijkste deelbronnen zijn:
 transportsystemen (banden, pneumatische losinstallaties, elevatoren, etcetera)

 kranen, weegtorens, e.d.
 koelsystemen
 intern mobiel transport
Van massagoed overslag is weinig informatie bekend over “best available techniques not exceeding
excessive costs”.
Inzet van stillere kranen en het omkasten van transportbanden (mede om de verspreiding van stof
tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking), stillere koelsystemen en het
inpandig bewerken zijn maatregelen die technisch mogelijk zijn maar waarvan het milieuvoordeel
niet opweegt tegen de kosten.
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4. Gewogen geluidproductie per m (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van het bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 69 dB(A)/m2 voor dit deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Er zijn teveel verschillende soorten bedrijven die vallen binnen dit deelsegment, onder andere betonen asfaltcentrales, op- en overlag bedrijven van mineralen , ertsen, zand, grind ed. Door deze
variatie aan bedrijven is het niet mogelijk op basis van ruimtelijke productiviteit de bedrijven binnen
dit deelsegment onderling te vergelijken.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, niet onderzocht mede vanwege de grote diversiteit van bedrijven die vallen binnen dit
deelsegment.
In het rapport van DGMR W.95.0708.A5 is geconstateerd dat de interne afscherming van
“massagoed overslag” klein is, gemiddeld 0,3. De interne afscherming wordt op basis van dit rapport
tot nader onderzoek gesteld op 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling109

109

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

De jaarmiddeling per periode is afhankelijk van het activiteitniveau in die periode.
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Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG110
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

71

70

66

Bandbreedte

-9,8 dB tot + 5,1 dB

-14,3 dB tot + 7,5 dB

-15,8 dB tot + 3,9 dB

Door toepassing van stillere technieken voor de aandrijving van het interne mobiele equipement kan
de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen tot het RO-kental. Hierbij moet rekening
worden gehouden met het feit dat dan al het dieselaangedreven mobiele equipement moet zijn
vervangen door “stiller” aangedreven equipement. Vanwege afschrijvingstermijnen en de daarbij
gemoeide investeringen is dit haalbaar op de langere termijn.

110

De berekening is gebaseerd op 17 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment Overig Droog Massagoed/sub-deelsegment “Asfaltcentrales”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
33. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
34. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
9. aluminiumschroot).
35. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
36. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Overig droog massagoed
(Bron: Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales, Vlaams BBT-Kenniscentrum, Oktober
2013):
Een asfaltcentrale is een industriële installatie voor de productie van asfalt. Asfalt is een mengsel
van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel. De
hoofdactiviteit is het produceren en verkopen van asfalt.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
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In de berekening van de geluidproductie per m wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).



Op basis van een benchmark-onderzoek111 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996112 in de tabel opgenomen
113

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

69

69116

68

0

0/1/0

Bandbreedte

-4,1 dB tot + 0,3 dB

-3,7 dB tot + 1,1 dB

-4,1 dB tot + 0,4 dB

Kental1996

115

Marge

114

Dag
Periode

RO-KENTAL
dB(A)/m2

Ter informatie zijn kentallen uit 1993, 1996 en het MER HIC in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993117

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport door “stiller” equipement is vervangen. De verwachte geluidreductie van dit
diesel aangedreven equipement voor het interne transport is 10 dB.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
(Bron: Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales, Vlaams BBT-Kenniscentrum, Oktober
2013).
111

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21944246 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
112
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
113
Voor het bepalen van dit kental zijn 6 bedrijven onderzocht.
114
De bovenkant van de bandbreedte.
115
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
116
Voor het berekenen van het RO-kental en de bandbreedte voor de avond- en nachtperiode is de aanname
gedaan dat het percentage van de geluidbijdrage van het mobiele equipement gelijk percentueel gelijk blijft.
117
Dit deelsegment valt onder “Beton- en Asfaltcentrales”.
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Geluid is afkomstig van verschillende onderdelen van de asfaltcentrale:
 behandeling van materialen
 droogtrommel
 zeefinstallatie
 brander van de droogtrommel
 warme ladder
 ventilatoren
 transport met vrachtwagens
 granuleerinstallatie voor gerecycled asfalt
Volgens het VDI-rapport zou het geluidsniveau van een asfaltcentrale ongeveer tussen 110 en 120
dB(A) liggen (VDI, 2008). Volledig ingekapselde centrales emitteren beduidend minder geluid.
Rekening moet worden gehouden met mobiele breekinstallaties die tijdelijk op het terrein werkzaam
kunnen zijn.
De grootste bronnen van geluid zijn ventilator, brander, mixer, intern en extern transport.
Maatregelen ter beperking van stofhinder die indirect impact hebben op geluidemissie zijn:
 het doordacht inrichten van het bedrijf en de opslagplaatsen voor materialen (hopen, silo’s
en voorraadtrechters) om de transportbewegingen te beperken. Door minder
transportbewegingen neemt ook de geluidemissie af.
 De toepassing van slijtvaste rubberen bekleding voor storttrechters van granulaat. Deze
bekleding wordt ook toegepast vanwege de slijtweerstand van de trechter zelf en de
stofbeperking. De bekleding heeft tevens een positief effect op de geluidemissie.
Vervanging van luidruchtige motoren en ventilatoren voor de aandrijving van overslag- en
transportsystemen.door geluidarme motoren en ventilatoren
Geluidsdempers (geluidsabsorbeerder of isolatiescherm bij de luchtinlaat) plaatsen op brander(s) en
ventilator(en).
De vulstof wordt aangevoerd via wegtransport in een bulksilowagen en wordt in een silo opgeslagen,
zodat de vulstof droog blijft. Om de levertijd zo kort mogelijk te houden, gebruikt de transporteur een
pneumatische losinstallatie met perslucht. Hierbij wordt op korte tijd een grote hoeveelheid met stof
beladen lucht verplaatst. De compressoren die hierbij worden gebruikt hebben een hoog
geluidsniveau. Om het geluid te verminderen, kunnen compressoren op bulkwagens ingekapseld
worden. Omdat de controle over deze bulkwagens niet altijd bij de asfaltcentrales ligt, is het ook
mogelijk om eigen compressoren op de installaties te voorzien en deze in te kapselen.
Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten wat de geluidreductie in de toekomst zou kunnen
zijn van dit sub-deelsegment.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
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Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton schroot
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 25118 ton asfalt/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 69 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit sub-deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen
gebouwen en installaties, niet onderzocht. Voor de interne afscherming wordt vooralsnog
aangesloten bij het deelsegment “Overig Droog Massagoed”; 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG119
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
2
dB(A)/m

70

69

68

Bandbreedte

-4,5 dB tot + 0,3 dB

-3,6 dB tot + 1,2 dB

-4,0 dB tot + 0,5 dB

118
119

Aanzienlijk lager dan het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
De berekening is gebaseerd op 6 bedrijven.
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Door toepassing van BBT kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen tot het ROkental. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat dan al het dieselaangedreven
mobiele equipement moet zijn vervangen door elektrisch aangedreven equipement. Vanwege
afschrijvingstermijnen en de daarbij gemoeide investeringen is dit haalbaar op de langere termijn.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment Overig Droog Massagoed/sub-deelsegment “Betoncentrales”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
37. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
38. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
10. aluminiumschroot).
39. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
40. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Overig droog massagoed
(Bron: Beste Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Betoncentrales en de
Betonproductenindustrie, Eindrapport, Vlaams BBT-Kenniscentrum, februari 2001).
In een betonmortelcentrales vindt de productie plaats van stortklaar beton of afgeleide producten
voor de toepassing op een bouwplaats. Het transport van het stortklaar beton is een belangrijk
onderdeel van hun activiteiten. Het transport van de betonmortel via mengwagens of mengwagens
gebeurt meestal in eigen beheer. Momenteel is er een tendens naar outsourcing van het transport
om de transportkosten te drukken.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
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Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).

Op basis van een benchmark-onderzoek120 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996121 in de tabel opgenomen
122

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

68

66

65

0

4/6/7

Bandbreedte

-6,4 dB tot + 3,8 dB

-9,2 dB tot + 6,1 dB

-11,5 dB tot + 7,2 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2
Kental1996

124

Marges

Ter informatie zijn kentallen uit 1993, 1996 en het MER HIC in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993125

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport door “stiller” equipement is vervangen (een reductie van 10 dB). Ook is de
aanname doorgevoerd dat het vullen van de trommels en het laden van de truckmixers maximaal
een bronvermogen hebben van 110 dB(A) respectievelijk 104 dB(A).
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental.

120

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21944246 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
121
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
122
Voor het bepalen van dit kental zijn 8 bedrijven onderzocht.
123
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
124
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
125
Dit deelsegment valt onder “Beton- en Asfaltcentrales”.
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Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op basis van vervanging van equipement door
“stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen de opnieuw berekende geluidproductie per
oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de
bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
(Bron: Beste Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Betoncentrales en de
Betonproductenindustrie, Eindrapport, Vlaams BBT-Kenniscentrum, februari 2001).
Geluidemissie wordt voornamelijk veroorzaakt door transport- en overslagactiviteiten en bij sommige
bedrijven ook een mobiel breker. Hieronder valt tevens het vullen van de mengwagens en het
gebruik van compressoren voor cementoverslag. Het storten van granulaat op een metalen
oppervlakte, het gebruik van compressoren voor de overslag van cement via perslucht en verdichten
zijn aanzienlijke geluidbronnen. Als er geen goede ontkoppeling is met de omgeving kunnen er
tevens trillingen optreden.
Best available techniques not exceeding excessive costs”, passend bij Nederlandse maatstaven:
 het toepassen van slijtvaste rubberen bekledingen voor storttrechters van granulaat.
 het omkasten van compressoren op de wal voor het lossen van cementschepen.
 het gebruik van trillingsisolatoren (silent-blocks) onder triltafels en –machines.
 het ontkoppelen van de fundering van trilmachines die aanzienlijke trillingen veroorzaken
zoals bijvoorbeeld centrifugatie-trillers voor de productie van buizen.
 het plaatsen van geluidreducerende omkasting om triltafels en –machines.
Voor het berekenen van het nieuwe RO-kental is uitgegaan van:
 het laden truckmixers met een maximaal bronvermogen van 104 dB(A),
 het vullen van een trommel met een maximaal bronvermogen van 110 dB(A) en
 het eigen rijdend intern mobiel materieel rijdend op diesel is vervangen door elektrisch
materieel.
De op- en overslag van zand en granulaten in een overdekte en afgesloten constructie. De stof- en
geluidhinder wordt hierdoor tot een minimum beperkt, maar de investering is op dit moment buiten
verhouding met een kostprijs die het viervoudige bedraagt van een klassieke centrale.
Het gebruik van ingekapselde compressoren op bulkwagens voor cement.
De toepassing van geluidarm materieel voor overslag en transport. Bij aankoop van nieuw materieel
moet gestreefd worden naar geluidarm materieel.
Bijkomende maatregelen vanuit constructief oogpunt betreffen het aanbrengen van geluidsisolatie in
het gebouw, het gebruik van performante, zwevende vloerconstructies, een zware of dubbelwandige
dakconstructies, het creëren van bufferruimtes naar de omgeving toe en dergelijke.
Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten wat de geluidreductie in de toekomst zou kunnen
zijn van dit sub-deelsegment.
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4. Gewogen geluidproductie per m (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton cement
2
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van ? ton cement/m .
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 68 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen” aan
de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar is
om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van de verschillende onderkende
betoncentrales.
5. Interne afscherming
Voor dit sub-deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen
gebouwen en installaties, niet onderzocht. Voor de interne afscherming wordt vooralsnog
aangesloten bij het deelsegment “Overig Droog Massagoed”; 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0
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Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG126
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

70

68

65

Bandbreedte

-7,8 dB tot + 4,6 dB

-9,7 dB tot + 6,9 dB

-11,1 dB tot + 7,3 dB

Door toepassing van stillere technieken kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen
tot het RO-kental. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat dan al het
dieselaangedreven mobiele equipement moet zijn vervangen door “stiller” equipement en dat het
vullen van de trommels en truckmixers voldoen aan de maximaal gestelde eisen. Vanwege
afschrijvingstermijnen en de daarbij gemoeide investeringen is dit haalbaar op de langere termijn.

126

De berekening is gebaseerd op 8 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment Overig Droog Massagoed/sub-deelsegment “Betoncentrales; groot en klein
apart beschouwd”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
41. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
42. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
11. aluminiumschroot).
43. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
44. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Overig droog massagoed
(Bron: Beste Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Betoncentrales en de
Betonproductenindustrie, Eindrapport, Vlaams BBT-Kenniscentrum, februari 2001).
In een betonmortelcentrales vindt de productie plaats van stortklaar beton of afgeleide producten
voor de toepassing op een bouwplaats. Het transport van het stortklaar beton is een belangrijk
onderdeel van hun activiteiten. Het transport van de betonmortel via mengwagens of mengwagens
gebeurt meestal in eigen beheer. Momenteel is er een tendens naar outsourcing van het transport
om de transportkosten te drukken.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
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Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).

Op basis van een benchmark-onderzoek127 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Betoncentrale met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m2
Ter informatie zijn kentallen uit 1996128 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

129

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

0

2/3/4

Kental1996131
Vanaf 2015

70

69

68

Bandbreedte

-5,8 dB tot + 1,8 dB

-5,6 dB tot + 3,1 dB

-12,3 dB tot + 4,2 dB

Marges

130

Betoncentrale met een oppervlakte groter of gelijk aan 10.000 m2
Ter informatie zijn kentallen uit 1996 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Marges

Kental1996

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

65

65

63

0

2/2/1

Bandbreedte

-3,4 dB tot + 1,9 dB

-8,2 dB tot + 1,8 dB

-9,5 dB tot + 1,3 dB

Ter informatie zijn kentallen uit 1993, 1996 en het MER HIC in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993132

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte

127

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21944246 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
128
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
129
Voor het bepalen van dit kental zijn 4 bedrijven onderzocht.
130
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
131
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
132
Dit deelsegment valt onder “Beton- en Asfaltcentrales”.
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Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij het diesel aangedreven equipement
van het interne transport door “stiller” equipement is vervangen (een reductie van 10 dB). Ook is de
aanname doorgevoerd dat het vullen van de trommels en het laden van de truckmixers maximaal
een bronvermogen hebben van 110 dB(A) respectievelijk 104 dB(A).
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
(Bron: Beste Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Betoncentrales en de
Betonproductenindustrie, Eindrapport, Vlaams BBT-Kenniscentrum, februari 2001).
Geluidemissie wordt voornamelijk veroorzaakt door transport- en overslagactiviteiten en bij sommige
bedrijven ook een mobiel breker. Hieronder valt tevens het vullen van de mengwagens en het
gebruik van compressoren voor cementoverslag. Het storten van granulaat op een metalen
oppervlakte, het gebruik van compressoren voor de overslag van cement via perslucht en verdichten
zijn aanzienlijke geluidbronnen. Als er geen goede ontkoppeling is met de omgeving kunnen er
tevens trillingen optreden.
Best available techniques not exceeding excessive costs”, passend bij Nederlandse maatstaven:
 het toepassen van slijtvaste rubberen bekledingen voor storttrechters van granulaat.
 het omkasten van compressoren op de wal voor het lossen van cementschepen.
 het gebruik van trillingsisolatoren (silent-blocks) onder triltafels en –machines.
 het ontkoppelen van de fundering van trilmachines die aanzienlijke trillingen veroorzaken
zoals bijvoorbeeld centrifugatie-trillers voor de productie van buizen.
 het plaatsen van geluidreducerende omkasting om triltafels en –machines.
Voor het berekenen van het nieuwe RO-kental is uitgegaan van:
 het laden truckmixers met een maximaal bronvermogen van 104 dB(A),
 het vullen van een trommel met een maximaal bronvermogen van 110 dB(A) en
 het eigen rijdend intern mobiel materieel rijdend op diesel is vervangen door elektrisch
materieel.
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De op- en overslag van zand en granulaten in een overdekte en afgesloten constructie. De stof- en
geluidhinder wordt hierdoor tot een minimum beperkt, maar de investering is op dit moment buiten
verhouding met een kostprijs die het viervoudige bedraagt van een klassieke centrale.
Het gebruik van ingekapselde compressoren op bulkwagens voor cement.
De toepassing van geluidarm materieel voor overslag en transport. Bij aankoop van nieuw materieel
moet gestreefd worden naar geluidarm materieel.
Bijkomende maatregelen vanuit constructief oogpunt betreffen het aanbrengen van geluidsisolatie in
het gebouw, het gebruik van performante, zwevende vloerconstructies, een zware of dubbelwandige
dakconstructies, het creëren van bufferruimtes naar de omgeving toe en dergelijke.
Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten wat de geluidreductie in de toekomst zou kunnen
zijn van dit sub-deelsegment.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton cement
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van ? ton cement/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een “kleine betoncentrale” valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de
gewogen geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het
RO-kentaldagperiode van 70 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
Op dit moment is er nog niet voldoende informatie voorhanden om de bedrijven onderling te “wegen”
aan de hand van de indicator jaarproductie. Mogelijk dat in de toekomst deze informatie beschikbaar
is om gerichter te kunnen sturen op de ruimtelijke productiviteit van de verschillende onderkende
betoncentrales.
5. Interne afscherming
Voor dit sub-deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen
gebouwen en installaties, niet onderzocht. Voor de interne afscherming wordt vooralsnog
aangesloten bij het deelsegment “Overig Droog Massagoed”; 0.
6. Jaarmiddeling
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De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
Betoncentrale met een oppervlakte kleiner dan 10.000 m2
133

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

73

73

70

Bandbreedte

-8,1 dB tot + 1,5 dB

-9,4 dB tot + 1,9 dB

-14,6 dB tot + 2,2 dB

KENTALHUIDIG
2
dB(A)/m

Betoncentrale met een oppervlakte groter of gelijk aan 10.000 m2
134

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

66

66

63

Bandbreedte

-3,5 dB tot + 2,0 dB

-8,0 dB tot + 0,5 dB

-9,3 dB tot + 0,9 dB

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

Door toepassing van stillere technieken kan de vergunde geluidproductie per m2 gemiddeld afnemen
tot het RO-kental. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat dan al het
dieselaangedreven mobiele equipement moet zijn vervangen door “stiller” equipement en dat het
vullen van de trommels en truckmixers voldoen aan de maximaal gestelde eisen. Vanwege
afschrijvingstermijnen en de daarbij gemoeide investeringen is dit haalbaar op de langere termijn.

133
134

De berekening is gebaseerd op 4 bedrijven.
De berekening is gebaseerd op 4 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “Overig Droog Massagoed” sub-segment ”ertsen, mineralen, e.d.”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
45. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
46. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
12. aluminiumschroot).
47. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
48. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Overig droog massagoed
Bedrijven uit het segment overig droog massagoed houden zich bezig met de op- en overslag van
droge massagoederen en het be- en verwerken daarvan.
Onder overig droog massagoed bedrijven zijn bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen,
en biomassa op- en overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening.
Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht worden aan de op- en overslag van zand en
grind en de daaraan verbonden be- en verwerking zoals beton- en asfaltcentrales.
Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire grondstoffen en hebben
De belangrijkste deelbronnen bij deze bedrijven zijn het bewerken (inpandig en buiten), het
transport, kranen en de mobiele werktuigen (shovels e.d.)
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
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Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).

Op basis van een benchmark-onderzoek135 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996136 in de tabel opgenomen
137

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

Vanaf 2015

70

70

68

0

1/2/2

Bandbreedte

-0,5 dB tot + 0,8 dB

-1,6 dB tot + 1,8 dB

-13,9 dB tot + 1,6 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2
Kental1996

139

Marges

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993140

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de huidige vergunde situaties zoals
opgenomen in het onderbouwende rapport aangevuld met gegevens opgenomen in het
Informatiesysteem Industrielawaai.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het
RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Voor de geluidemissie zijn onder meer de volgende indicatoren van belang:
135

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21944246 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
136
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
137
Voor het bepalen van dit kental zijn drie bedrijven onderzocht..
138
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
139
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
140
Dit deelsegment valt onder “Massagoed overslag: Grind/erts/kolen”.
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De textuur van de grondstof (bijvoorbeeld grind versus zand). Die bepaalt welke technieken
kunnen worden gebruikt bij het lossen van de grondstof. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden, zoals het lossen van schepen met een pneumaat of een grijperkraan en het
lossen van goederenwagons met een transportblower of met behulp van een heftruck
(afzetcontainers op een draaiend onderstel). Dezelfde kwesties spelen ook bij de textuur van
het gerede product, die bepaalt op welke wijze schepen, treinen en vrachtwagens kunnen
worden beladen.
De wijze waarop intern transport wordt afgewikkeld. Hierbij spelen vaak economische
motieven een rol. Soms wordt er voor gekozen om transportbanden (deels) te omkasten om
de verspreiding van stof tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking. In
andere gevallen wordt het intern transport afgewikkeld met vrachtwagens.
De omvang van de productiefaciliteiten. Meestal vinden de bewerkingen inpandig plaats,
zoals bijvoorbeeld tegenwoordig steeds vaker bij betoncentrales en asfaltcentrales het geval
is. Bij inpandige productie zijn vooral de gebouwventilatie, afblazen, uitlaten en schoorstenen
van belang. De uitdaging ligt in de activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld puinbrekers, scheidingsinstallaties of equipment uit de procesindustrie, zoals
pompen, roerwerken en dergelijke.

Van droog massagoed overslag is weinig informatie bekend over “best available techniques not
exceeding excessive costs”.
Inzet van elektrisch aangedreven intern transport, van stillere kranen, het omkasten van
transportbanden (mede om de verspreiding van stof tegen te gaan of om product droog te houden
voor de verwerking) en het inpandig bewerken zijn maatregelen die technisch mogelijk zijn maar
waarvan het milieuvoordeel niet opweegt tegen de kosten. Nader onderzoek is wenselijk.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van het bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 De jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton
141
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 16 ton/m2.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 70 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming

141

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
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Voor dit sub-deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen
gebouwen en installaties, niet onderzocht. Voor de interne afscherming wordt vooralsnog
aangesloten bij het deelsegment “Overig Droog Massagoed”; 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

142

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental

142

De jaarmiddeling per periode is afhankelijk van het activiteitniveau in die periode.
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Benchmark
voor het Marktsegment Droog Massagoed
Deelsegment “Overig Droog Massagoed” sub-segment ”grind, beton, bouwmaterialen”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Droog massagoed
Het marktsegment bestaat uit vier deelsegmenten:
49. Agribulk, bedrijven die agrarische grondstoffen op- en overslaan met be - en verwerken
zoals granen (rijst, tarwe, gerst, sorghum e.d.), oliezaden (soja bonen, raapzaad e.d.),
veevoedergrondstoffen (soja meel, tapioca, citruspellets, maïsgluten e.d.) en biomassa. De
overslag van agribulk is vooral gerelateerd aan de menselijke en dierlijke voedingsindustrie
(food en feed) en in opkomende mate aan de energiemarkt (fuel).
50. Schroot, bedrijven die schroot op- en overslaan met be- en verwerken. Schroot is in dit geval
de grondstof voor de productie van ijzer en staal en betreft in dit segment het bulkvervoer.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen staalschroot en non-ferro schroot (bijvoorbeeld
13. aluminiumschroot).
51. Kolen en ijzererts, bedrijven die kolen en/of ijzererts, minerale delfstoffen en biomassa in
droge vorm op- en overslaan met be- en verwerken.
52. Overig droog massagoed, bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen, en
biomassa open overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening. Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht
worden aan de op- en overslag van zand en grind en de daaraan verbonden be- en
verwerking zoals beton- en asfaltcentrales. Tot de mineralen behoren ertsen en
concentraten en allerlei industriële mineralen. De biomassa betreft ook import van
houtpellets. Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire
grondstoffen en hebben een plaats in één of andere productieketen. De milieugerelateerde
dienstverlening zit aan de afvalkant (afvalinzameling, sloop, schoonmaak).
Overig droog massagoed
Bedrijven uit het segment overig droog massagoed houden zich bezig met de op- en overslag van
droge massagoederen en het be- en verwerken daarvan.
Onder overig droog massagoed bedrijven zijn bedrijven die bouwgrondstoffen, minerale delfstoffen,
en biomassa op- en overslaan met be- en verwerken en bedrijven in de recycling en
milieugerelateerde dienstverlening.
Bij de bouwgrondstoffen moet onder andere gedacht worden aan de op- en overslag van zand en
grind en de daaraan verbonden be- en verwerking zoals beton- en asfaltcentrales.
Recyclingbedrijven slaan afvalstoffen op en over, produceren secundaire grondstoffen en hebben
De belangrijkste deelbronnen bij deze bedrijven zijn het bewerken (inpandig en buiten), het
transport, kranen en de mobiele werktuigen (shovels e.d.)
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Nieuwe situatie
2

1. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek143 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996144 in de tabel opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

145

Kental1996147

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

65

65

65

0

2

0

2

Vanaf 2015

71

69

65

Bandbreedte

-1,1 dB tot + 2,1 dB

-1,8 dB tot + 2,0 dB

-2,7 dB tot + 1,9 dB

Marge

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993148

65

65

65

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het effect op de geluidemissie van vervanging van het interne mobiele diesel aangedreven
equipement door “stiller” aangedreven intern equipement is nihil. Het RO-kental is gelijk aan de
berekende geluidproductie van de huidige vergunde situatie. Het enige verschil is dat de spreiding in
de huidige bestaande situatie groter is.
143

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21944246 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
144
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
145
Voor het bepalen van dit kental zijn drie bedrijven onderzocht..
146
De bovenkant van de bandbreedte.
147
De bedrijven zijn beschouwd als “massagoed overslag’’.
148
Dit deelsegment valt onder “Massagoed overslag: Grind/erts/kolen”.
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146

Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is het
verschil tussen de berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het ROkental berekend. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het
RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Voor de geluidemissie zijn onder meer de volgende indicatoren van belang:
 De textuur van de grondstof (bijvoorbeeld grind versus zand). Die bepaalt welke technieken
kunnen worden gebruikt bij het lossen van de grondstof. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden, zoals het lossen van schepen met een pneumaat of een grijperkraan en het
lossen van goederenwagons met een transportblower of met behulp van een heftruck
(afzetcontainers op een draaiend onderstel). Dezelfde kwesties spelen ook bij de textuur van
het gerede product, die bepaalt op welke wijze schepen, treinen en vrachtwagens kunnen
worden beladen.
 De wijze waarop intern transport wordt afgewikkeld. Hierbij spelen vaak economische
motieven een rol. Soms wordt er voor gekozen om transportbanden (deels) te omkasten om
de verspreiding van stof tegen te gaan of om product droog te houden voor de verwerking. In
andere gevallen wordt het intern transport afgewikkeld met vrachtwagens.
 De omvang van de productiefaciliteiten. Meestal vinden de bewerkingen inpandig plaats,
zoals bijvoorbeeld tegenwoordig steeds vaker bij betoncentrales en asfaltcentrales het geval
is. Bij inpandige productie zijn vooral de gebouwventilatie, afblazen, uitlaten en schoorstenen
van belang. De uitdaging ligt in de activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld puinbrekers, scheidingsinstallaties of equipment uit de procesindustrie, zoals
pompen, roerwerken en dergelijke.
 De mate van benodigde proceskoeling (relevant voor een deel van de inrichtingen). Bij
inpandige productie zijn de koelinstallaties (natte koeltorens, luchtgekoelde condensors,
e.d.) dominant voor de geluidsuitstraling naar de omgeving.
Indien transportbanden worden omkast mede om de verspreiding van stof tegen te gaan of om
product droog te houden voor de verwerking en de bewerkingen inpandig plaatsvinden waarbij dan
rekening wordt gehouden om de gebouwventilatie zo “stil als redelijkerwijs mogelijk is” te ontwerpen,
kan het RO-kental afnemen. Op dit moment is niet in te schatten met hoeveel dB. Hiervoor is nader
onderzoek noodzakelijk.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van het bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 De jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton
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De referentie voor de weging is een jaarproductie van 25

149

ton/m2.

De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 71 dB(A)/m2 voor dit sub-deelsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
5. Interne afscherming
Voor dit sub-deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen
gebouwen en installaties, niet onderzocht. Voor de interne afscherming wordt vooralsnog
aangesloten bij het deelsegment “Overig Droog Massagoed”; 0.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling150

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG151
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

71

69

65

Bandbreedte

-6,3 dB tot + 2,4 dB

-11,5 dB tot + 3,3 dB

-9,2 dB tot + 2,2 dB

149

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
De jaarmiddeling per periode is afhankelijk van het activiteitniveau in die periode.
151
De berekening is gebaseerd op 3 bedrijven.
150
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Benchmark
voor het Marktsegment Chemie en biobased industrie
Deelsegment “Chemische industrie”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Chemie & biobased industrie
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
3. Chemische industrie, bedrijven die olieproducten door middel van een chemisch proces
omzetten in bv. basischemicaliën zoals ethyleen en propyleen en die het leveren aan
industrieën, die het verwerken tot een eindproduct.
4. Biobased industrie, bedrijven voor de productie van o.a. bio-ethanol, hoogwaardige biodiesel
en de chemische productie op basis van groene stromen de zogenaamde biochemie.
Chemische industrie
Bedrijven die verschillende typen grondstoffen en halffabricaten produceren middels verschillende
thermische en chemische processen. De grondstoffen voor de fabrieksprocessen zijn direct
afkomstig van olieraffinaderijen of worden aangeleverd door derden die een aardoliederivaat hebben
voorbewerkt.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2proces]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de oppervlakte van het deel van de procesinstallaties in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Om een juiste vergelijking te kunnen maken is (voor zover mogelijk op basis van de beschikbare
informatie) uitsluitend de geluidemissie van de hoofdprocesindustrie beschouwd, dus exclusief de
geluidemissie ten gevolge van de scheepsverladingen. Op basis van een benchmark-onderzoek152 is
bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:

152

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21933985 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
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Ter informatie zijn kentallen uit 1996153 in de tabel opgenomen
Interne
afscherming

Marge155

68

2

2

72

72

2

3

-3,6 dB tot + 2,7 dB

-3,6 dB tot + 2,7 dB

ROKENTALPROCES
154

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kental1996156

68

68

Vanaf 2015

72

Bandbreedte

-3,6 dB tot + 2,7 dB

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993

68

68

68

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij stiller fans/stillere koelsystemen zijn
doorgevoerd als “maatregel”.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Hiermee worden impliciet de verschillen tussen de
bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
De bandbreedte is het maximum en minimum van de berekende verschillen van de opnieuw
berekende geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij stiller fans/stillere
koelsystemen zijn doorgevoerd als “maatregel”.
Nadere beschouwing
De relevante geluidbronnen van de beschouwde bedrijven zijn:
 koeltorens,
 compressoren/turbines,
 pompen, en
 afstralend leidingwerk.
Veel van deze geluidbronnen zijn (voornamelijk bij de chemie-algemeen bedrijven) ingebouwd in
plants waarbij de geluidemissie van de gehele plant in één puntbron is opgenomen. Voor dergelijke
bedrijfsonderdelen is geen nadere bronbeschouwing mogelijk.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Veel van de installaties die binnen de beschouwde bedrijven worden gebruikt zijn gedurende relatief
lange tijd in gebruik. Door debottlenecking zijn en worden mogelijk in de toekomst de
productiecapaciteiten van deze installaties verhoogd.

153

DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
Voor het bepalen van dit kental zijn twee bedrijven onderzocht.
155
De bovenkant van de bandbreedte.
156
Hier is het kental voor “Procesindustrie” ingevuld.
154
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De geluidemissie zal door deze beperkte wijzigingen van de installaties naar verwachting
verwaarloosbaar toenemen, maar de geluidemissie per geproduceerde ton product zal afnemen.
Ook zullen in de regel procesonderdelen na de afschrijvingstermijn (technisch) worden vervangen
door geluidarmere varianten, waardoor op termijn tevens een geluidreductie zal optreden.
Eén van de energiebesparende maatregelen die steeds meer wordt geïmplementeerd is het
gezamenlijk opzetten van warmtekrachtinstallaties (WKK), zodat op een efficiënte wijze elektriciteit
en warmte (stoom) kan worden opgewekt. Indien deze WKK’s worden geconcentreerd op een kavel
buiten het terrein van het bedrijf (dus een bedrijf van derden) zal de geluidemissie van het bedrijf
afnemen, omdat binnen het bedrijf geen ketels en generatoren meer noodzakelijk zijn.
Veel van de beschouwde bedrijven zijn aangesloten bij een energieconvenant waarbij de energieprestatie-index een belangrijke factor is bij ontwikkelingen op de bestaande plants of bij realisatie
van een nieuwe plant. Gecentreerde koelwatersystemen met grote koeltorens leveren een positieve
bijdrage aan een dergelijke index. Bij het ontwerp van de koeltorens kan geoptimaliseerd worden in
de grootte van de koeltoren, het toerental van de ventilatoren en kunnen geluiddempende
maatregelen worden geïmplementeerd. Het aanpassen van de huidige koeltorens is een aanzienlijke
investering die vooralsnog niet direct als BBT kan worden beoordeeld. Op korte termijn zal voor deze
installaties geen geluidreductie te verwachten zijn, maar op langere termijn mag wel een
geluidreductie te verwachten zijn.
Door steeds strenger wordende, onder andere door de EU opgelegde, emissie-eisen ten aanzien
van bijvoorbeeld vluchtige stoffen of via afvalwater geloosde stoffen zullen mogelijke meer
nageschakelde reinigingsprocessen noodzakelijk zijn. Deze additionele installaties zullen de
productiecapaciteit niet verhogen, maar zullen mogelijk wel een beperkte verhoging van de
geluidemissie veroorzaken. Voor nieuwe plants kunnen deze strengere emissie-eisen in het ontwerp
worden geïmplementeerd, waardoor sprake zal zijn van een beperkte geluidreductie voor nieuwe
installaties.
Een kwantitatieve beschouwing van voornoemde mogelijke geluidreducties is echter niet mogelijk.
Hierdoor is het geven van een indexering van de ontwikkelde kentallen in relatie tot de te verwachten
geluidreductie in de toekomst niet mogelijk.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 =geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/
m2proces]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 14157 ton/m2proces.

157

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
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De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2proces in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 72 dB(A)/m2proces voor dit deelsegment.
gGP- kental < RO- kental
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, minimaal 2 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

0

0

0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG158
dB(A)/m2proces

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
dB(A)/m2

73

73

73

Bandbreedte

-4,6 dB tot + 3,7 dB

-4,6 dB tot + 3,7 dB

-4,6 dB tot + 3,7 dB

Door toepassing van stillere fans/stillere koelsystemen kan de vergunde geluidproductie per m2
gemiddeld afnemen tot het RO-kental.
Vanwege afschrijvingstermijnen en het gedeeltelijk stilleggen van productieprocessen,
onderhoudsschema’s, de daarbij gemoeide investeringen is dit haalbaar op de langere termijn.

158

De berekening is gebaseerd op 5 bedrijven.
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Benchmark
voor het Marktsegment Chemie en biobased industrie
Deelsegment “Biobased industrie”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Chemie & biobased industrie
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
5. Chemische industrie, bedrijven die olieproducten door middel van een chemisch proces
omzetten in bv. basischemicaliën zoals ethyleen en propyleen en die het leveren aan
industrieën, die het verwerken tot een eindproduct.
6. Biobased industrie, bedrijven voor de productie van o.a. bio-ethanol, hoogwaardige biodiesel
en de chemische productie op basis van groene stromen de zogenaamde biochemie.
Biobased industrie
Bedrijven die bio-ethanol of biodiesel produceren uit oliën of zaden/granen.
Proces-verschillen.
Gezien de procesverschillen (in analogie met minerale diesel en benzine) is het produceren van bioethanol een hoogwaardiger proces dan het produceren van biodiesel. De productie van bio-ethanol
vereist meer verschillende processen en daardoor meer verschillende installaties waardoor een
hogere geluidemissie benodigd is. Door het samenvoegen van deze twee verschillende
productieprocessen, wordt in feite biodiesel producerende bedrijven “te soepel” behandeld en de bioethanol producerende bedrijven “te streng”. Een aparte benchmark is te overwegen. Echter in het
onderzoek zijn slechts twee bedrijven beschouwd , een bedrijf dat bio-ethanol produceert en één
bedrijf dat biediesel produceert.
In de bijlage van deze factsheet zijn voor de twee bedrijven apart beschouwd.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2proces]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de oppervlakte van het deel van de procesinstallaties in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
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Op basis van een benchmark-onderzoek159 is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijven kunnen
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996160 in de tabel opgenomen
ROKENTALPROCES

Interne
afscherming

Marge162

68

2

2

75

75

2

2

-6,2 dB tot + 2,0 dB

-6,2 dB tot + 2,0 dB

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

68

68

Vanaf 2015

75

Bandbreedte

-6,2 dB tot + 2,0 dB

161

Kental1996

163

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993164

68

68

68

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

2. Onderbouwing RO-kentalproces en de bandbreedte
Het RO-kentalproces is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de opnieuw berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven waarbij de volgende “maatregelen” zijn
doorgevoerd:
 beperkte geluidafstraling van het leidingwerk en de kleppen
 low-noise ventilatorbladen
 stiller inlaatvlakken van het koelsysteem
 pompen en compressoren in een behuizing
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is op
basis van vervanging van equipement door “stiller” equipement berekend wat het verschil is tussen
de opnieuw berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid ten opzichte van het RO-kental.
Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental
verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).

159

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21933985 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
160
DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
161
Voor het bepalen van dit kental zijn twee bedrijven onderzocht.
162
De bovenkant van de bandbreedte.
163
Hier is het kental voor “Procesindustrie” ingevuld.
164
Hier is het kental voor “Chemie” ingevuld.
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3. Indexering RO- kentalproces naar de toekomst
De relevante geluidbronnen van de beschouwde bedrijven zijn:
 koeltorens,
 compressoren/turbines,
 pompen, en
 afstralend leidingwerk.
Veel van de installaties die binnen de beschouwde bedrijven worden gebruikt zijn gedurende relatief
lange tijd in gebruik. Door debottlenecking zijn en worden mogelijk in de toekomst de
productiecapaciteiten van deze installaties verhoogd. De geluidemissie zal door deze beperkte
wijzigingen van de installaties naar verwachting verwaarloosbaar toenemen, maar de geluidemissie
per geproduceerde ton product zal afnemen. Ook zullen in de regel procesonderdelen na de
afschrijvingstermijn (technisch) worden vervangen door geluidarmere varianten, waardoor op termijn
tevens een geluidreductie zal optreden.
Eén van de energiebesparende maatregelen die steeds meer wordt geïmplementeerd is het
gezamenlijk opzetten van warmtekrachtinstallaties (WKK), zodat op een efficiënte wijze elektriciteit
en warmte (stoom) kan worden opgewekt. Indien deze WKK’s worden geconcentreerd op een kavel
buiten het terrein van het bedrijf (dus een bedrijf van derden) zal de geluidemissie van het bedrijf
afnemen, omdat binnen het bedrijf geen ketels en generatoren meer noodzakelijk zijn.
Veel van de beschouwde bedrijven zijn aangesloten bij een energieconvenant waarbij de energieprestatie-index een belangrijke factor is bij ontwikkelingen op de bestaande plants of bij realisatie
van een nieuwe plant. Gecentreerde koelwatersystemen met grote koeltorens leveren een positieve
bijdrage aan een dergelijke index. Bij het ontwerp van de koeltorens kan geoptimaliseerd worden in
de grootte van de koeltoren, het toerental van de ventilatoren en kunnen geluiddempende
maatregelen worden geïmplementeerd. Het aanpassen van de huidige koeltorens is een aanzienlijke
investering die vooralsnog niet direct als BBT kan worden beoordeeld. Op korte termijn zal voor deze
installaties geen geluidreductie te verwachten zijn, maar op langere termijn mag wel een
geluidreductie te verwachten zijn.
Door steeds strenger wordende, onder andere door de EU opgelegde, emissie-eisen ten aanzien
van bijvoorbeeld vluchtige stoffen of via afvalwater geloosde stoffen zullen mogelijke meer
nageschakelde reinigingsprocessen noodzakelijk zijn. Deze additionele installaties zullen de
productiecapaciteit niet verhogen, maar zullen mogelijk wel een beperkte verhoging van de
geluidemissie veroorzaken. Voor nieuwe plants kunnen deze strengere emissie-eisen in het ontwerp
worden geïmplementeerd, waardoor sprake zal zijn van een beperkte geluidreductie voor nieuwe
installaties.
Een kwantitatieve beschouwing van voornoemde mogelijke geluidreducties is echter niet mogelijk.
Hierdoor is het geven van een indexering van de ontwikkelde kentallen in relatie tot de te verwachten
geluidreductie in de toekomst niet mogelijk.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
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Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 =geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/
m2proces]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 39165 ton/ m2proces.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 75 dB(A)/m2proces voor dit deelsegment.
gGP- kental < RO- kental
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, minimaal 2 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

0

0

0

Bestaande situatie
Het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige vergunde situaties
KENTALHUIDIG166
dB(A)/m2proces

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

KENTALHUIDIG
2
dB(A)/m

76

76

76

Bandbreedte

-7,6 dB tot + 2,6 dB

-7,6 dB tot + 2,6 dB

-7,6 dB tot + 2,6 dB

Door zorg te dragen van een beperkte geluidafstraling van het leidingwerk en de kleppen, toepassen
van low-noise ventilatorbladen, het plaatsen van pompen en compressoren in een behuizing en het
regelen van stillere inlaatvlakken van het koelsysteem kan de vergunde geluidproductie per m2
gemiddeld afnemen tot het RO-kental.
165
166

Het berekende gemiddelde van de 2 beschouwde bedrijven.
De berekening is gebaseerd op 2 bedrijven.

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 135 van 176

Bijlage bij de Factsheet Biobased industrie
Sub-deelsegment “Biobased industrie/bio-diesel”
A. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2proces]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de oppervlakte van het deel van de procesinstallaties in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installatie (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).
Ter informatie zijn kentallen uit 1996 in de tabel opgenomen
Interne
afscherming

ROKENTALPROCES
167

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kental1996

-

-

-

-

Vanaf 2015

69

69

69

2

Spreiding
B. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van het bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de
geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 =geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/
m2proces]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton olie
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 30 ton/ m2proces.

167

Voor het bepalen van dit kental is één bedrijven onderzocht.
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De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 69 dB(A)/m2proces voor dit sub-deelsegment.
gGP- kental < RO- kental

Bijlage bij de Factsheet Biobased industrie
Sub-deelsegment “Biobased industrie/bio-ethanol”
2
A. Geluidproductie per m (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2proces]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
2
 A is de oppervlakte van het deel van de procesinstallaties in m
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installatie (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).
Ter informatie zijn kentallen uit 1996 in de tabel opgenomen
Interne
afscherming

ROKENTALPROCES
168

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kental1996

-

-

-

-

Vanaf 2015

77

77

77

2

Spreiding
B. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van het bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de
geluidproductie per m2 beschouwd.

168

Voor het bepalen van dit kental is één bedrijven onderzocht.
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Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 =geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/
m2proces]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton olie
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 48 ton/ m2proces.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 77 dB(A)/m2proces voor dit sub-deelsegment.
gGP- kental < RO- kental
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Benchmark
voor het Marktsegment Ruwe Olie & Raffinage
Deelsegment “Raffinaderijterminals”
Versie: 6 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen
Marktsegment Ruwe olie en raffinage
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Raffinaderijterminals, bedrijven waar ruwe olie en minerale olieproducten wordt op- en
overgeslagen en be- en verwerkt en doorgepompt naar de raffinaderijen.
2. Raffinaderijen, bedrijven waar de ruwe olie wordt verwerkt tot diverse producten zoals
benzine, diesel, LPG, stookolie, kerosine en nafta die o.a. weer worden geleverd aan de
chemische industrie.
Raffinaderijterminals
Zie Benchmark voor het Marktsegment Onafhankelijke tankopslag en voor het deelsegment
Raffinaderijterminals (Marktsegment Ruwe olie & raffinage)
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Benchmark
voor het Marktsegment Ruwe Olie & Raffinage
Deelsegment “Raffinaderijen”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen
Marktsegment Ruwe olie en raffinage
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Raffinaderijterminals, bedrijven waar ruwe olie en minerale olieproducten wordt op- en
overgeslagen en be- en verwerkt en doorgepompt naar de raffinaderijen.
2. Raffinaderijen, bedrijven waar de ruwe olie wordt verwerkt tot diverse producten zoals
benzine, diesel, LPG, stookolie, kerosine en nafta die o.a. weer worden geleverd aan de
chemische industrie.
Raffinaderijen
De raffinaderijen zijn qua basisactiviteiten (destilleren ruwe aardolie, vervaardigen fracties,
terugwinning zwavel en behandelen gas) onderling goed vergelijkbaar, echter er zijn de volgende
verschillen:
− de afvalwaterbehandeling (AWZI) wordt voor sommige raffinaderijen beheerd door een
derde partij, waardoor de geluidemissie niet in de vergunning en het akoestisch rekenmodel
is opgenomen;
− de raffinaderij produceert speciale producten die afwijken van de standaard producten als
LPG, nafta, benzine, diesel, stookolie etc.;
− voor sommige raffinaderijen is de geluidemissie van fakkels niet of slechts beperkt
meegenomen;
− voor sommige raffinaderijen is de geluidemissie van de scheepsverladingen niet of slechts
beperkt meegenomen;
− slechts een aantal raffinaderijen heeft een smeeroliemengfabriek.
Een deel van het terrein van grote raffinaderijen wordt voor de feitelijke raffinage van aardolie
gebruikt. Een groot deel van de geluidemissie wordt door petrochemische fabrieken en andere
activiteiten veroorzaakt. Naast de fabrieken en installaties van raffinaderijen bevinden zich steeds
vaker ook bedrijven van derden.
Een raffinaderij bestaat uit diverse activiteiten en faciliteiten met verschillende akoestische
kenmerken. De geluidemissie van een raffinaderij is mede afhankelijk van de lay-out en de
installatiedichtheid van de inrichting. Als ruimte schaars of duur wordt, zal de installatiedichtheid
toenemen. Bij oprichting van de raffinaderijen in de vorige eeuw was er geen sprake van schaarste
in ruimte. Hierdoor zijn oudere delen van een raffinaderij vaak ruim van opzet vergeleken met de
nieuwere delen.
Vanwege de grote diversiteit in “leeftijd” en “techniek” van productieprocessen, is onderlinge
vergelijking van raffinaderijen nagenoeg niet mogelijk. De meeste raffinaderijen in de Rijnmond zijn
gerealiseerd in de jaren 60. Daarna is er met enige regelmaat uitgebreid, gemoderniseerd en
geïntensiveerd. Soms zijn volledige installaties gesloopt en door nieuwe vervangen, of zijn grote
installaties bijgebouwd. Doel van deze investeringen zijn en of om de productie te verhogen
(debottlenecking), en of om de producten te verbeteren (ontzwavelen), en of om het rendement te
verhogen (energiebesparing), en of om de emissie te verminderen.
Veranderingen hebben invloed op de geluidemissie van een raffinaderij. Door verhoging van de
productie kan het stromingsgeluid toenemen. Vervanging van oud materieel kan weer voor een
geluidreductie zorgen.
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Om een juiste vergelijking te kunnen maken is (voor zover mogelijk op basis van de beschikbare
informatie) uitsluitend de geluidemissie van de hoofdprocesindustrie beschouwd. Dit betreft
aldus de vervaardiging van de basisproducten, exclusief de geluidemissie ten gevolge van
installaties die speciale producten maken, de AWZI, de fakkels, de scheepsverladingen en een
smeerolie mengfabriek (voor zover bekend).
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2proces]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de oppervlakte van het deel van de procesinstallaties in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek169 is bepaald dat een nieuw te vestigen bedrijven kan
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1993, 1996 en het MER HIC in de tabel opgenomen
Interne
afscherming

Marges171

77

?

6

2

1

ROKENTALPROCES
170

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kental1996172

77

77

Vanaf 2015

77

77

77

Bandbreedte

-1,1 dB tot + 1,0 dB

-1,1 dB tot + 1,0 dB

-1,1 dB tot + 1,0 dB

169

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21933811 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond
170
Voor het bepalen van dit kental zijn vijf bedrijven onderzocht.
171
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
172
In 1996 was de actuele situatie een geluidkental van 76 tot 80 dB(A)/m2proces. Voor nieuwe installaties (1996)
blijkt een geluidkental 70 tot 83 dB(A)/m2proces realistisch (gemiddeld tot 77 dB(A)/m2proces).
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Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993174

73

73

73

Kental
MER_HIC

65-70

65-70

65-70

173

Dit RO-kental is gebaseerd op het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige
vergunde situaties.
2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Dit RO-kental is gebaseerd op het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige
vergunde situaties.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is
berekend wat het verschil is tussen de vergunde berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid
ten opzichte van het RO-kental. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de
bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
Nieuwe aanvraag
Van belang is bij een vergunningaanvraag een afweging te kunnen maken hoe de aangevraagde
geluidemissie zich verhoudt tot vergelijkbare moderne raffinaderijen c.q. installaties. Hierbij zal
sprake zijn van een (nagenoeg) volledige aanvraag inclusief een akoestisch onderzoeksrapport
waarin de relevante geluidbronnen en de representatieve bedrijfssituatie uiteengezet is.
De belangrijkste geluidbronnen van de raffinaderijen betreffen onder andere:
− atmosferische destillatiekolommen;
− vacuümdestillatiekolommen;
− thermische en katalytische krakers;
− platformer plants;
− stoomketels en gas-/stoomturbines;
− waterstoffabrieken;
− smeerolie mengfabriek.
Daarnaast zijn nog verschillende soorten reinigingsprocessen zoals de zwavelterugwinning
(SRU) en zuurwaterstrippers (SRS) relevant voor het geluid in de omgeving.
Bij het ontwerp van dergelijke processen worden verschillende installaties vaak geografisch op één
kavel geplaatst, genaamd: een plant. Binnen een plant zullen verschillende installaties aanwezig zijn,
die onderdeel uitmaken van het proces en/of een bijproduct maken.

173

Voor het bepalen van dit kental zijn vijf bedrijven onderzocht.
In het beslisdocument “Geluidcontouren GRW-gebied” is in bijlage 3.7 opgenomen dat voor raffinaderijen het
geluidkental 73 dB(A)/m2 zal worden opgenomen in de lijst. Voor de overige installaties zal het geluidkental 68
dB(A)/m2 worden gehanteerd (conform de lijst).

174
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De vaststelling van het geluidvermogen van een gerealiseerd plant(deel) gebeurt conform de
beschikbare methoden in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai en de praktische
toepasbaarheid daarvan. Van grote plants waarin veel proces-installaties, pompen en leidingwerk
zijn opgenomen wordt vaak het geluidvermogen vastgesteld volgens methode II.4 (rondommethode,
voorheen Stüber-methode). De methodiek levert een nauwkeurig geluidvermogen van een
geografisch deel van de raffinaderij, zijnde een plant(deel)175. Detail-informatie van afzonderlijke
geluidbronnen c.q. installaties binnen de plant is dan niet beschikbaar. Vaak is ook in het akoestisch
rekenmodel niet bekend welke exacte installaties zich binnen een plant(deel) bevinden of is
akoestisch geen onderscheid te maken omdat installaties zeer dicht op elkaar zijn opgesteld. Om
deze reden is een vergelijking van verantwoorde geluidvermogens van de verschillende processen
c.q. installaties van de beschouwde raffinaderijen niet mogelijk.
Bij uitbreiding van een plant met een nieuwe installatie kunnen de benodigde grond- en hulpstoffen
(bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof en stoom) separaat op locatie worden geproduceerd met nieuwe
installaties. Vaak worden deze grond- en hulpstoffen echter door andere installaties waar deze 'over'
zijn geleverd. Hiervoor worden bestaande installaties soms deels gewijzigd om de nieuwe installatie
te kunnen voorzien van de benodigdheden (nieuwe aansluitingen, vervanging van onderdelen om
het proces efficiënter te maken). Een alternatief is dat bestaande installaties op een hogere
capaciteit gaan draaien, teneinde de benodigde hoeveelheden stoffen te kunnen produceren. Een
inschatting van de stand der techniek van een dergelijke installatie is dan zeer moeilijk.
Eén van de energiebesparende maatregelen die steeds meer wordt geïmplementeerd is het
gezamenlijk opzetten van warmtekrachtinstallaties (WKK), zodat op een efficiënte wijze elektriciteit
en warmte (stoom) kan worden opgewekt. Indien deze WKK’s worden geconcentreerd op een kavel
buiten het terrein van het bedrijf (dus een bedrijf van derden) zal de geluidemissie van het bedrijf
afnemen, omdat binnen het bedrijf geen ketels en generatoren meer noodzakelijk zijn.
De geluidemissie van de flares onder base load is meettechnisch niet vast te stellen vanwege
stoorgeluid. Hierdoor wordt vaak uitgegaan van de rekenkundige methode zoals beschreven in VDI
3732-richtlijn. Op basis van voornoemde richtlijn zijn de volgende kentallen afgeleid:
− relatief grote fakkels (doorzet circa 1 ton): Lwr = 112 dB(A)/ton;
− relatief kleine fakkels (doorzet circa 0,2 ton): Lwr = 108 dB(A)/ton.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Alle beschouwde raffinaderijen zijn reeds lange tijd op de locaties in bedrijf. In de loop der tijd zijn
nieuwe installaties toegevoegd, echter de basisinstallaties zijn grotendeels gelijk gebleven. Van de
beschouwde raffinaderij is geen significant onderscheid te maken in 'nieuwe' of 'oude' raffinaderijen.
Hierbij is tevens geen beoordeling mogelijk van de geluidreductie van installaties 'door de jaren
heen'.
Op basis van de beschikbare informatie uit de akoestische onderzoeken en vergunningaanvragen
kon geen trend afgeleid worden van mogelijke geluidreducerende maatregelen bij installaties die
zullen leiden tot lagere kentallen in de toekomst.
Algemeen kan worden gesteld dat nieuwe installaties als stoomketels en gas-/stoomturbines veelal
in een binnensituatie zullen worden opgesteld. Daarnaast zijn nieuwe installaties zoals bijvoorbeeld
waterstoffabrieken steeds compacter gebouwd, met een beperktere geluidemissie. Grote
compressoren worden steeds vaker binnen omkastingen geplaatst om het geluid op de locatie zelf
(de plant) te reduceren.

175

Door deze wijze van bepalen van het geluidvermogen van een gerealiseerd plant(deel) is de interne
afschermig van een plant(deel) verwerkt in het geluidvermogen.
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De verwachting is dan ook dat nieuwe hoofdinstallaties zoals hierboven genoemd stiller zullen zijn
dan de huidige installaties. Een kwantitatieve beschouwing hiervan is echter niet mogelijk.
Het uitstoten van de warmte-energie in de uitlaatgassen van de gasturbines naar de omgevingslucht
vindt niet meer plaats. Deze warmte-energie wordt grotendeels gebruikt voor opwekking van
bijvoorbeeld stoom. De verhouding opgewekt stoom voor procesgebruik of opgewekt stoom voor
opwekking van elektriciteit kunnen wijzigingen waardoor minder stoomgeneratoren worden gebruikt.
Hierdoor zou de geluidemissie van de installatie (plant) enigszins lager kunnen zijn.
Bedacht dient te worden dat teneinde voornoemd, relatief beperkte, geluidvermogen te kunnen
realiseren verschillende, bij de betreffende raffinaderij verregaande, geluidreducerende maatregelen
zijn getroffen. Een aantal van deze maatregelen betreffen:
− volledig inpandig geplaatste gasturbines;
− toepassing van extra zwaar uitgevoerde ketelwanden;
− toepassing van hot silencers (geluiddempers in de rookgasuitlaten van de gasturbines;
− aanzienlijk zwaarder uitgevoerde geluiddempers in de luchtaanzuigkanalen van de
gasturbines dan normaliter bij een BBT-afweging noodzakelijk zou zijn.
In het rapport “geluidsberekeningen kosten-batenanalyse PMR, Definitief 1.0, november 2001” is in
de bijlage “Notitie “kental Raffinage” van 9 mei 2001” ontwikkelingen aangenomen voor een
autonome ontwikkeling van het kental 2010 van bestaande raffinaderijen. Uit deze studie met het
uitgangspunt dat “raffinage” niet zal groeien en tot 2035 geen nieuwe installaties zullen worden
gebouwd, blijkt dat geen wijziging van het geluidkental een juiste veronderstelling is geweest. Het
huidige model zoals opgenomen in I-kwadraat is ongewijzigd gebleven.
De vraag blijft of een afname in 2020 en 2035 (autonome groei) van 1 dB respectievelijk van 4 dB
verwacht mag worden. De afname is mede afhankelijk van wijzigingen in wet- en regelgeving.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 =geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/ m2proces]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton olie
176
2
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 50 ton olie/ m proces.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2proces in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 77 dB(A)/m2proces voor dit deelsegment.
gGP- kental < RO- kental

176

Het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
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5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, minimaal 2 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

0

0

0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental.
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Benchmark
voor het Marktsegment Onafhankelijke tankopslag en voor het deelsegment
Raffinaderijterminals (Marktsegment Ruwe olie & raffinage)

Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Ruwe olie en raffinage
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
1. Raffinaderijterminals, bedrijven waar ruwe olie en minerale olieproducten wordt op- en
overgeslagen en be- en verwerkt en doorgepompt naar de raffinaderijen.
2. Raffinaderijen, bedrijven waar de ruwe olie wordt verwerkt tot diverse producten zoals
benzine, diesel, LPG, stookolie, kerosine en nafta die o.a. weer worden geleverd aan de
chemische industrie
Marktsegment Onafhankelijke tankopslag
Tankopslagbedrijven, die nat massagoed (ruwe olie, olieproducten, chemische producten,
biobrandstoffen en plantaardige oliën) op- en overslaan met bijbehorende bewerkingen voor
bedrijven die tankcapaciteit bij deze bedrijven huren. Het tankopslagbedrijf wordt daarbij geen
eigenaar van de producten en zijn derhalve onafhankelijk van specifieke chemische bedrijven en
raffinaderijen. Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
1. Minerale olieproducten, ruwe olie en producten die uit de raffinage van ruwe olie
voortkomen zoals benzine, diesel, LPG, stookolie, kerosine en nafta.
2. Chemische producten, producten die door middel van een chemisch proces van
olieproducten voortkomen zoals ethyleen en propyleen.
3. Plantaardige oliën, die verkregen zijn uit zaden of andere plantaardige bron zoals
eetbare oliën (bv sojaboonolie, zonnebloemolie en raapzaadolie). Hierbij behoren ook
plantaardige vetten, want sommige plantaardige oliën zijn vast bij kamertemperatuur.
Bedrijven die vloeibare bulkproducten op- en overslaan. De aanvoer geschiedt veelal met
zeeschepen, de afvoer geschiedt via pijpleidingen, trein, binnenvaart en zeeschip. De vloeibare
producten kunnen zijn olieproducten, chemische producten, biodiesel, plantaardige oliën, e.d.
Onafhankelijke tankopslag en Raffinaderijterminals
(Bron: Concept Raamwerk voor het Bedrijfs Milieu Plan Tank Opslagbedrijven 2006-2010)
Het product van Onafhankelijke Tank Op- en Overslagbedrijven is een logistieke dienstverlening. De
producten die het bedrijf binnenkomen, gaan er in principe onveranderd weer uit. Er wordt in die zin
niets geproduceerd. Wel ondergaat het aangeleverde product soms een proces, waardoor het een
zuiverder, hoogwaardiger product wordt of gemengd wordt met andere producten.
Een tweede kenmerk van het proces is dat het product niet het eigendom is of wordt van het op- en
overslagbedrijf, maar gedurende het gehele proces eigendom blijft van de klant. De producten die in
enig jaar in opslag worden genomen zijn daarom een reflectie van de dan heersende marktsituatie
waardoor, anders dan bij opslagfaciliteiten die aan een productie-eenheid zijn gebonden, het voor
het Onafhankelijke Tankopslagbedrijf zo goed als onmogelijk is om te voorspellen wat de komende
jaren gaan brengen of welke emissies en van welke omvang daarvan het gevolg kunnen zijn.
De vloeistoffen worden aan- en/of afgevoerd per schip, truck, trein of pijpleiding en worden dan overen opgeslagen in tanks. Verwarming kan onderdeel uitmaken van de opslag om de inhoud van de
tanks voldoende vloeibaar te houden.
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De overslag kan geschieden onder toepassing van dampbehandeling systemen in de vorm van
dampretour-, dampadsorptie-, condensatie- en/of dampverbranding systemen.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
Voor het bepalen van de geluidproductie per m is het geluid van de afgemeerde tankers en het
geluid vanwege het laden en lossen buiten beschouwing gelaten. Het argument hiervoor is dat het
geluid van een afgemeerde tanker en het geluid vanwege laden en lossen niet “uitgesmeerd” kan
worden over de activiteiten die plaatsvinden op het land. Het geluid vanwege een afgemeerde tanker
en het geluid vanwege laden en lossen dient apart als bron aan de kade te worden gemodelleerd.

geluidproductie per m2 = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf exclusief het
geluid van het laden en lossen met behulp van equipement gesitueerd op het schip.
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
2
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m wordt ook wel genoemd de
2
bruto geluidproductie per m (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek is bepaald dat nieuw te vestigen bedrijf kunnen voldoen
aan de volgende geluidproductie per m2:
Ter informatie zijn kentallen uit 1996177 in de tabel opgenomen
178

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afscherming

Kental1996

55

55

55

4

2

Vanaf 2015180

57

57

57

4

5

Bandbreedte

-2,9 dB tot + 5,0 dB

-3,9 dB tot + 4,4 dB

-4,3 dB tot + 4,4dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

177

Marge

DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
Voor het bepalen van het kental voor deze bedrijven zijn 13 bedrijven onderzocht. In de notitie met DMSnr
21951809 is kort uiteengezet welke gegevens zijn gebruikt naast de in het Informatiesysteem Industrielawaai
opgenomen gegevens. De notitie is op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.
179
De bovenkant per periode.
180
Zonder het geluid van afgemeerde schepen en zonder het geluid vanwege het laden en lossen met behulp
van installaties op het schip.
178

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 147 van 176

179

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993181

50

50

50

Kental
MER_HIC

51-61

51-61

51-61

2. Nestgeluid en laad- losgeluid van een tanker
Bron: DGMR rapport M.2014.351.03.R001, Geluid van schepen (een deskstudie)
Nestgeluid tankers:
De geluidemissie van een afgemeerde tanker kan worden bepaald met de volgende formule:
Lw = 89,4 + 4,3*log(DWT). DWT = Dead weight Tonnage.
De spreiding van deze trendlijn is -4 dB tot + 5 dB.
Laad- en losgeluid tankers:
De geluidemissie van een afgemeerde tanker die aan het laden en lossen is aan een steiger kan
worden vastgesteld op 111 dB(A). Indien het laden en lossen niet aan een steiger plaatsvindt moet
deze geluidemissie worden verhoogd met 2,5 dB.
3. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
De belangrijkste geluidbronnen zijn het verpompen van de vloeistoffen, de aan- en/of afgevoerd per
schip, truck en/of trein en de dampbehandeling systemen in de vorm van dampretour-,
dampadsorptie-, condensatie- en/of dampverbranding systemen.
Dit RO-kental is gebaseerd op het berekende gemiddelde geluidkental gebaseerd op de huidige
vergunde situaties.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Voor alle onderzochte bedrijven binnen deze groep is
berekend wat het verschil is tussen de vergunde berekende geluidproductie per oppervlakte-eenheid
ten opzichte van het RO-kental. Hiermee zijn impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de
bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
4. Indexering RO-kental naar de toekomst
Van Onafhankelijke tankopslag bedrijven is weinig informatie bekend over “best available
techniques not exceeding excessive costs” voor wat betreft het milieuaspect geluid. Voor deze
bedrijven gaat aandacht vooral uit naar de luchtemissie.
5. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met een zelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot
de geluidproductie per m2 beschouwd.

181

Dit deelsegment valt in de categorie “VOTOB”. Dit kental is later toegevoegd aan de lijstkentallen uit de
Bestuursovereenkomst Rijnmond-west.
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Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 = geluidprod. per m2– 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/m2]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
3
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in de jaarlijkse doorzet in m vloeibare bulk
182
3
2
 De referentie voor de weging is een jaarlijkse doorzet van 70 m /m .
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 57 dB(A)/m2 voor dit marktsegment.
gGP- kentaldagperiode < RO- kentaldagperiode
6. Interne afscherming
Voor dit marktsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties niet onderzocht. Geadviseerd wordt vooralsnog de interne afscherming over te nemen
die is bepaald in 1996 (rapport DGMR W.95.0708.A1), te weten 4 dB.
7. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

1

1

1

Bestaande situatie
Zie nieuwe situatie.

182

Deze referentie jaarlijkse doorzet is gebaseerd op een haalbare doorzet van twee van de beschouwde
terminals.
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Benchmark
voor het Marktsegment Gas en Power
Deelsegment “Utilities”
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen
Marktsegment Gas & Power
Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
2. Gas, bedrijven in de in- en export, op- en overslag en/of productie en transport van
LPG/LNG/aardgas.
3. Power, bedrijven die elektriciteit produceren, zoals elektriciteitscentrales.
4. Utilities, bedrijven ten behoeve van andere deelsegmenten, onder Utilities vallen bedrijven
voorindustriële gassen, warmte, stoom en waterzuivering.
Utilities
Bedrijven die verschillende typen gassen produceren vanuit aardgas of door compressie van
omgevingslucht. Een aantal van deze gassen wordt tevens vloeibaar gemaakt.
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2

geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

2
proces]

[dB(A)/m

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de oppervlakte van het deel van de procesinstallaties in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek183 is bepaald dat een nieuw te vestigen bedrijven kan
voldoen aan de volgende geluidproductie per m2:

183

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar rapport DMSnr 21933985 op te vragen bij de DCMR
Milieudienst Rijnmond.
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Ter informatie zijn kentallen uit 1996184 in de tabel opgenomen
Interne
afscherming

Marge186

77

2

7

77

77

2

2

-9,4 dB tot + 2,3 dB

-9,4 dB tot + 2,3 dB

ROKENTALPROCES
185

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kental1996187

77

77

Vanaf 2015

77

Bandbreedte

-9,4 dB tot + 2,3 dB

Ter informatie zijn kentallen uit 1993, 1996 en het MER HIC in de tabel opgenomen
ROKENTALPROCES

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993188

65

65

65

Kental
MER_HIC

51-61

51-61

51-61

2. Onderbouwing RO-kentalproces en de bandbreedte
Het RO-kentalproces is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de vergunde situatie van de
onderzochte bedrijven.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen processen kent, is er voor gekozen een bandbreedte te
bepalen bij het RO-kental. Hiermee worden impliciet de verschillen tussen de bedrijven in de
bandbreedte van het RO-kental verwerkt (logistieke proces en de jaarlijkse doorzet).
De bandbreedte is het maximum en minimum van de berekende verschillen van de berekende
geluidproductie per m2 van de onderzochte bedrijven.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
De relevante geluidbronnen van de beschouwde bedrijven zijn:
 koeltorens,
 compressoren/turbines,
 pompen, en
 afstralend leidingwerk.
Veel van de installaties die binnen de beschouwde bedrijven worden gebruikt zijn gedurende relatief
lange tijd in gebruik. Door debottlenecking zijn en worden mogelijk in de toekomst de
productiecapaciteiten van deze installaties verhoogd. De geluidemissie zal door deze beperkte
wijzigingen van de installaties naar verwachting verwaarloosbaar toenemen, maar de geluidemissie
per geproduceerde ton product zal afnemen. Ook zullen in de regel procesonderdelen na de
afschrijvingstermijn (technisch) worden vervangen door geluidarmere varianten, waardoor op termijn
tevens een geluidreductie zal optreden.

184

DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
Voor het bepalen van dit kental zijn twee bedrijven onderzocht.
186
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
187
Op pagina 15 van het DGMR rapport W.95.0708.A5 is het geluidkental voor het procesoppervlak berekend
voor procesindustrie, 77 dB(A)/m2.
188
Utilities valt in de bedrijfscategorie Procesindustrie: proces-industrie
185
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Eén van de energiebesparende maatregelen die steeds meer wordt geïmplementeerd is het
gezamenlijk opzetten van warmtekrachtinstallaties (WKK), zodat op een efficiënte wijze elektriciteit
en warmte (stoom) kan worden opgewekt. Indien deze WKK’s worden geconcentreerd op een kavel
buiten het terrein van het bedrijf (dus een bedrijf van derden) zal de geluidemissie van het bedrijf
afnemen, omdat binnen het bedrijf geen ketels en generatoren meer noodzakelijk zijn.
Veel van de beschouwde bedrijven zijn aangesloten bij een energieconvenant waarbij de energieprestatie-index een belangrijke factor is bij ontwikkelingen op de bestaande plants of bij realisatie
van een nieuwe plant. Gecentreerde koelwatersystemen met grote koeltorens leveren een positieve
bijdrage aan een dergelijke index. Bij het ontwerp van de koeltorens kan geoptimaliseerd worden in
de grootte van de koeltoren, het toerental van de ventilatoren en kunnen geluiddempende
maatregelen worden geïmplementeerd. Het aanpassen van de huidige koeltorens is een aanzienlijke
investering die vooralsnog niet direct als BBT kan worden beoordeeld. Op korte termijn zal voor deze
installaties geen geluidreductie te verwachten zijn, maar op langere termijn mag wel een
geluidreductie te verwachten zijn.
Door steeds strenger wordende, onder andere door de EU opgelegde, emissie-eisen ten aanzien
van bijvoorbeeld vluchtige stoffen of via afvalwater geloosde stoffen zullen mogelijke meer
nageschakelde reinigingsprocessen noodzakelijk zijn. Deze additionele installaties zullen de
productiecapaciteit niet verhogen, maar zullen mogelijk wel een beperkte verhoging van de
geluidemissie veroorzaken. Voor nieuwe plants kunnen deze strengere emissie-eisen in het ontwerp
worden geïmplementeerd, waardoor sprake zal zijn van een beperkte geluidreductie voor nieuwe
installaties.
Een kwantitatieve beschouwing van voornoemde mogelijke geluidreducties is echter niet mogelijk.
Hierdoor is het geven van een indexering van de ontwikkelde kentallen in relatie tot de te verwachten
geluidreductie in de toekomst niet mogelijk.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de
geluidproductie per m2 beschouwd.
Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
gewogen geluidprod. per m2 =geluidprod. per m2 – 10*log((jaarprod./A)/ref. jaarprod.) [dB(A)/
m2proces]
Voor de gewogen geluidproductie per m2 geldt het volgende:
 de jaarproductie van het bedrijf wordt uitgedrukt in ton olie
 De referentie voor de weging is een jaarproductie van 44 ton189/ m2proces.
De aangevraagde geluidproductie per oppervlakte-eenheid in relatie tot de ruimtelijke productiviteit
van een bedrijf valt binnen de verwachting als bijvoorbeeld voor de dagperiode de gewogen
geluidproductie per m2 in de dagperiode (het gGP- kentaldagperiode) lager of gelijk is aan het ROkentaldagperiode van 77 dB(A)/m2proces voor dit deelsegment.
gGP- kental < RO- kental
189

Is het berekende gemiddelde van de beschouwde bedrijven.
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5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen en
installaties, minimaal 2 dB.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

0

0

0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental.
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Benchmark
voor het Marktsegment Maritieme Service Industrie
Deelsegment Maritieme industrie
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen
Marktsegment Maritieme service industrie
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
3. Maritieme industrie, bedrijven die diensten/producten leveren aan varende objecten om deze
operationeel te houden. Het betreft reparatie/conversie van schepen en offshore units. Hier
vallen onder andere de volgende sectoren onder scheepswerven, scheepsnieuwbouw,
scheepsreparatiebedrijven, offshore (werven, marine contractors) en maritieme
toeleveranciers (equipment).
4. Maritieme dienstverlening, bedrijven die diensten leveren aan schepen om deze veilig, vlot
en beveiligd in/uit de haven te krijgen en om deze in de vaart te houden. Het betreft onder
andere roeiers, loodsen, slepers, bunkerbedrijven, duik-, bergings- en speciale
transportbedrijven.
Maritieme industrie
Nieuwe situatie
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
2
geluidproductie per m = Lw - 10*log (A)

[dB(A)/m2]

Voor de geluidproductie per m2 geldt het volgende.
 Lw is de totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie Lw van het bedrijf
 A is de totale oppervlakte A van het bedrijf in m2
 Uitgangspunt voor Lw is de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) als
bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
 De geluidproductie van afgemeerde schepen (nestgeluid, hotelfunctie) is niet meegenomen
in de berekening van Lw
 In de berekening van de geluidproductie per m2 wordt geen rekening gehouden met het
effect van afscherming door eigen gebouwen en installaties (geen interne afscherming)
 De op bovenstaande wijze berekende geluidproductie per m2 wordt ook wel genoemd de
bruto geluidproductie per m2 (het bGP-kental).
Op basis van een benchmark-onderzoek is bepaald dat een nieuw te vestigen bedrijven kan voldoen
aan de volgende geluidproductie per m2:
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Ter informatie zijn kentallen uit 1996190 in de tabel opgenomen
Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Interne
afschermi
ng

Marges192

Kental1996193

72

72

72

?

3

Vanaf 2015

74

72

67

0194

4/3/4

Bandbreedte

-12,0 dB tot + 3,7 dB

-10,5 dB tot + 2,7 dB

-6,8 dB tot + 4,1 dB

RO-KENTAL
dB(A)/m2

191

Ter informatie zijn de NETTO kentallen uit 1993 (eindcontour) en het MER HIC in de tabel
opgenomen
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Kentaleindcontour
1993195

70

70

70

Kental
MER_HIC

60-75

60-75

60-75

2. Onderbouwing RO-kental en de bandbreedte
Het RO-kental is gebaseerd op het energetische gemiddelde van de vergunde situatie van de
beschouwde bedrijven.
Omdat elk bedrijf uniek is en haar eigen logistieke processen kent, is er voor gekozen een
bandbreedte te bepalen bij het RO-kental. Hiermee worden impliciet de verschillen tussen de
bedrijven in de bandbreedte van het RO-kental verwerkt.
Nadere beschouwing
Voor dit deelsegment vinden alle luidruchtige activiteiten plaats in de open lucht aan boord van een
platform of op een schip. Het zo stil als redelijkerwijs mogelijk moet gezocht worden in het zo veel
mogelijk uitvoeren van luidruchtige activiteiten in de dag- en avondperiode.
3. Indexering RO-kental naar de toekomst
Vanwege het feit dat alle luidruchtige activiteiten plaatsvinden in de open lucht aan boord van een
platform of op een schip, zal het RO-kental in de toekomst niet afnemen.
4. Gewogen geluidproductie per m2 (gGP-kental)
In deze benchmark worden bedrijven onderling met elkaar vergeleken. Om te kunnen beoordelen
hoe de berekende geluidproductie per m2 van een bedrijf zich verhoudt tot een vergelijkbare bedrijf
met eenzelfde berekende geluidproductie per m2, is als uitgangspunt de jaarproductie in relatie tot de
geluidproductie per m2 beschouwd.
190

DGMR Rapport W.95.0708.A5 Onderzoek kentallen geluidemissie in de Rijnmond 17 oktober 1996.
Voor het bepalen van dit kental zijn vijf bedrijven onderzocht. De gegevens opgeslagen in het
Informatiesysteem Industrielawaai van dergelijke bedrijven gesitueerd op de industrieterreinen Botlek/Pernis
en Maasvlakte/Europoort zijn gebruikt voor de analyse.
192
De bovenkant van de bandbreedte per periode.
193
Maritieme industrie valt in de categorie scheepswerf/offshore
194
Interne afscherming is niet berekend. Vanwege de hoge geluidbronnen hoogstwaarschijnlijk nihil.
195
Maritieme industrie valt in de bedrijfscategorie Metaalbewerking: Off-shore
191
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Het is mogelijk dat bedrijven met verschillende jaarproductie eenzelfde berekende geluidproductie
per m2 hebben. Echter als een van die bedrijven een hogere jaarproductie heeft dan de andere, dan
kan worden gesteld dat het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief beschouwd “stiller” is dan het
bedrijf met een lagere jaarproductie. Voor deze “weging” wordt de gewogen geluidproductie per m2
berekend, het gGP-kental:
Voor dit deelsegment is een onderlinge weging van de bedrijven niet mogelijk vanwege het unieke
karakter.
5. Interne afscherming
Voor dit deelsegment is de interne afscherming, het effect van afscherming door eigen gebouwen
en installaties nihil.
6. Jaarmiddeling
De representatieve bedrijfssituatie (RBS) treedt niet elke dag (avond, nacht) op. Het verschil tussen
de RBS dag (avond, nacht) en de jaargemiddelde dag (avond, nacht) voor dit deelsegment is in de
onderstaande tabel aangegeven.

Jaarmiddeling

Dag
periode

Avond
periode

Nacht
periode

3

3-0

3-0

Bestaande situatie
Zie het RO-kental
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Benchmark
voor het Marktsegment Maritieme Service Industrie
Deelsegment Maritieme dienstverlening
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen
Marktsegment Maritieme service industrie
Het marktsegment bestaat uit twee deelsegmenten:
5. Maritieme industrie, bedrijven die diensten/producten leveren aan varende objecten om deze
operationeel te houden. Het betreft reparatie/conversie van schepen en offshore units. Hier
vallen onder andere de volgende sectoren onder scheepswerven, scheepsnieuwbouw,
scheepsreparatiebedrijven, offshore (werven, marine contractors) en maritieme
toeleveranciers (equipment).
6. Maritieme dienstverlening, bedrijven die diensten leveren aan schepen om deze veilig, vlot
en beveiligd in/uit de haven te krijgen en om deze in de vaart te houden. Het betreft onder
andere roeiers, loodsen, slepers, bunkerbedrijven, duik-, bergings- en speciale
transportbedrijven.
Maritieme dienstverlening
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een lijst van bedrijfstypen ingedeeld aan de
hand van de Standaard Bedrijfsindeling uit 1993 (SBI'93) van het CBS; VNG-publicatie "Bedrijven en
milieuzonering - 2007". Per type bedrijf zijn afstanden gegeven met betrekking tot de
milieuhinderaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Het meest belastende milieuhinderaspect bepaalt
de richtafstand en daarmee de VNG milieucategorie. Als geluid de meest belastende
milieuhinderaspect is, kan de volgende tabel worden opgesteld:
VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’

VNG milieucategorie

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3.1
Categorie 3.2
Categorie 4.1
Categorie 4.2

Maximale geluidbelasting op de
richtafstand vanaf de
terreingrens van een bedrijf in
de situatie rustige woonwijk
45 dB(A) op 10 meter
45 dB(A) op 30 meter
45 dB(A) op 50 meter
45 dB(A) op 100 meter
45 dB(A) op 200 meter
45 dB(A) op 300meter

Waarde ten behoeve
van akoestische
modellering
Geluidbelasting op 50
meter van de
terreingrens van het
bedrijf196
30 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
57 dB(A)
61 dB(A)

196

De gekozen afstand ‘50 meter van de terreingrens’ sluit aan bij de gehanteerde afstand voor normen in de
wet- en regelgeving voor meldingsplichtige bedrijven (het Activiteitenbesluit).
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In het algemeen kan worden gesteld dat de bedrijven in het deelsegment Maritieme dienstverlening
binnen de VNG milieucategorie 2 en 3.1 vallen. Voor deze bedrijven is een netto geluidproductie per
oppervlakte-eenheid van 50 dB(A)/m2 voldoende om binnen de richtafstand vanaf de terreingrens te
blijven.
Gezien de diversiteit van deze groep van bedrijven en de akoestische relevantie van deze bedrijven
is het niet noodzakelijk een benchmark op te stellen voor het “wegen” van de aangevraagde
geluidproductie per oppervlakte-eenheid.
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Benchmark
voor het Marktsegment Overige havengerelateerde bedrijvigheid
Deelsegment Andere havengerelateerde activiteiten
Versie: 10 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het deelsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen
Marktsegment Overige havengerelateerde bedrijvigheid
Het marktsegment bestaat uit één deelsegment:
2. Andere havengerelateerde bedrijven, zijnde bedrijven die activiteiten ten behoeve van
andere havenbedrijven uit de andere, eerder genoemde marktsegmenten ontplooien en
waarvoor ligging aan het water in het havenbeheersgebied niet noodzakelijk is, maar wel
een ligging binnen het havenbeheersgebied. Het betreft hier bedrijven die producten of
diensten leveren aan havenbedrijven uit de andere hoofdsegmenten, zoals de douane,
testlaboratoria, logistieke dienstverleners en de horeca.
1. Geluidproductie per m2 (bGP-kental)
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een lijst van bedrijfstypen ingedeeld aan de
hand van de Standaard Bedrijfsindeling uit 1993 (SBI'93) van het CBS; VNG-publicatie "Bedrijven en
milieuzonering - 2007". Per type bedrijf zijn afstanden gegeven met betrekking tot de
milieuhinderaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Het meest belastende milieuhinderaspect bepaalt
de richtafstand en daarmee de VNG milieucategorie. Als geluid de meest belastende
milieuhinderaspect is, kan de volgende tabel worden opgesteld:
VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’

VNG milieucategorie

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3.1
Categorie 3.2
Categorie 4.1
Categorie 4.2

Maximale geluidbelasting op de
richtafstand vanaf de
terreingrens van een bedrijf in
de situatie rustige woonwijk
45 dB(A) op 10 meter
45 dB(A) op 30 meter
45 dB(A) op 50 meter
45 dB(A) op 100 meter
45 dB(A) op 200 meter
45 dB(A) op 300meter

Waarde ten behoeve
van akoestische
modellering
Geluidbelasting op 50
meter van de
terreingrens van het
bedrijf197
30 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
57 dB(A)
61 dB(A)

In het algemeen kan worden gesteld dat de bedrijven in het deelsegment “Andere
havengerelateerde activiteiten” binnen de VNG milieucategorie 1 en 2 vallen. In een uitzondering is
mogelijk dat een bedrijf in de VNG milieucategorie 3.1 valt. Voor deze bedrijven is een netto
geluidproductie per oppervlakte-eenheid van 50 dB(A)/m2 ruim voldoende om binnen de richtafstand
vanaf de terreingrens te blijven.

197

De gekozen afstand ‘50 meter van de terreingrens’ sluit aan bij de gehanteerde afstand voor normen in de
wet- en regelgeving voor meldingsplichtige bedrijven (het Activiteitenbesluit).
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Gezien de diversiteit van deze groep van bedrijven en de akoestische relevantie van deze bedrijven
is het niet noodzakelijk een benchmark op te stellen voor het “wegen” van de aangevraagde
geluidproductie per oppervlakte-eenheid.
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Bijlage 3 Resultaten van de workshop Stakeholders
Het geluiddossier voor het gebied Rijnmond-West kent veel onderwerpen en projecten en er is
sprake van veel dezelfde partijen.
De volgende projecten en ontwikkelingen die in gang zijn gezet:
• Aanpassing van de Wet- en regelgeving: SWUNG II
• Evaluatie beleidsregel zonebeheerplan Rijnmond-West
• Havenbestemmingsplannen
• Geluidruimtebeheer via geluidverkaveling
• Regionaal Afsprakenkader: afspraken over nieuwe woningbouwplannen binnen 55 dB(A)
MTG-contour:
• Geluidmeetnet Europoort/Maasvlakte 1 en geluidhinderonderzoek
• Westvoorne
• Ontwikkeling Benchmark geluid
De volgende stakeholders zijn als primaire partijen te onderscheiden:
• Provincie Zuid-Holland en gemeente SO Rotterdam (beide partijen zijn bevoegd gezag voor
vergunningverlening aan bedrijven)
• DCMR Milieudienst Rijnmond
• Havenbedrijf Rotterdam N.V.
• Gemeente Rotterdam: 3 betrokken wethouders, SO, gebiedscommissies;
• Deltalinqs (inclusief Commissie geluid) en havenbedrijfsleven (eventueel via Deltalinqs).
Overige stakeholders:
• Haven van Amsterdam en overige Nederlandse havens (level playing field);
• Adviesbureaus, die de resultaten van het project moeten gaan gebruiken;
• Welke adviesbureaus?
• Omliggende dorpen en steden van het havengebied
• Bewonersverenigingen: o.a. VVBV, bewonersvereniging Rugge, platforms Hinder en
Veiligheid
• Overige stakeholders: ministerie van Infrastructuur en Milieu, Omgevingsdienst, Zuid-Holland
Zuid, Natuur- en Milieuorganisaties (Milieufederatie Zuid-Holland)
In de workshop zijn de volgende issues benoemd
• Kennisniveau geluiddossier verschilt per stakeholder (communicatieachterstand
• Stakeholders: hoe wordt hiermee omgegaan door het project?
• De balans tussen havenontwikkeling en leefomgeving (groei bedrijfsleven, groei omliggende
dorpen en steden, ‘oprukkende woningbouw’);
• Havenbedrijfsleven vraagt om grenzen tussen leefomgeving en industriegebied aan te geven
(bufferzones). Hoe wordt invulling gegeven aan de bufferzones?
• Havenbedrijfsleven wil daarnaast een level playing field
• Angst voor concurrentieverlies havenbedrijfsleven
• Geluidaanpak in Amsterdam en Rotterdam: dezelfde geluidaanpak?
• Wat is BBT: duur (korter) geluidbron of aantal dB’s geluidbron (minder)?
• Bedrijfsleven is bezorgd dat bij de keuze voor een installatie alleen wordt gekeken of de
installatie BBT is voor geluid - gevaar sub optimalisatie (installatie is BBT voor geluid, maar
op overige milieuaspecten niet BBT of te kostbaar)
• Duidelijkheid over gebruik resultaat en implementatie benchmark geluid
• Juridische en bestuurlijke hanteerbaarheid en houdbaarheid van de geluidbenchmark
• Hoe wordt het belang van voorkomen geluidhinder afgewogen tegen het economisch
belang?
• Havenbedrijfsleven is bezorgd over de kosten i.r.t. de opbrengsten
• Relatie geluidkentallen en vergunningen
• Duidelijkheid over gebruik resultaat en implementatie van actualisatie
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•
•
•
•
•

geluidkentallen in Rijnmond (gezien investering, termijn, haalbaarheid,
handhaving)
Hoe verhouden de verschillende geluidkentallen zich tot elkaar?
Planning
Wat is de beschikbare geluidruimte in het havengebied? Havenbedrijfsleven heeft behoefte
aan duidelijkheid over wat er nog mogelijk is binnen de geluidruimte
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Bijlage 4 Communicatieplan
DMS 21712828
Bronnen:
- Plan van Aanpak KCG Benchmark Geluid - (H. Oosthoek et. al, 11 september 2013)
- Verslag bijeenkomst “Stakeholders en issues” - (J. van Steenbergen, 23 oktober 2013)
- Presentatie Benchmark geluidkentallen - (H. Oosthoek, december 2013)

Aanleiding
Het project Kennis Centrum Geluid (KCG) “Benchmark Geluid” geeft invulling aan het verder
optimaliseren van de beschikbare geluidruimte in het Haven Industrieel Complex (HIC) zoals
verwoord in de doelstellingen uit de Havenvisie 2030. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar een
geluid-benchmark op productie-eenheidniveau voor een bepaalde bedrijfstak en wordt daarvoor een
instrumentarium ontwikkeld. Het doel is de geluid-benchmark te kunnen inzetten ten behoeve van
het toetsen aan Beste Beschikbare Technieken (BBT) bij vergunningverlening aan bedrijven.
De aanleiding van dit project is tweeledig:
1. er blijkt dat er tot nu toe geen instrument is om te sturen naar de (geluids)eindcontouren. De
instrumenten die nu voor handen zij hebben geen wettelijke basis maar hebben het karakter
van een beleidsambitie;
2. de gemeente Rotterdam heeft besloten in de bestemmingsplannen van de havengebieden
Maasvlakte/Europoort en Botlek/Pernis het geluid te verkavelen in dB(A)/m2. De
geluidbudgetten per kavel zijn in de regels van het bestemmingsplan opgenomen.
Er zijn twee doelen:
- nadere invulling geven aan het kunnen toetsen van de geluidkentallen (dB(A)/m2 per kavel)
aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT).
- actualisatie van de huidige gebruikte geluidkentallen in Rijnmond.
Het subdoel is de geluid-benchmark als handvat te laten dienen om BBT bespreekbaar te maken
met het bedrijfsleven. Er wordt aan de hand van deze benchmark duidelijkheid geboden aan het
bedrijfsleven over onder andere de aan te leveren informatie bij de aanvraag van een vergunning en
op welk detailniveau dit moet gebeuren (streven naar: zo eenvoudig mogelijk).
Een review van de huidige geluidkentallen is noodzakelijk om het planningsinstrument (dB(A)/m2 per
kavel), dat in de verbeelding van de bestemmingsplannen van het HIC is opgenomen te
herbevestigen.

Stakeholders
Dit plan onderscheidt vier clusters van stakeholders met een onderverdeling naar intern en extern.
De interne stakeholders zijn de primaire- en de externe de secundaire-doelgroep.
De clustering is functioneel in die zin, dat het aangeeft in welke hoedanigheid doelgroepen moeten
worden aangesproken. Dat geeft houvast bij de timing, inhoud, vorm en toon van de
communicatieboodschappen naar die doelgroepen. Ook geeft het houvast bij de het bepalen van de
mate van interactie met een doelgroep.
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Intern:
-

Deltalinqs
Gemeente Rotterdam (SO)
Havenbedrijf Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond

Extern:
Politiek-bestuurlijk cluster
- Deelgemeentebesturen (toekomst gebiedscommissies)
- Ministerie van I&M
- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- Regiogemeenten (Westvoorne, Brielle, Bernisse, Rozenburg, Spijkenisse, Albrandswaard,
Maassluis, Vlaadingen en Schiedam)
- Wethouders Rotterdam (Karakus, Baljeu en van Huffelen)
Maatschappelijk cluster
- Bewonersvereniging Rugge
- Bewonersverenigingen VVBV
- Milieuorganisaties
- Niet havengebonden bedrijven (in de omgeving)
- Platforms Hinder en Veiligheid
Interne stakeholders
Goede interne communicatie is een voorwaarde voor externe communicatie omdat:
- De primaire stakeholders kennis kunnen delen en zij de ambassadeurs zijn van het project;
- goede eenduidige interne communicatie zorgt voor eenduidige informatie naar externen.
Hoewel alle (primaire)stakeholders samen het project Benchmark vertegenwoordigen zijn er ook de
eigen belangen en bevoegdheden van de partijen onderling. Dit hoeft geen belemmering te zijn voor
het project als die voor iedereen helder en transparant zijn.

Strategie
In hoofdzaak wordt ingezet op de interne (project)communicatie tussen de primaire stakeholders:
Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en DCMR. Er
wordt gestreefd naar draagvlak, vertrouwen en duidelijkheid. Dit vertaalt zich in een realistische
communicatie tussen de stakeholders.
Strategie voor interne communicatie
De interne strategie bedient drie punten die stapsgewijs tot het gewenste doel leiden:
A.
In de huidige situatie is er een verschil in informatie. Dit kan tot onduidelijkheid en
misverstanden leiden. Door meer aandacht te geven aan informatie-uitwisseling en
kennisoverdracht ontstaat een gedeelde probleemanalyse.
Deze is gebaseerd op twee pijlers:
1. Kennisoverdracht over feiten, uitkomsten, regels, procedures, etc
2. De inzet van de stakeholders als afzender op basis van gedeelde probleemanalyse.

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Blad 164 van 176

B.

Verschillen in informatie (en mogelijke) misverstanden kunnen polarisatie in de hand werken.
Dit is te voorkomen door in de communicatie en onderlinge omgangsvormen
consequent rekening te houden met ruimte en begrip voor alle betrokkenen.
Het respect over en weer is de basis om ondanks verschillende standpunten
elkaars belangen recht te kunnen doen:
1. ruimte voor eigen standpunt én dat van anderen;
2. de juiste toonzetting daarbij.

C.

Gedeelde kennis en begrip voor elkaar draagt bij aan vertrouwen. Dit vertrouwen is verder te
versterken door, vanuit die grondhouding, de samenwerking te verdiepen:
1. projecten gezamenlijk uitwerken;
2. in goed overleg geven en nemen;
3. gemaakte keuzes mede uitdragen.

De kern van communicatie ligt hiermee in het delen en uitleggen van de betekenis van de informatie
en het handelen van en door de stakeholders. Hiermee wordt voorkomen dat communicatie als een
separaat onderdeel beschouwd gaat worden. De communicatie ligt niet alleen bij de
communicatieadviseurs maar is mede een onderdeel van alle betrokkenen van de stakeholders.
Strategie voor externe communicatie
De externe strategie zal zich inzetten op:
- het informeren (feitelijk) over de zaken die vastliggen en over proces en procedures;
- open en gevalideerde informatieverstrekking, ook bij (onvoorziene) afwijkingen van
bestaande normen en kentallen;
- begrip tonen voor elkaars belang (de havengerelateerde bedrijven hebben een ander belang
dan de gemeenten of omwonenden);
- het aanpassen van de toonzetting aan de belangen en beleving van de externe stakeholders
om tot een gedeelde oplossingen te komen.

Communicatiedoelstelling
Essentieel is het uitgangspunt dat de stakeholders denken en handelen vanuit het project
Benchmarkt Geluid. Zo wordt ook de communicatie vanuit het project benaderd en niet vanuit de
organisaties apart. Verder blijft het begrip Benchmark centraal staan omdat dit bij alle stakeholders
een bekend begrip is, ondanks dat het in feite gaat om het vergaren van kentallen.
Primaire stakeholders
Het verkrijgen en onderhouden van een open en transparante informatie-uitwisseling en
kennisoverdracht. Dit resulteert in een beter begrip van betrokken partijen en dient als basis voor een
versterkt onderling vertrouwen.

Secundaire stakeholders
Het met voldoende regelmaat geïnformeerd worden over de uitkomsten en effecten van de
Benchmark Geluid. Dit resulteert in een afdoende informatievoorziening die voor hun eigen
belangenafweging gebruikt kan worden.
Overkoepelende boodschap
De Benchmarkt Geluid wordt een centraal instrument in het kunnen toetsen aan de Beste
Beschikbare Technieken (BBT) bij vergunningverlening aan bedrijven in het Rijnmondgebied.
De Benchmarkt Geluid zorgt voor snelle en gerichte informatie over de mogelijkheden van vestiging
van een bedrijf en draagt bij aan een heldere afweging bij vergunningverlening.
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De Benchmark wordt samen ontwikkeld met het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR, gemeente
Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Deltalinqs (als overkoepelende organisatie van de
havenbedrijven). Hierbij wordt ingezet op kennisuitwisseling, ruimte voor begrip en samenwerking op
basis van vertrouwen.

Communicatiemiddelen
Van belang is om de twee doelgroepen te onderscheiden: de interne- en externe partijen.
Deze hebben beiden een andere informatiebehoefte en zullen ook door andere
communicatiemiddelen bedient worden. Voor een uitgebreid overzicht volgt nog een
doelgroep/middelen matrix.
Interne communicatie
De focus bij de interne stakeholders zal liggen op het aangaan van open, persoonlijke contact (korte
lijnen) en het continue onder de aandacht brengen van voorhanden zijnde informatie en
belangenafwegingen.
Gezamenlijke herstartup project:
Scope: persoonlijk contact is nog altijd de beste basis voor uitwisseling en vertrouwen.
Vorm: kennismaken op een andere manier: ‘geen inhoud, beperkt proces, veel relatie’.
Samen vormgeven van de communicatieve vaardigheden en uitwisseling van de te hanteren
communicatiespelregels.
Uitkomst: Teambuilding, samenwerking en verbeteringen in de relationele sfeer, resulterend
in vertrouwen.
Verdiepen van wederzijds begrip:
Scope: Afstemming met de interne stakeholders over de wederzijdse belangen. Omdat hier
de slag gemaakt moet worden van standpunten naar belangen is openheid en vertrouwen
binnen de groep dringend gewenst en vertrouwelijkheid en geslotenheid buiten de groep
randvoorwaardelijk.
Vorm:
- (Communicatie)tournee langs de leden: De leden maken een tournee langs elkaars
locaties, waarbij iedere 'gastheer' zijn verhaal kan doen/ kan laten 'zien' wat het project voor
hem betekent. Bovendien wordt hiermee de achterban scherper belicht. De inhoud kan door
middel van een projectnieuwsbrief worden gedeeld met hun achterban.
- Benen op de “Bench” sessies waarbij de reguliere overleggen op een andere manier
vormgegeven en ingezet worden (bijvoorbeeld Pecha Kucha: aan de hand van foto’s een
verhaal vertellen of probleem uitleggen).
- inzet social media (digiloog ipv dialoog)
Uitkomst: Gemeenschappelijke probleembeleving rond het project Benchmark Geluid. Begrip
voor elkaars problemen.
Kennis professionalisering
Scope: Kennisuitwisseling op thema’s voor vaste leden van projectgroep Benchmark Geluid
(evt. ook de Stuurgroep?)
Vorm: Themabijeenkomsten over onderwerpen als economische groei, hinderbeperking en
inpact op wet- en regelgeving. Ten behoeve van kennisvergroting wordt inzet door (externe)
experts ingevuld.
Uitkomst: Gedeeld basaal kennisniveau voor alle vaste leden. Voor specifieke expertise
wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde poule van deskundigen.
Externe communicatie
Onderstaande matrix legt de relatie tussen de doelgroep en middel, zodat zichtbaar wordt welke
communicatiemiddelen geschikt zijn voor welke doelgroep.
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Website-pagina per stakeholder
Portal (gemeensch. website) ?
Nieuwsbrief (per stakeholder)
Themabijeenkomsten / presentaties
Actief pers- / publiciteitsbeleid
(persberichten, artikelen)
Mogelijke activiteit bij mijlpalen

Politiek-bestuurlijk
X
X
X
X

Maatschappelijk
X
X

X

X

Toelichting op de middelen
Websites
Alle stakeholders hebben hun eigen website. Deze websites worden door de stakeholders beheerd.
Hier kan de door de stakeholders gezamenlijk overeengekomen informatie over het project gedeeld
worden.
Verder is er de website van het Kennis Centrum Geluid waar gebruik van gemaakt kan worden.
Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief geldt dat de stakeholders hun eigen nieuwsbrief uitbrengen. Het zijn
onderscheidende nieuwsbrieven gericht op de eigen doelgroep en gevuld met eigen informatie.
Themabijeenkomst(en) - presentaties
Gericht op kennis uitwisseling tussen de primaire stakeholders en het bedrijfsleven. Doel is om
kennis uit te wisselen over de ambities van de Benchmark Geluid en wat de gevolgen kunnen zijn
voor de bedrijven zowel als de omgeving.
Actief pers- en publiciteitsbeleid
Maakt gebruik van de bestaande media (Krant, Internet, evt RTV-Rijnmond) of mogelijk de vakmedia
(bladen, websites). Door benutting van deze kanalen kan een groot publiek bereikt worden en hoeft
niet zelf worden geproduceerd en gedistribueerd.
Activiteit bij mijlpalen
Mijlpalen creëren samen met partners. Activiteiten die horen bij, en berichten over, het project
Benchmark Geluidproject houdt het op het netvlies. Dit kan via media (van de stakeholders,
regionale media en vakmedia), maar vooral ook door persoonlijk contact. Presentaties houden,
(netwerk-) bijeenkomsten bezoeken, en zelf investeren in het netwerk staan daarom centraal.

Planning
De planning richt zich op het jaar 2014 en kent de volgende mijlpalen die voor de communicatie van
belang zijn:
-

verlenen opdracht
vaststellen communicatieplan
resultaten DEEL 1
evaluatie DEEL 1
verlenen opdracht voor DEEL 2
resultaten DEEL 2
evaluatie DEEL 2
opleveren eindrapport definitief

afgerond
6 maart 2014
april 2014
april 2014
juni 2014
oktober 2014
november 2014
eind december 2014

Budget
Uitgegaan wordt van een communicatiebudget van € 50.000,- onder te verdelen in uren en
communicatiemiddelen.
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Een definitieve onderverdeling van de kosten kan pas worden opgesteld na vaststelling van de
onderdelen en middelen van dit plan.

Evaluatie
Omdat de planning voor het communicatietraject zich richt op het jaar 2014 wordt dit ook als
uitgangspunt voor de evaluatie genomen.
Er wordt in twee evaluatiemomenten voorzien. De eerste na de resultaten van DEEL 1 en de tweede
na de resultaten van DEEL 2. De uitkomst van de eerste evaluatie is tevens een Go-no Go moment
waarop het project van koers/inzet kan veranderen. Dit zijn momenten dat de hele primaire
stakeholdersgroep de evaluatie aangaat en zich commiteert aan de uitkomsten.
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Bijlage 5 Onderbouwende rapporten per deelsegment

Hoofdsegment
Non-bulk

Marktsegment
Containers

Breakbulk

Deelsegment
Deepsea
Shortsea

Empty depots
Distributie
Overig
stukgoed

Roll-on-roll-off

Hoofdsegment
Droog
massagoed

Marktsegment
Droog
massagoed

Deelsegment
Agribulk

IJzererts &
kolen
Schroot

Overig droog
massagoed

Eindrapport Benchmark geluid definitief 29 juni 2015

Sub-deelsegment
Type 1
containerterminal
Type 2
containerterminal
Overig stukgoed
niet zijnde fruit
Overig stukgoed
zijnde fruit
-

DMS 21933554
DMS 21932211
Informatiesysteem
Industrielawaai
DMS 21932215
DMS 21932220

Sub-deelsegment
Alleen “op- en overslag” geen
be- en verwerking
“Op- en overslaan” met be- en
verwerking
“op en overslag per schip” en
“geen be- en verwerking”
“op en overslag per schip” en
“met be- en verwerking”
“op en overslag per
vrachtwagen”
Asfaltcentrales
Betoncentrales “relatief grote”
betoncentrales
“relatief kleine”
betoncentrales
“op- en overslag” van ertsen en
mineralen”
“op- en overslag” van grind en
beton”

DMS 21932206

DMS 21939035

DMS 21932287

DMS 21944246
Informatiesysteem
Industrielawaai

DMS 21944246
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Hoofdsegment
Nat
massagoed

Marktsegment
Chemie&
biobased
industrie
Ruwe olie &
raffinage
Onafhankelijke
tankopslag

Gas & power

Hoofdsegment
Dienstverlening

Deelsegment
Chemische industrie
Biobased industrie
Raffinaderijterminals
Raffinaderijen
Minerale
olieproducten
Chemische
producten
Plantaardige oliën
Raffinaderijterminals
Gas
Power
Utilities

Marktsegment
Maritieme service
industrie
Overige
havengerelateerde
bedrijvigheid

Sub-deelsegment
bio-ethanol
biodielsel
-

DMS 21933985

DMS 21933811

DMS 21951809

DMS 21933985

Deelsegment
Maritieme industrie

Sub-deelsegment
-

Maritieme dienstverlening
Andere
havengerelateerde
bedrijvigheid

-
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Bijlage 6 RO-planningskental voor het Marksegment Container
Het Marksegment Container heeft de volgende deelsegmenten:
 Type 1 containerterminals
 Type 2 containerterminals
 Empty depots
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RO-planningskental
voor het Marktsegment Containers
Methode A
Versie: 11 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het marktsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Containers
Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
1. Deepsea, bedrijven die containers op- en overslaan vanuit schepen van rederijen die
intercontinentale verbindingen onderhouden en containers vervoeren in opdracht van
producenten, handelaren en expediteurs. Situering van deze bedrijven nabij de toegang tot
de zee is van groot belang, o.a. vanwege de benodigde diepgang.
2. Shortsea, vertoont overeenkomsten met deepsea echter in shortsea gaat het om
continentale, Europese verbindingen.
3. Empty depots, bedrijven die lege containers van importeurs en exporteurs ontvangen,
opslaan, controleren, uitleveren en repareren.
Het RO-planningskental voor ontwikkel- en veranderlocaties voor het marktsegment
Containers
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015
BRUTO

66

65

65

Vanaf 2015
NETTO

65

64

64

Bandbreedte

-6,6 dB tot + 2,5 dB

-10,6 dB tot + 0,9 dB

-17,5 dB tot + 0,7 dB

De laagste interne afscherming is 1 dB
Onderliggende informatie van de RO-kentallen voor de benchmark geluid.
Type 1 Containerterminal
Een containerterminal voor de op- en overslag van containers die gebruik maakt van
geautomatiseerd equipement zoals (lift)AGV's198 en ASC's199.
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

65

65

65

Bandbreedte

-1,2 dB tot + 2,5 dB

-1,3 dB tot + 0,9 dB

-1,7 dB tot + 0,7 dB

Interne afscherming is minimaal 1 dB

198
199

Automated Guided vehicle
Automated Stacking Crane
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Type 2 Containerterminal
Een containerterminal voor de op- en overslag van containers. Deze bedrijven zijn meestal kleiner
dan de type 1 containerterminals. De werkwijze leidt tot minder intern transport, waardoor de totale
geluidemissie beperkter is dan de grotere type 1 containerterminals. Het zijn traditionele
containerterminals die geen gebruik maken van AGV's/ASC's200
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

64

64

64

Bandbreedte

-3,8 tot + 1,3 dB

-5,4 tot + 1,3 dB

-6,5 tot + 1,3 dB

Interne afscherming is minimaal 2 dB
Empty depot
Een bedrijf voor het tijdelijk opslaan en reinigen van containers en indien noodzakelijk het uitvoeren
van reparatiewerkzaamheden aan deze containers. Koelinstallaties van reefers worden
onderhouden, gekeurd en proefgedraaid (pretrippen).
Aan en afvoer gebeurt met vrachtwagens en in mindere mate met schepen en treinen. Het intern
transport is veelal met heftrucks, reachstackers, empty handlers, e.d..
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015

66

61

57

Bandbreedte

-6,6 dB tot + 2,6 dB

-6,6 dB tot + 2,5 dB

-9,5 dB tot + 5,1 dB

Interne afscherming is minimaal 5 dB

200

AGV: Automated Guided vehicle; ACS Automated Stacking Crane
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RO-planningskental
voor het Marktsegment Containers
Methode B
Versie: 11 juni 2015
Status: definitief
Beschrijving van het marktsegment
Segmentindeling in de haven bestemmingsplannen:
Marktsegment Containers
Het marktsegment bestaat uit drie deelsegmenten:
4. Deepsea, bedrijven die containers op- en overslaan vanuit schepen van rederijen die
intercontinentale verbindingen onderhouden en containers vervoeren in opdracht van
producenten, handelaren en expediteurs. Situering van deze bedrijven nabij de toegang tot
de zee is van groot belang, o.a. vanwege de benodigde diepgang.
5. Shortsea, vertoont overeenkomsten met deepsea echter in shortsea gaat het om
continentale, Europese verbindingen.
6. Empty depots, bedrijven die lege containers van importeurs en exporteurs ontvangen,
opslaan, controleren, uitleveren en repareren.
Het RO-planningskental voor ontwikkel- en veranderlocaties voor het marktsegment
Containers
RO-KENTAL
dB(A)/m2

Dag
Periode

Avond
periode

Nacht
periode

Vanaf 2015
BRUTO

66

65

64

Vanaf 2015
NETTO

65

64

63

Bandbreedte

-6,6 dB tot + 2,6 dB

-10,6 dB tot + 0,9 dB

-16,5 dB tot + 1,7 dB

De laagste interne afscherming is 1 dB
Onderliggende informatie van de RO-kentallen voor de benchmark geluid.
Type 1 Containerterminal
Een containerterminal voor de op- en overslag van containers die gebruik maakt van
geautomatiseerd equipement zoals (lift)AGV's201 en ASC's202.
Type 1
Bedrijf
1
2
3
4

201
202

Oppervlakte Lw
Lw
Lw
Plaats
in m2 [SI2] dagperiode avondperiode nachtperiode
Rotterdam
2572281
129,0
128,9
128,7
Rotterdam
1050000
127,7
126,0
125,9
Rotterdam
1187373
127,6
126,6
126,2
Rotterdam
1083207
124,2
124,1
123,7

Automated Guided vehicle
Automated Stacking Crane
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Interne afscherming is minimaal 1 dB
Type 2 Containerterminal
Een containerterminal voor de op- en overslag van containers. Deze bedrijven zijn meestal kleiner
dan de type 1 containerterminals. De werkwijze leidt tot minder intern transport, waardoor de totale
geluidemissie beperkter is dan de grotere type 1 containerterminals. Het zijn traditionele
containerterminals die geen gebruik maken van AGV's/ASC's203
Type 2
Bedrijf
5
6
7
8
9

Oppervlakte Lw
Lw
Lw
Plaats
in m2 [SI2] dagperiode avondperiode nachtperiode
Rotterdam
1129815
125,8
125,8
125,8
Rotterdam
714009
123,8
123,0
121,9
Rotterdam
435684
121,0
120,9
119,2
Rotterdam
481009
121,5
120,7
117,2
Rotterdam
280000
117,0
115,5
114,3

Interne afscherming is minimaal 2 dB
Empty depot
Een bedrijf voor het tijdelijk opslaan en reinigen van containers en indien noodzakelijk het uitvoeren
van reparatiewerkzaamheden aan deze containers. Koelinstallaties van reefers worden
onderhouden, gekeurd en proefgedraaid (pretrippen).
Aan en afvoer gebeurt met vrachtwagens en in mindere mate met schepen en treinen. Het intern
transport is veelal met heftrucks, reachstackers, empty handlers, e.d..
Empty Depots
Bedrijf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plaats
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Oppervlakte Lw
Lw
Lw
in m2 [SI2] dagperiode avondperiode nachtperiode
78.090
117,6
112,4
111,1
26.368
107,2
105,1
93,4
18.203
102,0
100,4
100,4
21358
111,3
101,9
90,8
78987
114,5
112,5
103,8
54914
112,7
101,8
96,0
96.476
118,3
111,2
104,5
92329
113,5
110,9
100,7
71006,84
111,1
106,1
98,2
95895
113,6
112,8
111,4

Interne afscherming is minimaal 5 dB

203

AGV: Automated Guided vehicle; ACS Automated Stacking Crane
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Berekening RO-planningskental

Bedrijf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plaats
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Totaal

Oppervlakte Lw
Lw
Lw
in m2 [SI2] dagperiode avondperiode nachtperiode
2572281
129,0
128,9
128,7
1050000
127,7
126,0
125,9
1187373
127,6
126,6
126,2
1083207
124,2
124,1
123,7
1129815
125,8
125,8
125,8
714009
123,8
123,0
121,9
435684
121,0
120,9
119,2
481009
121,5
120,7
117,2
280000
117,0
115,5
114,3
78.090
117,6
112,4
111,1
26.368
107,2
105,1
93,4
18.203
102,0
100,4
100,4
21358
111,3
101,9
90,8
78987
114,5
112,5
103,8
54914
112,7
101,8
96,0
96.476
118,3
111,2
104,5
92329
113,5
110,9
100,7
71006,84
111,1
106,1
98,2
95895
113,6
112,8
111,4
9567005
135,3
134,5
134,0
dB(A)/m2
65,5
64,7
64,2

RO-planningskental Container:
Bandbreedte
min
max
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66
-6,6
2,6

65
-10,6
0,9

64
-16,5
1,7
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