
Van: Oosterhout, Timo van [mailto:timo.van.oosterhout@vvaa.nl]  
Verzonden: zondag 17 december 2017 17:36 
Aan: Jong, Marijke de <marijke.de.jong@stichtsevecht.nl> 
CC: Heetkamp, Jessica van den <jessica.vanden.heetkamp@vvaa.nl>; 'Ina Groustra' 
<i.groustra@kpnplanet.nl> 
Onderwerp: FW: O 15845: Restaurant De Drie Biggetjes te Tienhoven: opmerkingen bij 
geluidonderzoek 
 
Aan: De gemeente Stichtse Vecht 
t.a.v.  Mevrouw Marijke De Jong, 
  
Betreft: Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
  
  
Geachte mevrouw De Jong,  
  
Namens cliente, mevrouw Groustra, zend ik u onderstaande mail van Ir. Suverkropp van 
het  Geluidsbureau Peutz.  
  
Ik verzoek u deze relevante informatie ter zake het verrichte geluidsonderzoek onder de aandacht van 
uw gemeenteraad te brengen.  
  
Met vriendelijke groet, 
Stichting VvAA Rechtsbijstand 
  
Mr. Timo van Oosterhout 
  
Advocaat  
  
Van: David Suverkropp [mailto:d.suverkropp@peutz.nl]  
Verzonden: donderdag 7 december 2017 12:48 
Aan: Oosterhout, Timo van 
CC: 'Ina Groustra'; Hombergh, Sabrina van; Kroes, Teun; Heetkamp, Jessica van den 
Onderwerp: O 15845: Restaurant De Drie Biggetjes te Tienhoven: opmerkingen bij geluidonderzoek 
  

Geachte heer Van Oosterhout, 
 
Over het rapport 'Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluiduitstraling van het geplande terras van 
restaurant De Drie Biggetjes Westbroekse Binnenweg 42A 3612 AJ Tienhoven', kenmerk 3612 AJ - 
42A WO 002-25-07-17 V1.1, datum 1 september 2017 van het geluidBuro te Haarlem,  heb ik de 
volgende opmerkingen:  

• de rekenhoogte op verdiepingsniveau is 4,5 m. Het is niet duidelijk waarom niet de 
gebruikelijke, ook in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening aangegeven 
hoogte van 5 m is gehanteerd; 

• er wordt bij de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus alleen rekening 
gehouden met zittende, rustig pratende personen op het terras. Het is echter niet op voorhand 
evident dat dat realistisch is. Voor een terras dat 's avonds als een rook- en staruimte 
functioneert, is het niet juist met alleen zittende personen rekening te houden. Na nuttiging 
van alcohol is ook het uitgangspunt dat alleen normaal gesproken wordt, te optimistisch; 

• bij de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus wordt geen rekening 
gehouden met roepen van personen. Als dat slechts een enkele keer op een avond voorkomt, 
heeft dat roepen vrijwel geen invloed op het gemiddelde niveau. Als dat echter vaker gebeurt, 
dan mogelijk wel. Vooralsnog is het niet uitgesloten dat dat, hetzij in de huidige setting, hetzij 
met een toekomstige andere exploitant, mogelijk is; 

• luid roepen is niet beschouwd, en schreeuwen (nog luider) ook niet. Juist als de bezoekers 
alcohol hebben genuttigd, is het optreden daarvan niet onwaarschijnlijk; 

• dit wordt onderstreept door de opmerking in de tekst van het rapport dat de daadwerkelijke 
optredende geluidniveaus zowel voor het gemiddelde geluidniveau als voor de piekgeluiden in 
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de praktijk soms hoger of lager uitvallen. Lagere geluidniveaus zijn geen probleem, maar 
hogere wel. Dan wordt dus niet voldaan aan de gehanteerde grenswaarden. De in het 
geluidrapport gehanteerde situatie is dan kennelijk niet als akoestisch representatief aan te 
merken; 

• de rest van het restaurant is niet beschouwd. Dit betreft bijvoorbeeld de geluiduitstraling vanuit 
de restaurantruimte/zaalruimte via (al of niet geopende) deuren, vanuit de keuken met 
(eveneens al dan niet geopende) deuren, het sluiten (of 'dichtgooien') van autodeuren, 
stemgeluid van bezoekers op het buitenterrein van de inrichting anders dan het terras 
(waaronder met name ook op het parkeerterrein, nabij de woning Westbroekse Binnenweg 
42), het in de afvalcontainers werpen, het afleveren van dranken en ophalen van emballage 
en afval, het opstellen en stapelen of binnenhalen van het terrasmeubilair, en geluid vanwege 
installaties (afzuigingen, koeling). Als de geluidbijdragen vanwege het bestaande restaurant 
reeds hoger zijn dan acceptabel, dan is het daaraan nog toevoegen van de geluidbijdrage van 
het terras niet acceptabel; 

• met een terras groeit de capaciteit van het restaurant en wordt een mogelijk aantrekkelijke 
verblijfsoptie gecreëerd. Waarom dat niet tot een toename van het totale aantal bezoekers 
van het restaurant zal (kunnen) leiden, is niet duidelijk. Of dan het door het 
verkeersaantrekkende karakter veroorzaakte geluid nog acceptabel is, is in het geluidrapport 
niet nader beschouwd; 

• bij dit alles is relevant dat in principe van de maximale planologische mogelijkheden van het 
nieuwe bestemmingsplan moet worden uitgegaan, dus niet van een mogelijk minder intensief 
gebruik dan wat op grond van de planregels maximaal mogelijk is. 

Alles bij elkaar is het geluidrapport onvoldoende om op grond daarvan de invloed van het terras op het 
woon- en leefklimaat te kunnen baseren. 

Met vriendelijke groet, 
 
David Suverkropp 
 

 
ir. D.J. Suverkropp 
Postbus 66 
6585 ZH Mook 
T: 024 3570710 
F: 024 3585150 
E: d.suverkropp@peutz.nl 
W: www.peutz.nl  
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