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Goedenavond,

Hierbij enkele aanvullende vragen namens GBV over het bestemmingsplan Run 7000. 
Deze willen wij graag vóór de besluitvormende vergadering beantwoord zien.

Van enkele insprekers hebben wij het begrepen dat de nieuwe versie van het 
geluidsrapport van Peutz fouten bevat. Dit heeft met name betrekking op het geluid van 
de koeltorens. Hierbij zou met 88 decibel zijn gerekend in plaats van met 93 decibel. 
Daarmee zou rekening gehouden zijn met een gebouwhoogte van 30 meter in plaats van 
20 meter op het noordelijke plangebied.

1. In hoeverre hebben deze waarden consequenties voor het geluid in de omgeving en 
daarmee voor het voorliggende bestemmingsplan?
Opmerkingen over fouten in het geluidrapport van april 2022 zijn onderzocht en op 
onderdelen zijn aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe rapport uit september 2022 
en de aanvulling daarop van oktober 2022 tonen in voldoende mate aan dat geen 
sprake is van problemen t.a.v. het geluidniveau. Bureau Peutz is een zeer 
gerenommeerde partij voor dergelijke onderzoeken.

Voor het geluid van de koeltorens is -mede op basis van ervaringen met bestaande 
ASML-gebouwen- uitgegaan van maximaal te verwachten geluidniveaus op basis van 
een realistische bedrijfssituatie. Hiervan uitgaande is sprake van een bronvermogen 
van 88 dB(A), hetgeen in het nieuwe geluidrapport is opgenomen.

In het geluidrapport van september 2022 is voor de berekening van de 
geluidbelasting uitgegaan van een realistische invulling van de uitbreidingen met 
gebouwen en installaties. Daarbij is van een bouwhoogte van 20 m uitgegaan. In de 
aanvulling op het akoestisch onderzoek van oktober 2022 is de situatie beschouwd 
met de planologisch maximale invulling van de uitbreidingen. Hierbij is voor zowel het 
noordelijke plandeel als het zuidelijke plandeel uitgegaan van een bouwhoogte van 30 
meter.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering is gesproken over het verleggen van het 
meetpunt voor de drempelwaarde van het geluid van de gevel van de woningen naar het 
fietspad op de Kempenbaan (aan de andere kant van de geluidswal). ASML heeft 
toegezegd hier geen problemen mee te hebben.

2. In hoeverre wordt hier rekening mee gehouden in de verdere uitwerking van het 
bestemmingsplan?
De in het Bestemmingsplan Geluid opgenomen grens van de geluidzone ligt niet op 
de gevel van de woningen, maar op de perceelsgrens (zie tekening)



Het is gebruikelijk dat controlemetingen worden uitgevoerd om te controleren of aan 
een bedrijf aan de geluidgrenswaarden voldoet. Daarbij worden metingen verricht bij 
de bron van het geluid. Vervolgens wordt met berekeningen aangetoond of aan de 
zonepunten op de geluidzonegrens wordt voldaan.

Voor het bestemmingsplan Run 7000 Geluid betekent dit dat de controlemetingen ter 
plaatse van de installaties van ASML worden verricht en dat vervolgens aan de hand 
van berekeningen het geluidniveau bij de geluidzonegrens wordt bepaald. Bij deze 
werkwijze wordt geen hinder ondervonden van de geluidwal aan de Kempenbaan, 
omdat de metingen 'achter' deze geluidwal plaatsvinden.

In het Bestemmingsplan Geluid is overigens bepaald dat bij de vaststelling van het 
geluidniveau ter plaatse van de geluidzonegrens geen rekening mag worden 
gehouden met de geluidwal aan de Kempenbaan. Dit betekent dat het werkelijke 
geluidniveau ter plaatse van de geluidzonegrens waarschijnlijk lager ligt dan de 
toegestane waarde. Er wordt bij de berekening immers geen rekening gehouden met 
de afschermende werking van de geluidwal aan de Kempenbaan.

3. En wat zijn de consequenties van het eventuele verleggen van het meetpunt?
Zoals bij de vorige vraag uitgelegd ligt het meetpunt bij de geluidbronnen, ofwel de 
geluidproducerende installaties van ASML.

ASML heeft verder aangeboden om naast de gebruikelijke berekeningen bij de 
concrete bouwaanvragen (waarmee wordt aangetoond dat op de geluidzonegrens aan 
de grenswaarde wordt voldaan) ook na ingebruikname gebouw geluidmetingen te 
doen zowel voor het geluidscherm alsook achter het geluidscherm.

Dit is onderdeel zijn van de beloftes zoals opgenomen in het Beloftedocument:
'ASML zal regelmatig meten op de diverse punten van de geluidzone en voor de 
geluidwal aan de Kempenbaan en de resultaten hiervan delen met de gemeente en 
omwonenden.'

Daarmee staat 1000Zo vast dat aan de geluidwaarden wordt voldaan zoals in het 
bestemmingsplan geborgd.

Antwoord:


