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1 Inleiding en samenvatting 

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) is de geluidemissie vanwege de 

waterinjectie-installatie aan de Tramweg te Rossum gedurende ca. een week gemonitord ter 

plaatse van de woning aan de Tramweg  Doel van deze metingen was de optredende 

geluidniveaus te toetsen aan de geluidvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning. 

 

Er blijkt gedurende deze week weinig variatie opgetreden te zijn in de gemeten waarden. De 

belangrijkste reden daarvan is de bijdrage van het altijd aanwezige omgevingsgeluid. Ondanks de 

overschatting van de geluidniveaus die hier het gevolg van is, blijven de gemeten waarden van 

zowel het equivalente geluidniveau Lnacht, als van het maximale geluidniveau LAmax en het 

laagfrequente geluidniveau in de 63 Hz oktaafband ruimschoots binnen de gestelde geluidgrenzen 

uit de vigerende milieuvergunning. 
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Figuur 2.3 
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3.3 Resultaten van de metingen: laagfrequent geluid 

Conform vergunningvoorschrift E2 mag de bijdrage in de 63 Hz oktaafband in de woning niet meer 

bedragen dan 20 dB(A-gewogen). De oktaafband met middenfrequentie 63 Hz is opgebouwd uit de 

tertsbanden 50, 63 en 80 Hz, dus de niveaus in deze banden dienen nog bij elkaar opgeteld te 

worden. Voorafgaand hieraan dient echter nog de A-weging in rekening te worden gebracht.  

 

Alhoewel ook hier de aanpak van toepassing dient te zijn overeenkomstig de vorige paragraaf 

(gelet op de altijd aanwezige stoorgeluiden), beperken we ons hier tot een analyse op basis van de 

uurgemiddelde waarden. Dit geeft dus een nog ruimere overschatting van de werkelijk opgetreden 

laagfrequente geluidniveaus.  

 

Figuren 3.13 t/m 3.15 geven de uurgemiddelde waarden. Tabel 3.2 de bepaling van het A-

gewogen niveau in de 63 Hz oktaafband. 

 

Tabel 3.2 

Bepaling van de A-gewogen waarde van de oktaafband met middenfrequentie 63 Hz 

Tertsband Mic.1 / 2 lineair Mic.1 / 2 A-gewogen 

Tertsband 50 Hz: 21 / 23 dBLIN -9 / -7 dB(A-gewogen) 

Tertsband 63 Hz: 20 / 24 dBLIN -6 / -2 dB(A-gewogen) 

Tertsband 80 Hz: 20 / 28 dBLIN -2 / +6 dB(A-gewogen) 

Oktaafband 63 Hz - A-gewogen (maximaal) 7 dB(A-gewogen) 
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4 Beoordeling en conclusie 

De resultaten van de verrichte geluidmetingen kunnen nu getoetst worden aan de 

geluidvoorschriften uit de milieuvergunning. 

 

Geluidvoorschrift E1 

Het equivalent geluidniveau komende van de NAM-installatie zal in ieder geval (vanwege de altijd 

aanwezige bijdrage van het omgevingsgeluid) lager zijn dan 30 dB(A). Hiermee wordt ruimschoots 

voldaan aan de grenswaarde uit de vergunning. 

 

Geluidvoorschrift E2 

Het gemeten laagfrequente geluid in de 63 Hz oktaafband bedraagt maximaal 7 dB(A-gewogen). 

Dit is veel lager dan de van toepassing zijnde grenswaarde van 20 dB(A-gewogen). Ook hieraan 

wordt (zeer) ruim voldaan. 

 

Geluidvoorschrift E3 

In oktober 2011 en januari 2012 zijn controlemetingen door het Noordelijk Akoestisch Adviesburo 

BV (NAA) uit Assen uitgevoerd en overlegd aan de SodM. Op basis van deze uitgevoerde 

metingen en berekeningen is geconcludeerd dat de geluidsvoorschriften uit de vigerende 

milieuvergunning worden gerespecteerd. 

 

Geluidvoorschrift E6 

Niet duidelijk is waar de door de bewoner van de Tramweg  waargenomen “knallen” van 

afkomstig zijn. Wel kan aangegeven worden dat deze de vergunde grenswaarde voor het LAmax niet 

overschreden hebben. Ook aan dit geluidvoorschrift is dus in ieder geval voldaan. 

 

 

We concluderen dat ruimschoots aan alle geluidvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning 

wordt voldaan. 

 

 

NAM heeft dit rapport in conceptvorm ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag. De 

bijbehorende Email-correspondentie is als bijlage toegevoegd. 

 

 

 

 

LBP|SIGHT BV 
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Bijlage I  

Beoordeling conceptrapport: Emailcorrespondentie  





2

 
LBP heeft bij de   hele lage niveaus gemeten. In dergelijke situaties kom je in de buurt van het altijd 
aanwezige omgevingsgeruis, waarbij het laagfrequente gedeelte van het geluid altijd relatief wat sterker bijdraagt 
dan in situaties met meer omgevingsgeluid. Volgens LBP kun je dat dan niet zo goed beoordelen met de dB(C) ‐ 
dB(A) – methode. Wel heeft LBP op de gemeten tertsbanden de A‐ en C‐weging in mindering gebracht en de 
totaalwaarden bepaald. Na indicatieve uitwerking hiervan betekent dit in de nacht in de woning een waarde van ca. 
22 dB(A), terwijl het C‐gewogen uitkomt op ca. 31 dB(C). Hierbij wordt opgemerkt dat dit soort lage totaalniveaus 
niet bruikbaar zijn voor een beoordeling van LFG, waarbij het verschil tussen beide waarden ( 31 – 22 = 9 ) in dit 
geval niet groter is dan 15 dB.  
 
Ik hoop je met deze uitleg voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan 
verneem ik die graag. 
 
Gr.   
 
 

Van: noaberkracht.nl]  
Verzonden: dinsdag 19 mei 2015 15:24 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: NAM-locatie ROW2: concept geluidsrapport controlemeting Tramweg  Rossum 
 
Dag   
 
Ik heb het rapport van LBP bestudeert. In het rapport is aangegeven dat er Liniair is gemeten. Men heeft een A‐
weging uitgevoerd. Heeft LBP ook een C‐weging uitgevoerd? 
Het zou kunnen dat uit de C‐weging misschien het probleem van  naar voren komt. Als er een verschil is 
van meer dan 15 dB is dan kan dit  voor problemen bij de ontvanger zorgen. 
Ik hoor graag van jou. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 19 mei 2015 11:33 
Aan:

 
Onderwerp: NAM-locatie ROW2: concept geluidsrapport controlemeting Tramweg  Rossum 
 
Geachte   
 
Van LPB heb ik het concept geluidsrapport ontvangen inzake de uitgevoerde geluidsmetingen bij   

 
 
De door LBP aangebrachte microfoons hebben in de periode van 9 tot 17 april 2015 volcontinu, elke seconde het 
geluidniveau gemeten. 
 
De conclusie van het concept rapport is dat er ruimschoots aan alle geluidvoorschriften uit de vigerende 
milieuvergunning wordt voldaan. 
 
Ik hoor graag je commentaar op dit concept rapport, zodat LBP het rapport binnenkort definitief kan maken en het 
rapport aan   aangeboden kan worden 
 
M.vr.grt.   
 
 

 






