
 

 

BESCHIKKING 
 

TOT HET WIJZIGEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU 
(artikel 2.31 Wabo, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 

 
 
 
Inrichtinghouder : Vrumona 
Postadres : Postbus 1 
Woonplaats : 3980 CA Bunnik 
Aard inrichting : Productie, verpakken en verkoop van dranken, concentraten en water 
Adres inrichting : Vrumonaweg 2 
Vestigingsplaats : Bunnik 
Kenmerk : Z/20/167867 / D - 505888 

 
 
 
Aanleiding ambtshalve wijzigen 
 
De gemeente is voornemens om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij op de locatie Schoudermantel 
6 in Bunnik een woonbestemming wordt gerealiseerd. Deze woningen liggen naast de toegangsweg van 
Vrumona. De verkeersbewegingen van Vrumona geven een overschrijding van de geluidnormen op deze 
woningen in de nachtperiode. In het kader van het bestemmingsplan is beoordeeld dat er op deze locatie 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Om te voorkomen dat Vrumona in overtreding is 
van de geluidnormen, wordt de geluidnorm ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen verruimd. 
Vrumona wordt dan niet in haar bedrijfsactiviteiten belemmerd door de nieuwe woonbestemming. 
 
Besluit 
 
Op 24 december 2018 is een revisievergunning verleend voor een bedrijf voor de productie, verpakken en 
verkoop van dranken, concentraten en water op het adres Vrumonaweg 2 in Bunnik. Deze 
omgevingsvergunning wordt met dit besluit gewijzigd.  
 
Gelet op artikel 2.31 Wabo zijn wij voornemens om voorschrift 3.3. van de omgevingsvergunning van 24 
december 2018 te wijzigen. Voorschrift 3.3 komt te luiden: 
 
In afwijking van voorschrift 3.2 geldt ter plaatse van de woningen op de Dr. Breveestraat, de Groeneweg 
en de zuidwestgevel en de noordwestgevel van het woongebouw aan de Schoudermantel 6-6a een 
maximaal geluidsniveau LAmax van 65 dB(A) in de nachtperiode vanwege de verkeersbewegingen met 
vrachtwagens binnen de inrichting.  
 
Procedure en beroep 
 
Voor de procedure wordt afdeling 3.4 Awb gevolgd. Dit op grond van artikel 3.10 lid 1, juncto artikel 3.15 
lid 3 Wabo omdat: 

- Het gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo.  
- De te wijzigen activiteit tot stand is gekomen met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide 



 

 

voorbereidingsprocedure (artikel 3.15 lid 3 Wabo).  
 
De ontwerpbeschikking is gepubliceerd op de website van de gemeente Bunnik en ter inzage gelegd van 
5 november 2020 t/m 16 december 2020. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dit besluit is niet gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerpbesluit.  
 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Bunnik en ter inzage gelegd.  
 
Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep 
worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld door: 

• hen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; 
• de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit ; 
• belanghebbenden, ook als zij willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het 

besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 
 
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat op 
korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de 
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er 
sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, 
worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank 
Midden-Nederland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het 
indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierechten) 
verbonden. 
 
Motivering van het besluit 
 
In voorschrift 3.2 van de revisievergunning van 24 december 2018 is een norm van 70/65/60 dB(A) in 
respectievelijk dag/avond/nachtperiode opgenomen voor het maximale geluidsniveau LAmax op gevels van 
woningen. Ter plaatse van de zuidwestgevel en de noordwestgevel van het woongebouw op 
Schoudermantel 6-6a, wordt niet voldaan aan de norm van 60 dB(A) in de nachtperiode.  
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de vrachtwagens, die in de nachtperiode het terrein van 
Vrumona op- en afrijden. Aan een norm van 65 dB(A) kan wel worden voldaan. Dit blijkt uit het akoestisch 
onderzoek dat is uitgevoerd vanwege de wijziging van het bestemmingsplan (zie rapport 21900319A.R03, 
ZEEP bv, Schoudermantel 6/6a in Bunnik, 6 mei 2020 van SPA WNP ingenieurs en notitie 21900319.N01, 
Schoudermantel 6/6A Bunnik, 17 juni 2020 van SPA WNP ingenieurs).  
 
Voor deze woningen wordt een norm opgenomen van 65 dB(A) in de nachtperiode. Hiervoor wordt 
voorschrift 3.3 van de revisievergunning van 24 december 2018 gewijzigd. Deze hogere norm is 
aanvaardbaar omdat het binnenniveau maximaal 45 dB(A) zal zijn en omdat deze norm niet zal leiden tot 
slaapverstoring.  
 
Aan de noordwestgevel en zuidwestgevel van het woongebouw zijn er geen buitenruimten. Er zijn alleen 
de galerijen met de toegang tot de appartementen. De balkons van de appartementen zijn aan de 
noordoostzijde c.q. aan de zuidoostzijde gesitueerd. Gelet op de standaardeis voor de geluidwering van 
gevels in het Bouwbesluit (20 dB) zullen de geluidpieken binnen in de appartementen beperkt blijven tot 
maximaal 45 dB(A). Een geluidsniveau voor het maximale geluidsniveau LAmax van 45 dB(A), binnen in 
geluidsgevoelige ruimten van een woning, wordt als acceptabel beschouwd en is ook opgenomen in tabel 



 

 

2.17a van het Activiteitenbesluit (geluidsnorm LAmax in in- en aanpandig geluidsgevoelige gebouwen).  
 
De geluidnorm voor het maximale geluidniveau in de nachtperiode heeft als doel om slaapverstoring te 
voorkomen. Volgens de nieuwste inzichten is een norm van 70 dB(A) voor het maximale geluidsniveau 
LAmax op de gevel van een woning voor geluid van verkeersbewegingen voldoende om slaapverstoring te 
voorkomen. Wij verwijzen hierbij naar het rapport “Grenswaarden piekniveaus” door Peutz, 
rapportnummer RC 913-1 -RA-002 d.d. 17 mei 2016. Uit het rapport blijkt dat een norm van 70 dB(A) 
voldoende is voor het vermijden van slaapverstoring door verkeersbewegingen. Uitgaande van een 
gedeeltelijk geopende gevel is een norm van 65 dB(A) voldoende. Ook in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving van 3 juli 2018 (Staatsblad 2018 nr 292) is op basis van deze nieuwe inzichten een norm 
van 70 dB(A) opgenomen in de nachtperiode voor aandrijfgeluid van voertuigen. 
 
Bunnik, 16 juli 2021 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van gemeente Bunnik 
 
 

 
 
Dhr. W. Overbeek 
Afdelingshoofd Ruimtelijke Regie 


