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Toepassing Standaardrekenmethode I (SRM I); Toelichting

Op grond van artikel 77 van de Wet geluidhinder moet voor de nieuwe woonbestemming Ossendijk 4 onderzoek verricht worden naar de mogelijke
verkeersgeluidshinder van de Deurningerstraat. Op grond van onder andere de artikelen 110d, 110e, 110g en 110h heeft de minister een regeling
vastgesteld waarin is bepaald hoe dat onderzoek moet plaatsvinden. Dat is het "Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012". In artikel 3.2 van het "Reken- en
meetvoorschrift 2012" is bepaald dat het equivalent geluidsniveau voor wegen wordt bepaald volgens de in hoofdstuk 2 van bijlage III bij de regeling
beschreven Standaardrekenmethode 2. In afwijking daarvan kan het equivalent geluidsniveau worden bepaald volgens de in hoofdstuk 1 van bijlage III bij de
regeling beschreven Standaardrekenmethode 1, indien de desbetreffende situatie valt binnen het toepassingsgebied van die Standaardrekenmethode 1. Op
basis van hoofdstuk I van Bijlage III is onderzocht of SRM I toegepast kan worden. Daarvoor is de situatie aan de Ossendijk 4 geschematiseerd volgens
Hoofdstuk I van Bijlage III. Dat is gebeurd voor drie plekken op het perceel Ossendij 4. Vanuit de hoek van de woning en vanaf de meest noordelijke en de
meest zuidelijke perceelsgrens.
Conclusie is dat de geschematiseerde situatie aan de Ossendijk voldoet aan de wettelijke voorwaarden om SRM I toe te passen als onderzoeksmodel.
Hieronder zijn zowel de wettelijke schematisering als de drie varianten met de schematisering van de locatie Ossendijk 4 weergegeven en toegelicht. Daarna
is de berekening met toepassing van SRM I weergegeven.
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1.1

Wettelijke schematisering

De feitelijke situatie moet in overeenstemming zijn met de in hoofdstuk 1 van Bijlage III geschematiseerde situatie zoals die hieronder is weergegeven in
figuur 1.1

Figuur 1.1: wettelijke schematisering

Toelichting figuur 1.1: wettelijke schematisering
In figuur 1.1 is de ligging en de omvang van het aandachtsgebied en de weg weergegeven. De as van de echte weg moet geheel binnen het aandachtsgebied
liggen om SRM i toe te kunnen passen. De lijnen I1 en I2 vormen de begrenzinglijnen van het aandachtsgebied. Vanuit de waarnemer W wordt de kortste
verbindingslijn naar de as van de weg getrokken (de lengte van WS is d). W is de meest nabij de Deurningerstraat gelegen hoek van de woning. De afstand
tot de as van de weg is 25 meter (WS=d=25 meter). Daaruit volgt: d/2 = 12,5 meter en 2d = 50 meter. De lijn door S, loodrecht op WS, representeert de as
van de denkbeeldige weg (die het model is van de werkelijke weg).
Als voorwaarde om SRM I toe te kunnen passen geldt dat de ligging van de as van de echte weg (de Deurningerstraat) geheel binnen het aandachtsgebied
valt.
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1.2. Toepassingsbereik rekenmethode SMR I
De Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waardoor ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode de
volgende voorwaarden gelden voor het aandachtsgebied tussen de begrenzinglijnen l1 en l2:
a. de as van de werkelijke weg doorsnijdt het in figuur 1.1 aangegeven grijs gemarkeerde gebied niet;
b. de weg bevat geen hoogteverschillen van meer dan drie meter ten opzichte van de gemiddelde weghoogte;
c. het zicht vanuit de waarnemer op de weg wordt niet belemmerd over een hoek van meer dan 30°;
d. het wegdek is van hetzelfde type;
e. de verkeersvariabelen vertonen geen belangrijke variaties.

1.3 Ligging as Deurningerstraat in relatie tot wettelijke schematisering.
In de drie figuren op de volgende bladzijde is de wegas van de Deurningerstraat weergegeven ten opzichte van het aandachtsgebied waarbinnen het
mogelijk is SRM I toe te passen. In figuur 1.3 is het aandachtsgebied weergegeven vanaf de meest nabijgelegen hoek van de woning naar de
Deurningerstraat. In figuur 1.4 is als waarneempunt aangehouden noordelijke perceelsrand van Ossendijk 4 , op een afstand van 25 meter (net als de hoek
van de woning) uit de wegas van de Deurningerstraat. Voor figuur 1.5 is als waarneempunt wederom de perceelsgrens op 25 meter uit de as van de
Deurningerstraat aangehouden, maar nu op de zuidelijke begrenzing van het perceel.
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figuur 1.2 W op hoek woning

figuur 1.3 W op noordelijke perceelsgrens

figuur 1.3 W op zuidelijke perceelsgrens
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1.4 Conclusie
De as van de Deurningerstraat is geheel gelegen binnen het wettelijk geschematiseerde aandachtsgebied (zie figuren 1.2, 1.3 en 1.4). Ook aan de paragraaf
1.2 onder b t/m e gestelde voorwaarden wordt voldaan. Voor de berekening van de langtijdgemiddelde verkeersgeluidsbelasting als gevolg van de
Deurningerstraat mag SRM I toegepast worden.
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Berekening

Met toepassing van Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012, bijlage III, Standaardrekenmethode I
Locatie: Ossendijk 4, Deurningen

Verkeerstelgegvens Deurningerstraat, ter hoogte Ossendijk 4
Verkeerstelgegevens I Deurningerstraat
gemiddeld per
voertuiguur
categorie
lv
mv
zv

dag

avond

totaal
dag (x
etmaal 12)

nacht

avond (x 4)

nacht (x
8)

etmaal

353
31
7

150
6
2

40
4
1

215
18
4

4236
372
84

600
24
8

320
32
8

5156
428
100

alle cat.
391
Bron: prov. Overijssel

158

45

237

4692

632

360

5684
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Invoergegevens voor Standaardrekenmethode I
Invoergegevens SRM I:

Lichte
voertuigen

V

Vo

Vlv = 80 km/h

Vo = 80 km/h
Volgens art. 1.5
Bijlage III, RMG
2012

(lv)

Middelzware Vmv = 75 km/h
Voertuigen bij rotonde op
(mv)

220 m. en
afslaand verkeer

Vo = 70 km/h
Volgens art. 1.5
Bijlage III, RMG
2012

Cwegdek,lv, art. 1.5,
Bijlage III, RMG 2012

Cwegdek,lv
art. 3.5, RMG 2012

SMA 0/8 (bij 80 km/h)
-0,8 (n.v.t.; zie art.
3.5)

-2,0

Cwegdek,mv, art. 1.5,
Bijlage III, RMG 2012

Cwegdek,mv
art. 3.5, RMG 2012

SMA 0/8 (bij 75 km/h)
0,0

n.v.t.

Cwegdek,zv, art. 1.5,
Bijlage III, RMG 2012

Cwegdek,zv
art. 3.5, RMG 2012

Zware
voertuigen

Vzv = 75 km/h
bij rotonde op

(zv)

220 m. en
SMA 0/8 (bij 75 km/h)
afslaand verkeer
0,0
n.v.t.
zie tabel met uurintensiteiten per dagdeel en voertuigcategorie
afstand as weg - hoek aanwezige woning Ossendijk 4

Q
r = 25 m.

Vo = 70 km/h
Volgens art. 1.5
Bijlage III, RMG
2012

Cwegdek

hweg = 0 m.
hw = 1,5 m.
B = 0,9

bestaande situatie
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Berekening (volgens SMR I, uit hoofdstuk 1 van bijlage III behorende bij het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012)
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Conclusie
Het langtijdgemiddelde geluidsbelastingniveau op de hoek van de woning Ossendijk 4 bedraagt 53 dB. Toegestaan is maximaal 48 dB en met een hogere
grenswaarde, 53 dB. Er is dus een hogere grenswaardeprocedure nodig voor een geluidsniveau van 53 dB
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