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project   : Project “Locatie onderzoek IJSBAAN” Hoogeveen v3 
nummer  : HO24070 

Project 
De gemeente Hoogeveen heeft de RUD Drenthe een geluidadvies gevraagd voor de locatie van de nieuwe 
ijsbaan. Er zijn een aantal aspecten aangegeven die een relatie hebben met het aspect geluid. In deze fase 
van het project is het de bedoeling om voor onderzoekslocatie aan te geven of er belemmeringen zijn en hoe 
dwingend deze zich manifesteren ten opzichte van de beschouwde locatie. De aspecten die worden 
beoordeeld zijn: 
1) Ligging ten opzichte van bebouwing 
2) Verkeersaantrekkende werking 

 
Bedrijven en Milieuzonering  
Voor de ruimtelijke  inpassing van een nieuwe inrichting, kan het boek “Bedrijven en Milieuzonering” van  de 
VNG als leidraad worden gebruikt. In lijst 1 met activiteiten staat een overdekte ijsbaan specifiek benoemd. 
Een overdekte ijsbaan valt onder categorie 3.2. Voor het onderdeel geluid geldt als grootste afstand is 100 m 
(C). Dit houdt in dat geluid de belangrijkste factor geldt op milieugebied. Als verkeersindex is P2 opgenomen, 
wat staat voor potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking. De gekozen locatie voldoet niet aan 
deze afstand van 100 m en kan er niet zondermeer worden gerealiseerd. Er zal onderzocht moeten worden 
of de activiteiten van de ijsbaan en adventure center aan de geluidsaspecten kunnen voldoen. 
 
Uitgangspunten voor de ijsbaan 
Met betrekking tot het gebruik van de ijsbaan gaat het om 1000 bezoekers per dag met circa 400 
parkeerplaatsen (200.000 bezoekers per jaar). Het wordt een multifunctioneel gebouw, structureel voor 
schaatsen en bijvoorbeeld  skeeler- skatesport activiteiten.  Naast deze activiteiten wordt er, voor buiten het 
schaatsseizoen om, ook  gedacht aan een Adventure Centre met bijvoorbeeld superjump (veel trampolines 
bij elkaar), klimwand, escape room, drone-activity, minigolf enzovoort. Hiervoor wordt ingezet op 75.000 
bezoekers per seizoen. Dit betekent automatisch dat het schaatsseizoen met 200.000 bezoekers maatgevend 
is.  
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HOOGEVEEN 

 
1. Bentinckspark Noord-huidige natuurijsbaan 

 
 
Locatie  Bentinckspark Noord-huidige locatie ijsbaan  
Afstand tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt ca. 60 meter. Bovendien liggen er meerdere woningen 
binnen de afstand van 100 meter (VNG publicatie). Dit is ongunstig aangaande de geluidsuitstraling van de 
ijshal. De verkeersaantrekkende werking zal de grenswaarde voor indirecte hinder zeer waarschijnlijk 
overschrijden. Geen ideale locatie, klachten tgv verkeer en geluid tgv ijsbaan en evenementen te 
verwachten. De huidige ijsbaan ligt hier ook, maar doordat dit een natuurijsbaan is, is het gebruik zeer 
beperkt en is het gebruik minder intensief dan de geplande ijsbaan. 

 
Conclusie (14-7-2015) 
Er is een akoestisch onderzoek noodzakelijk voor zowel het bestemmingsplan als voor de geluiduitstraling 
van de ijsbaan zelf (Wet milieubeheer). Hierbij moeten alle mogelijke gebruikstypen in kaart worden 
gebracht, ijsbaan (regulier) maar ook de andere mogelijkheden voor concerten/evenementen en dergelijke. 
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CONCRETISERING locatie 
 
Op basis van rapporten van nieuw te realiseren ijsbanen elders, is een inschatting gemaakt van de 
geluiduitstraling van de ijsbaan. Als basis is de aangeleverde ondergrond van plan gebruikt. De hoogte van de 
hal is op 8 meter gesteld. Er zijn 8 geluidbronnen met elk een bronvermogen van 100 dB(A). Het totale 
geluidsvermogenniveau bedraagt dan 109 dB(A). Dit representeert de bezoekers binnen, de installaties 
enzovoort. Bij een geluidniveau van 85 dB(A) in de hal is de waarde van 100 dB(A) per bron te hanteren als 
representatieve waarde. Dit kan van belang zijn voor het Adventure Centre. Daarbij is dan uitgegaan van een 
constructie (dak en wand) van een metalen geveldelen met een stalen binnendoos met 90 mm mineralewol, 
geprofileerd. 
 
Met deze gegevens is de geluidbelasting op de omgeving bepaald. Die moet worden getoetst aan de 
waarden van het Activiteitenbesluit (50/45/40 dB(A)) => 50 dB(A) etmaalwaarde. 
 

 
 
De grenswaarde uit het Activiteiten besluit wordt ter plaatse van een groot aantal in de nabijheid gelegen 
woningen overschreden. De minimale overschrijding bedraagt 1 dB en de hoogste bedraagt 6 dB. De hoogste 
overschrijding treedt op ter plaatse van de appartementen aan de Meteorenlaan. Dit komt door de hoogte 
van de bronnen in combinatie met de hoogte van het appartementencomplex. Deze appartementen worden 
rechtstreeks aangestraald door de bronnen van de ijsbaan. 
 
Er moet een akoestisch onderzoek met een maatregelenonderzoek worden uitgevoerd om te bezien of met 
maatregelen aan de grenswaarde kan worden voldaan. 
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Wanneer de ijsbaan hier wordt gerealiseerd moet wel rekening worden gehouden met een grote kans op 
klachten en in een eerder stadium bezwaren uit te omgeving. 
 
Indirecte hinder 
Voor deze locatie geldt dat ook de indirecte hinder moet worden beschouwd. Deze geluidbelasting moet 
worden getoetst aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor de berekening is een mobiele 
geluidbron ingevoerd (89 dB(A)) en zijn de 2000 vervoersbewegingen gehanteerd, onderverdeeld in 400x2 in 
de dagperiode en 600x2  in de avondperiode. Hiervoor zijn 3 scenario’s doorgerekend: 
1: via de huidige toegangsweg; 
2: via een nieuw aan te leggen toegangsweg op de plaats het huidige fietspad ten westen van het huidige 
korfbalveld (wordt parkeerterrein); 
3: via de noordzijde van de ijsbaan en aansluitend op de Galileilaan. 
 
In onderstaand figuur zijn optie 1 en 2 weergegeven. 

 
Optie 1 (blauw) is de huidige route van en naar Maxx/tennisbanen en huidige ijsbaan. Optie 2 is de nieuw 
aan te leggen route. Bij optie 2 komen en meer woningen in de invloedsfeer van aan- en afvoerbewegingen 
te liggen. Uit de 1e inventarisatie bleek al dat er nader onderzoek naar de woningen aan de Vos van 
Steenwijklaan moet worden uitgevoerd, omdat de geluidbelasting de grenswaarde van 50 dB(A) voor 
indirecte hinder ruimschoots overschrijdt. Door te kiezen voor route 2 (rood) zullen er extra woningen 
onderzocht moeten worden en mogelijk van maatregelen worden voorzien. Dit staat los van het verkeer dat 
reeds aanwezig is op de Vos van Steenwijklaan. Met betrekking tot de ijsbaan gaat het om de indirecte 
hinder (verkeersaantrekkende werking) die is toe te rekenen aan de activiteiten die door de inrichting 
(kunstijsbaan) worden ontplooit. De geluidbelasting van de scenario’s zijn hieronder weergegeven. 

1 2 
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Scenario 1 huidige route handhaven 

 
 
Hier wordt de grenswaarde van 50 dB(A) met maximaal 9 dB overschreden. Een hogere waarde dan 50 dB(A) 
is mogelijk mits er een onderzoek naar de geluidwering van de gevel is gedaan en indien nodig maatregelen 
worden getroffen op kosten van de initiatiefnemer. Bij geluidbelastingen boven de 57 dB(A) bestaat de kans 
dat er maatregelen getroffen moeten worden. In dit scenario zijn dat 15 woningen. Ervaring leert dat dit circa 
€ 7500,- per woning kost (ca. €112.500) 
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Scenario 2 route via huidig fietspad (westelijke route) 
Door de route te verplaatsten in westelijke richting, komen er meer woningen in het invloedsgebied te liggen 
en wordt de woning aan de Vos van Steenwijklaan 85 de woning die het dichtst op de route ligt. Bovendien 
hebben deze woningen in de huidige situatie geen verkeer van en naar het aanwezige sportcomplex en 
ontstaat er een situatie waarbij er een grotere mate van hinder kan ontstaan en weerstand tegen de 
plannen. Dit is akoestisch gezien het slechtste scenario. 
 

 
 
De hoogste geluidbelasting zal in dit scenario optreden bij Vos van Steenwijklaan 85 en bedraagt 61 dB(A). 
Bovendien komen er 7 woningen extra bij die voor maatregelen in aanmerking komen.  Dit worden dan 
totaal 22 woningen en wordt het totaal aan maatregelen € 165.000,-. 
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Scenario 3 Route via de noordzijde 
Door de route aan de noordzijde van de ijsbaan en de gebouwen van Maxx te leggen worden veel 
verkeersbewegingen langs de woningen aan de Vos van Steenwijklaan voorkomen. Ter plaatse van een 
aantal woningen aan de Galileilaan zal er een toename zijn van de geluidbelasting, alleen is hier de afstand 
tot de weg groter dan die tot de woningen aan de Vos van Steenwijklaan. 
 
Er is een berekening uitgevoerd waarbij bij het verlaten van het terrein alle voertuigen rechts afslaan in 
verband met de aanwezigheid van de brug, de huidige inrichting van gebied en de verkeersveiligheid. Er is 
van uitgegaan dat alle bewegingen eerst naar het zuiden gaan en vervolgens de helft weer richting het 
noorden rijdt. 
 
Hierdoor worden de appartementen aan de Meteorenlaan aan een aanzienlijke geluidbelasting blootgesteld 
dit zijn ook 22 appartementen. Echter zijn deze nog redelijk nieuw en zal de geluidwering ook in de 
bestaande situatie al behoorlijk goed zijn. De verwachting is dat er hier wel maatregelen nodig zijn, maar 
doordat het alleen glas oppervlakken zijn en geen dakoppervlakken aanwezig zijn zullen deze kosten 
behoorlijk lager zijn dan bij een woning. 
 

 
 
Deze situatie kan in zijn geheel worden opgeheven door een noordelijke route te creeren over het kanaal of 
door de aansluiting op de Gallileilaan zo te maken dat de voertuigen niet allemaal richting het zuiden hoeven 
te rijden.
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CONCLUSIE 
 
In opdracht van de gemeente Hoogeveen is de mogelijke vestiging van een ijsbaan aan de Vos van 
Steenwijklaan onderzocht. Er is een indicatieve berekening gemaakt van de geluiduistraling naar de 
omgeving, op basis van recente onderzoeken van een nieuwe ijsbaan elders (Ireen Wüst in Tilburg). 
 
Ook het de impact van de verkeersaantrekkende bewegingen inzichtelijk gemaakt. 
 
De berekening laat een overschrijding zien van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit tot maximaal 9 
dB. Er zal een degelijk akoestisch onderzoek moeten plaatsvinden naar de geluiduitstraling van de 
ijsbaan,zeer waarschijnlijk aangevuld met maatregelen. Ook zal er zeer waarschijnlijk  in het kader van de 
indirecte hinder een onderzoek naar de geluidwering van de gevels van de omliggende woningen moeten 
plaatsvinden. Mogelijk moeten er geluidwerende maatregelen aan een aantal woningen worden getroffen.  
 
Voor de locatie aan het Bentinckspark (oude ijsbaan) kan een verbetering ten gevolge van de indirecte hinder 
worden aangebracht door de parkeerroute via de noordzijde te laten verlopen. Of dit verkeerskundig een 
gewenste oplossing is, is aan de verkeerskundigen. 
 
Er is hier alleen gekeken naar het reguliere gebruik. Het is niet ondenkbaar dat er ook andere activiteiten 
(muziekfestival en andere publieks trekkende activiteiten) gaan plaatsvinden.De activiteiten met betrekking 
tot het Adventure Centre zijn naar verwachting ondergeschikt aan het gebruik van de ijsbaan. In de 
documenten is aangeven dat ijskarting ook tot de mogelijkheden kan behoren. Opgemerkt wordt dat 
(ijs)karting plaats kan vinden, maar dan niet met brandstof aangedreven karts, maar met elektrisch 
aangedreven karts. Kart met een verbrandingsmotor zullen een hoger geluidniveau dan 85 dB(A) in de hal 
veroorzaken.  Bovendien kunnnen deze brandstof aangedreven  kart een tonale (geluid) component met zich 
meebrengen die een toeslag van 5 dB op het berekende geluidniveau noodzakelijk maakt. Ook zal er dan 
extra ventilatie aangebracht moeten worden, waardoor de technische installaties zwaarder uitgerust moeten 
worden. Ventilatoren in het dak is ondenkbaar ivm de geluiduitstraling. 
 
Wil men structureel luidruchtigere activieiten organiseren dan dient men de hal heel goed akoestisch te 
isloren, zodat de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Aandachtspunt hierbij is dat akoestische isolatie is 
heel anders dan themische isolatie. Akoestisch isoleren is wel thermisch isoleren, maar thermisch isoleren is 
niet akoestisch isoleren! 
 
De technische installaties diene aan de noord- noordoostzijde te worden geplaatst, afschermd ten opzichte 
van de woningen. 
 
24-05-2016 
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Vraag met hoogte van hal 14 m 
Bronnen zijgevel toegevoegd met 85 dB(A) binnen (7080 m2 oppervlak 14 meter) 15 bronnen met lijnbron 
gemodelleerd. 

 
 
Resultaat: 
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Locatieonderzoek Bentinckspark aan de Vaart 

Kunstijsbaan Hoogeveen 

 

Achtergrond 

In 2009 besloot de gemeenteraad tot herontwikkeling van het Bentinckspark tot een bruisende en moderne 

campus voor sport en onderwijs. Algehele doelstelling van de ontwikkeling van Bentinckspark aan de Vaart is bij te 

dragen aan de regionale uitstraling van Bentinckspark via de bouw van een nieuw zwembad voor recreatie- en 

wedstrijdsport en de ontwikkeling van één of meerdere commerciële publiekstrekkers.  

 

In 2011 is hard gewerkt aan de gebiedsontwikkeling voor Bentinckspark aan de Vaart en lag er een programma van 

eisen voor een nieuw zwembad, en alles was gereed de gebiedsontwikkeling op de markt te zetten. In 2012 is als 

gevolg van de bezuinigingen de gebiedsontwikkeling met het beoogde nieuwe zwembad stilgelegd. Vervolgens 

besloot de gemeenteraad het zwembad de Dolfijn zwembad voor 15 jaar in stand te houden. 

 

De kunstijsbaan past naadloos in de ambitie van het Bentinckspark en Bentinckspark aan de Vaart: een sportieve 

publiekstrekker met een regionale uitstraling. Zeker met de beoogde integratie met de bestaande tennishallen van 

MAXX. 

 

Het zwembad de Dolfijn zal op uiteindelijk op termijn alsnog vervangen moeten worden. Het verplaatsen van het 

zwembad naar het Noordelijk deel naast de kunstijsbaan ligt dan voor de hand zowel wat betreft energie- als 

ruimtegebruik. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de kaders voor het gebied en de daaruit voortvloeiende eisen, van het SPVE 

tot flora en fauna. 

 

 



 

 

 

SPVE Bentinckspark 

Het SPVE Bentinckspark is op 22 januari 2009 vastgesteld door de gemeenteraad, is het kader voor de uitvoering 

en is vertaald naar het bestemmingsplan.  

 

PG 57 van het SPVE over het Noordelijk deel van het Bentinckspark 

“Ambitie noordelijk gedeelte 

Commerciële voorzieningen (bijvoorbeeld een hotel of een dagattractie, passend bij de aard en schaal van het 

Bentinckspark) Realisatie van een nieuw zwembad dat voldoet aan eisen wedstrijdsport en recreatieve eisen. Te 

realiseren door realisator commerciële voorzieningen parkeren t.b.v. voorzieningen in noordelijk gedeelte zelf, dan 

wel andere oplossingen aan te dragen door aanbieder commerciële voorziening 

 

Wijze van uitwerking 

In het SPvE wordt het noordelijk gedeelte niet uitgewerkt, anders dan dat: 

de ambitie wordt benoemd randvoorwaarden worden gesteld referentiebeelden worden opgenomen de op dat 

moment geldende beperkingen inzichtelijk worden gemaakt Uitwerking vindt plaats via het opstellen van een 

businesscase. In de businesscase worden de eisen en wensen ten aanzien van het noordelijk gedeelte 

gedefinieerd. Vervolgens wordt hiermee de markt benaderd om inzicht te krijgen in het realiteitsgehalte van de 

ambitie. De businesscase wordt voorgelegd aan college en raad. Vervolgens wordt een aanbestedingsprocedure 

doorlopen om de meest 

geschikte aanbieder te selecteren. De planning van realisatie van het noordelijk 

gedeelte is afhankelijk van de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure. Tot het moment van realisatie zal het 

zwembad op de huidige locatie blijven bestaan. 

Randvoorwaarden voor de inrichting van het noordelijk gedeelte kunnen ook gezocht worden in de relatie tussen 

het noordelijk gedeelte en de rest van het Bentinckspark. Belangrijk is om duidelijke verbindingen te behouden, via 

de entrees naar gebouw de Vos en de rechtstreekse verbinding oostelijk daarvan. Hierdoor komt er een connectie 

tussen het stadspark en het zwembad. Ook is er een 

kans het kanaal te betrekken. Daarom is de oriëntatie van het zwembad naar beide kanten cruciaal. 

 

Het zwembad 

Het zwembad De Dolfijn is 40 jaar oud. Het is in 1999 gerenoveerd met als doel de levensduur met 10 jaar te 

verlengen. Door de sportunit zijn de volgende hoofdproblemen en oplossingsvarianten in kaart gebracht. Het 

zwembad kent drie hoofdproblemen: 

1. het bad voldoet niet aan de eisen voor wedstrijdzwemmen 

2. er is bij de renovatie onvoldoende ingespeeld op de wensen van bezoekers op het gebied van welness, 

speeltoestellen, meer zwemwater en buitenwater. Hierdoor zijn de mogelijkheden om de bezoekersaantallen te 

verhogen of toegangsprijzen te verhogen beperkt (verhouding kosten – geboden kwaliteit raakt zoek). 

3. het gebouw en de technische installatie zijn oud en veroorzaken hoge kosten met betrekking tot 

energiegebruik. Stijgende energieprijzen versterken dit effect. 

 

Ten aanzien van het zwembad zijn er drie opties: 

• niets doen en het huidige zwembad nog 10 jaar in standhouden; 

• renovatie met als doel de levensduur met 20 jaar te verlengen; 

• een nieuw zwembad bouwen 

Figuur 47 (links) vergelijkt de drie alternatieven met elkaar. 

 

Consequenties t.o.v. huidige situatie 

Verplaatsing korfbal naar middengedeelte Bentinckspark. Hierover is overeenstemming met de korfbalvereniging 

(zie onder ‘middengedeelte’) 

overige consequenties afhankelijk van uitwerking businesscase.” 



 

 

 

Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan “Bentinckspark 2009”, vastgesteld op 15 juni 2010. 

 

Uit de Toelichting voor Bentinckspark aan de Vaart: 

 

“4.2.5 Nieuwbouwlocatie zwembad en congrescentrum 

De mogelijke locatie voor het nieuwe zwembad ligt ten noorden van De Vos van Steenwijklaan. Daarnaast zijn 

binnen dit gebied commerciële ontwikkelingen mogelijk, zoals een hotel/congrescentrum, een dagattractie of een 

hoogwaardig ontspanningsconcept op het gebied van leisure, health en fitness. Omdat deze ontwikkeling 

samenhangt met de realisatie van het activiteitencentrum en de verplaatsing van het zwembad, is voor dit gebied 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Hierbij is het van belang dat de ontwikkelingsmogelijkheden die voor dit gebied in het bestemmingsplan zijn 

opgenomen, in onderlinge samenhang moeten worden afgewogen. Bij de afweging of er gebruik gemaakt zal 

worden van de wijzigingsbevoegdheid, zal worden beoordeeld of de ontwikkeling van een deelgebied past binnen 

de ontwikkeling van het gehele gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid van toepassing is.” 

 

Bentinckspark Noord  

Beide percelen hebben de bestemming “sport” en zijn bestemd voor sport en evenementen. Het gebouw van 

Maxx heeft de bestemming “sportcentrum”. Voor het totale gebied (korfbalveld, gebouw Maxx en huidige 

natuurijsbaan) is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

“Wijziging van de huidige bestemming is mogelijk in de bestemming “gemengd” met inachtneming van: 

1. Na wijziging zijn de gronden bestemd voor een congrescentrum, een dienstverlenend bedrijf, een hotel, 

recreatie, verblijfsrecreatieve voorziening, sport, een sportcentrum, water en een zwembad; 

2. De goothoogte en de bouwhoogte van de bebouwing mag niet meer dan 14 m bedragen; 

3. De afstand van de bebouwing tot een perceelsgrens dient minimaal 8 m te bedragen; 

4. Bij de wijze waarop het plangebied wordt gewijzigd wordt rekening gehouden met de stedenbouwkundige 

uitgangspunten (*) zoals weergegeven in de toelichting. 

5. De waterhuishouding van het gebied mag niet worden verstoord.  

 

(*) stedenbouwkundige uitgangspunten gehele Bentinckspark: 

• Een duurzame inrichting van het Bentinckspark creëren; 

• Het behoud en de versterking van de aanwezige georganiseerde sport; 

• Het behoud van de Bentincksdijk en het waterwingebied; 

• Het toevoegen van vrije sportbeoefening, recreatie en toerisme; 

• Het versterken van het multifunctioneel en integraal ruimtegebruik; 

• Samenhang in de verschillende functies op het park en in de ruimtelijke inrichting. 

 

Specifieke uitgangspunten voor de locatie ten noorden van de Vos van Steenwijklaan: 

• Commerciële voorzieningen, zoals een hotel of een dagattractie, passend bij de aard en de schaal van het 

Bentinckspark; 

• Realisatie van een nieuw zwembad, dat voldoet aan zowel eisen van de wedstrijdsport als aan recreatieve 

eisen; 

• Voldoende parkeermogelijkheden ten behoeve van de voorzieningen.  

• Mogelijke locatie voor zwembad; 

• Mogelijkheden voor commerciële ontwikkelingen (congrescentrum/hotel, dagattractie, hoogwaardig 

ontspanningsconcept op gebied van leisure, health en fitness. 

 

Aanduiding geluidszone industrie  

Ter plaatse van deze aanduiding zijn gronden, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd 

voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege een industrieterrein van geluidsgevoelige objecten.



 

 

 

Aanduiding luchtverkeerzone 

Ter plaatse van deze aanduiding zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 

mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het vliegtuiglawaai op 

geluidsgevoelige objecten.” 

 

Beeldkwaliteitsplan 

Zie beeld kwaliteitsplan uit 2010 MTD. 

 

SPVE Bentinckspark aan de Vaart uit 2011 

Voor het verplaatsen van het zwembad en de gebiedsontwikkeling van Bentinckspark is een SPVE opgesteld. 

Uiteindelijk is de gebiedsontwikkeling niet van de grond gekomen door bezuinigingen van de gemeente. Het SPVE 

voor het gebeid is nu wel een mooi basis voor een nieuw structuurontwerp voor het inpassen van de kunstijsbaan. 



 

 

 

Geluid 

Er is voor dit advies uitgegaan van 200.000 bezoekers per jaar; 1000 bezoekers per dag (400 parkeerplaatsen) in 

het schaatsseizoen van 6 maanden. Het wordt een multifunctioneel gebouw, structureel voor bijvoorbeeld skeeler- 

skatesport en incidenteel voor evenementen. 

 

Geluid is beoordeeld in relatie tot: 

• de ligging ten opzichte van bebouwing; 

• verkeersaantrekkende werking. 

VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

Voor de ruimtelijke inpassing van de kunstijsbaan dienen de richtafstanden van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en 

Milieuzonering’ gemotiveerd te worden toegepast. Voor een overdekte ijsbaan dient een richtafstand van 100 

meter voor geluid te worden gehanteerd. Als verkeersindex is P2 opgenomen, dit betekent dat sprake is van een 

potentieel aanzienlijke verkeer aantrekkende werking.  

 

Conclusie 

Bij de locatie is 100 meter een reële afstand om aan te houden tussen de terreingrens van de ijsbaan en de dichtst 

bijgelegen bebouwing, zijnde geluidgevoelige objecten. In dat geval mag er vanuit worden gegaan dat er sprake is 

van een goed woon- en leefklimaat en daarmee een goede ruimtelijke ordening.  

 

Activiteitenbesluit 

Een kunstijsbaan valt onder het Activiteitenbesluit. De geluidbelasting ten gevolge van de kunstijsbaan moet 

voldoen aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. De geluidnormen bedragen 50, 45 en 40 dB(A) in 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  

 

Voorbeeldberekening 

Op basis van akoestische rapporten die zijn opgesteld voor vergelijkbare kunstijsbanen in Nederland is een 

inschatting gemaakt van de geluidbelasting en deze is getoetst aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. 

Voor de geluidberekening is uitgegaan van 8 geluidbronnen met een bronvermogen van 100 dB(A). Het totale 

geluidsvermogen bedraagt  

109 dB(A). 

 

Bentinckspark noord - huidige ijsbaan  

De locatie ligt op zeer korte afstand van een aantal woningen. Zie onderstaande weergave in 3D.  

 
Locatie huidige ijsbaan 

 

Uit de akoestische berekening volgt dat de geluidbelasting maximaal 54 dB(A) bedraagt op de omliggende 

woningen. De geluidnorm uit het Activiteitenbesluit wordt dan ook met maximaal  

4 dB(A) overschreden. 



 

 

 

Geluidwerende maatregelen 

Er kunnen mogelijk geluid reducerende maatregelen getroffen worden. Op dit moment is er geen inschatting te 

geven welke maatregelen dit kunnen zijn. Een dergelijk onderzoek kan pas plaatsvinden als bekend is wat voor 

gebouw en installaties aanwezig zijn en welke multi-functionele activiteiten worden gefaciliteerd. 

 

Als uit het maatregelenonderzoek blijkt dat met maatregelen nog niet aan de geluidnormen uit het 

Activiteitenbesluit wordt voldaan, dan betekent dit dat een kunstijsbaan niet op deze locatie kan worden 

gevestigd.  

 

Indirecte hinder 

Bentinckspark Noord 

Voor Bentinckspark Noord geldt dat ook de indirecte hinder moet worden beoordeeld. Verkeer van personen en 

goederen van en naar de kunstijsbaan kan ook indirecte hinder met zich meebrengen. Het gaat hierbij om 

geluidhinder die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de inrichting, maar die wel aan de 

inrichting is toe te rekenen. De geluidbelasting veroorzaakt door indirecte hinder moet getoetst worden aan de 

geluidnorm van 50 dB(A), etmaalwaarde.  

Uit de akoestische berekening (zie voor de uitgangspunten het geluidadvies van de RUD van  

3 september 2015) blijkt dat de geluidnorm voor indirecte hinder met 9 dB(A) wordt overschreden.  

 

Zorgplicht 

Indirecte hinder valt onder de zorgplicht van de gemeente. In het kader van de zorgplicht heeft de gemeente de 

bevoegdheid maatwerkvoorschriften te stellen ter voorkoming van indirecte hinder. 

 

Art. 2.1 lid 2 Activiteitenbesluit: 

"f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van 

geluidhinder 

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van 

het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting. [vooral gericht op bezoekersstromen] " 

 

De Schrikkelcirculaire ‘Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.’ kan een 

hulpmiddel zijn bij het bepalen van maatwerk. In deze Circulaire wordt geadviseerd om als maximale grenswaarde 

65 dB(A) in acht te nemen.  

In de Circulaire is opgenomen geen overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) toe te staan, als de 

overschrijding kan worden voorkomen door het treffen van bronmaatregelen (bijvoorbeeld door beperking van de 

verkeersbewegingen ’s avonds of ’s nachts) of door, op kosten van de initiatiefnemer, te treffen geluidwerende 

maatregelen in de overdrachtsweg (schermen en dergelijke).  

Als dergelijke maatregelen redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn, kan worden overwogen een hogere grenswaarde op 

te nemen in maatwerkvoorschriften. In dat geval dient het college van B&W wel rekening te houden met de 

bestaande situatie, de mogelijkheden om geluidsgevoelige ruimten van betrokken woningen door 

gevelmaatregelen voldoende te beschermen en het in acht nemen van een maximaal toelaatbaar binnen niveau 

van 35 dB(A). 

Uit de berekening van de indirecte hinder blijkt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) fors wordt overschreden 

voor de locaties in het Bentinckspark. Als met bron- en overdrachtsmaatregelen de geluidbelasting als gevolg van 

indirecte hinder nog niet voldoet aan de grenswaarde van 50 dB(A), kunnen maatwerkvoorschriften worden 

overwogen.  

Hierbij moet een zwaarwegende belangenafweging plaatsvinden, waarbij een procedure gevolgd moet worden die 

open staat voor bezwaar en beroep.  

Op basis van de akoestische berekening die voor dit advies is uitgevoerd zullen er vrijwel zeker geluidsisolerende 

maatregelen bij de omliggende woningen uitgevoerd moeten worden om een binnen niveau van 35 dB(A) te



 

 

 

waarborgen. Dit betekent op basis van de uitgevoerde berekening dat er ca. 13 woningen rondom de locaties in 

Bentinckspark Noord in aanmerking komen voor geluidsisolerende maatregelen. De kosten hiervoor bedragen 

naar schatting gemiddeld € 10.000,- per woning.  

 

Bij realisatie van een kunstijsbaan op het  Bentinckspark zal vrijwel zeker een bezwaar- en beroepsprocedure 

doorlopen worden. Ook als de gemeente in het gelijk wordt gesteld, is de kans groot op blijvende klachten van 

omwonenden in de toekomst. 

 

Conclusie geluid 

Uit de voorlopige  akoestische berekening komt naar voren dat een kunstijsbaan op deze locatie het Bentinckspark 

Noord  niet voldoet aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit en de grenswaarde van 50 dB(A) voor indirecte 

hinder fors wordt overschreden.  

 

Er is hier alleen gekeken naar het reguliere gebruik. Het is zeer waarschijnlijk dat er ook andere activiteiten 

(muziekfestival en andere activiteiten met een publieksaantrekkende werking) gaan plaatsvinden.  

 

Dan heeft het de voorkeur dat er zo weinig mogelijk woningen in de omgeving van de baan aanwezig zijn.  

 

 Is dat niet het geval dan zal het gebouw van de kunstijsbaan heel goed akoestisch geïsoleerd moeten worden, 

zodat de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Aandachtspunt hierbij is dat akoestische isolatie iets heel anders is 

dan themische isolatie. Akoestisch isoleren is wel thermisch isoleren, maar thermisch isoleren is niet akoestisch 

isoleren! 

 

Voor het Bentinckspark Noord zal een akoestisch onderzoek moeten worden opgesteld. Hierin moeten alle 

gebruiksmogelijkheden worden opgenomen, zoals het reguliere gebruik als ijsbaan, maar ook eventueel de functie 

als evenementenhal en overige geluidsbelastende activiteiten die plaats gaan vinden in het gebouw. 

 

Externe veiligheid 

De huidige stand der techniek voor kunstijsbanen is dat er nauwelijks ammoniak aanwezig is. De koeling van de 

huidige ijsbanen worden hoofdzakelijk gekoeld door middel van andere technieken, zoals kooldioxide. Deze 

nieuwe kunstijsbanen hoeven dan niet meer als een risicobron te worden aangemerkt.  

 

Voor externe veiligheid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• de ijsbaan voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT) en ammoniak is niet in zodanige hoeveelheden 

aanwezig, dat de ijsbaan moet worden aangemerkt als risicobron.  

• IJsbanen worden als beperkt kwetsbare objecten aangemerkt.  

• Voor de ijsbaan wordt rekening gehouden met 1000 bezoekers per dag in het schaatsseizoen van 6 maanden. 

 

Bentinckspark huidige ijsbaan 

 

 



 

 

 

Voor de locaties in het Bentinckspark noord geldt dat er geen belemmeringen ten aanzien van externe veiligheid 

zijn. In de directe omgeving zijn geen risicobronnen aanwezig, waarmee rekening moet worden gehouden. Beide 

locaties liggen buiten het invloedsgebied van het LPG-tankstation en van de ondergrondse hoge druk 

aardgasleiding, die ten westen van de locaties ligt. 

  

Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is de locatie geschikt voor de oprichting van een overdekte kunstijsbaan. 



 

 

 

Bodem 

Bentinckspark huidige ijsbaan 

De aanwezige bodemonderzoeken zijn niet recent genoeg om een gedegen uitspraak te kunnen doen over de 

huidige bodemkwaliteit. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de locatie niet vrij is van verontreinigingen. In 

de nabijheid van het  korfbalveld is een kleine PAK-verontreiniging aanwezig. Op basis van de in het verleden 

uitgevoerde onderzoeken is de verwachting dat de kwaliteit voldoende is voor de plannen, met uitzondering van 

de aanwezige PAK-verontreiniging. Uit nader onderzoek op deze locatie blijkt dat er een verontreiniging van 1 m3 

grond, over een oppervlakte van 2 m2 aanwezig is. 

Dit is geen geval van ernstige bodemverontreiniging en zal bij ontwikkelingen op de locatie moeten worden 

opgeruimd (t.p.v. boring  141). 

 

Conclusie bodem 

Indien het korfbalveld in Bentinckspark Noord onderdeel wordt van de ontwikkeling van de kunstijsbaan  moet er 

rekening mee worden gehouden dat er extra kosten zullen zijn voor het verwijderen van een kleine PAK- 

verontreiniging.  Omvang verontreinigde locatie? 

 

Bereikbaarheid Bentinckspark Noord 

Per auto is de locatie goed bereikbaar en vindbaar via hoofdstructuur van Hoogeveen of de A37. 

 

De locatie ligt aan de hoofdfietsstructuur van Hoogeveen en goed bereikbaar. 

 

Per openbaar vervoer is de locatie slecht bereikbaar.  De stadsbussen rijden niet meer met uitzondering van de Bij 

die stopt op de kruising van de Vos van Steenwijklaan en de Galileilaan. De haltes van de streeklijnen liggen op de 

Mr. Cramerweg. 

 

Voordeel is de combinatie met Maxx waardoor er dubbelgebruik ontstaat voor de parkeervoorzieningen. 

 

Boekwaarde 

Alleen op de korfbalvelden zit een beperkte boekwaarde van € 23.240,-. 

 

Eigendomssituatie 

Grootste deel van de locatie is in eigendom bij de gemeente (geel). De sportgebouwen van korfbal en de 

biljartvereniging zijn in erfpacht uitgegeven. 

 

 



 

 

 

Sondering 

Er is een sonderingsonderzoek gedaan voor het beoogde nieuwe zwembad ter plaatse van de natuurijsbaan 

(2011). Hoofdconclusie: “Het is op circa 50% van de boringen mogelijk om “ op staal” te funderen en op de overige 

sonderinglokaties volstaan palen van circa7 a 8m1. Dhr Geerdink, projectleider van Mos Mechanica geeft wel aan 

dat de projectontwikkelaar in dit soort situaties  er vaak voor kiest om de gehele fundering te voorzien van deze 

palen. Zij bijlage. 

 

Ecologie 

In het zuidelijk deel van het noordelijk gebied van Bentinckspark is de Brede Orchis aangetroffen. Dit is een 

middelzwaar beschermde soort (tabel 2-soort) in de Flora- en Faunawet. Voor het vernietigen of verplaatsen is in 

ieder geval een ontheffing nodig op grond van de Flora- en faunawet. Deze is onder beperkte voorwaarden te 

krijgen en een ruimtelijke ontwikkeling is geen grond voor het verlenen van een ontheffing.  

 

Geadviseerd wordt om deze plantensoort in te passen in het herontwikkelingsplan van het noordelijk deel van 

Bentinckspark. De standplaats word in dit geval niet aangetast. Indien dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd om 

een ander gebied in Bentinckspark, bijvoorbeeld ten zuiden van de Vos van Steenwijklaan, achter de woonwagens, 

geschikt te maken voor de ontwikkeling van de Brede Orchis. Dit gebied moet dan eerst gereed zijn en het moet 

duidelijk zijn dat de Brede Orchis hier kan groeien, voordat de huidige standplaats kan worden aangtast.  

 

Je moet wel kunnen aantonen dat je in beide situaties (handhaven standplaats of verplaatsing) zorgvuldig handelt, 

dit kan door te werken volgens een ecologisch werkprotocol (opgesteld door een deskundig ecologisch 

adviesbureau). Een ontheffing is dan volgens de nieuwe beoordelingsmethodiek van DLG voor deze soort niet 

meer nodig.  

 

Verder komen er nog enkele licht beschermde plantensoorten voor in het noordelijk deel, zoals de Dotterbloem en 

de Brede Wespenorchis. Hiervoor hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt de zorgplicht op basis 

van de Flora- en faunawet.  

 

Als watergangen gedempt gaan worden dan dienen wel de eventueel aanwezige kikkers en vissen te worden 

overgezet naar andere watergangen. Geadviseerd wordt de visvereniging hierbij in te schakelen. 

 

 
• Brede orchis in rood gearceerde gedeelte 

 

Archeologie 

Archeologisch gezien zijn er geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het deel ten noorden van de Vos van 

Steenwijklaan. Wel blijft de meldingsplicht van kracht. Als tijdens graafwerkzaamheden archeologische resten of 

vondsten worden aangetroffen moet het werk worden stilgelegd en dient de provinciaal archeoloog en de 

gemeente op de hoogte te worden gebracht. 



 

 

 

Berekening parkeerbehoefte op basis van CROW normen  

6 juni 2016 

 

Autoparkeerbehoefte kunstijsbaan 

Voor het bepalen van de vraag naar autoparkeerplaatsen bij de nieuw te bouwen kunstijsbaan in het 

Bentinckspark, wordt gekeken naar de parkeerkencijfers van het CROW. Parkeerkencijfers zijn gebaseerd op 

werkelijke situaties in Nederland. Ze zijn een hulpmiddel en richtinggevend bij het bepalen van het benodigde 

aantal parkeerplaatsen bij een voorziening. 

Voor de situatie “matig stedelijk” en “rest bebouwde kom” geeft het CROW aan dat het aantal te maken 

parkeerplaatsen bij een kunstijsbaan tussen de 2,3 en 2,8 per 100 m2 BVO ligt. 

 

Prognose aantal bezoekers van de ijsbaan is 160.000 tot 200.000 per jaar. Het bezoek vindt plaats in de 

winterperiode, ongeveer gedurende 6 maanden per jaar. 

 

Bepalen BVO 

Uitgangspunt bij het bepalen van de BVO is dat alle ruimte die nodig zijn voor het functioneren van de 

kunstbaan/behoort bij de kunstijsbaan toegerekend wordt aan het aantal m2 BVO.  Op basis van de ruimtestaat uit 

de businesscase worden het entree gebied, de centrale horecavoorziening, de ijshal, de kantoorzone en de ruimte 

voor de technische dienst toegerekend aan de BVO. De BVO is bepaald door het tarraoppervlak evenredig te 

verdelen over de FNO, per m2 fno is 0,044195 tarra toegerekend) De totale BVO komt uit op 15472 m2 

 

Ruimte FNO Tarraoppervlak (783m2) m2 BVO (fno+tarra) 

 
 per m2 fno 0,044195 tarra  

Entreegebied 309 14 323 

Centrale Horeca 720 32 752 

IJshal 13443 594 14037 

Kantoorzone 100 4 104 

Technische dienst 245 11 256 

Totaal 14817 655 15472 

   
0 

Overige fac. MAXX 2900 128 3028 

 

 

 

 

 

 

Het aantal m2 BVO voor de kunstijsbaan bedraagt  15472m2. 

  

Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de kunstijsbaan  is 356 (zie ook onder fietsparkeren) 

 

Autoparkeerbehoefte MAXX 

Het bestaande parkeerterrein bij tennishal Maxx heeft 160 parkeerplaatsen.  

In dit gebouw zijn twee hallen waar evenementen gehouden kunnen worden,  

4 tennisbanen, 3 squashbanen en 5 biljartzalen. Het nieuwe en het oude parkeerterrein zijn voor beide 

voorzieningen. Het gebouw heeft ca. 3.000 m2 BVO.

BVO BVO/100 CROW norm Aantal PP 

15472 154,72 2,3 356 

 
154,72 2,8 433 



 

 

 

Parkeerkencijfers: 

Tennis: 0,6 p.p. per 100 m2 BVO 

Squash:  2,7 p.p. per 100 m2 BVO 

Biljart:  1,4 p.p. per biljarttafel 

 

Op de momenten dat er veel wordt geschaatst, is ook de tennishal erg gewild. Het is daarom verstandig de 

parkeerbehoefte voor de tennishal op te tellen bij die van de ijsbaan. 

 

Aantal extra benodigde parkeerplaatsen voor MAXX is 25 

 

Fietsparkeren kunstijsbaan 

De gemeente Hoogeveen wil de beide sportvoorzieningen goed bereikbaar maken voor de fiets. Op fietsafstand (3-

5 km) wonen relatief veel mensen. Het is daarom van groot belang dat de ijsbaan per fiets prima bereikbaar wordt 

door vrij liggende fietspaden aan te leggen tot aan de voorziening zelf. En er dient nabij de ingang van de ijsbaan 

voldoende ruimte te zijn om de fiets te stallen. In dat kader gezien kan voor het aantal parkeerplaatsen voor auto’s 

de onderkant van de raming worden aangehouden, nl. 356  p.p. Een parkeerplaats vergt ca. 25 m2 infrastructuur. 

 

Het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen is moeilijk aan te geven. De CROW richtlijnen geven een brede marge 

en bevelen aan om een aantal tellingen uit te voeren. Aangezien een telling in dit geval niet mogelijk is, is het aan 

te bevelen om voldoende ruimte te reserveren. In ieder geval eerst 100 fietsparkeerplaatsen en ruimte voor nog 

eens 100 fietsen, in totaal 400 m2 (2 m2 per fiets). Deugdelijke fietsenklemmen en/of fietsnietjes kunnen altijd nog 

bijgeplaatst worden. 

 

Aantal benodigde fietsparkeerplaatsen ligt tussen de 100 en 200 

 

Parkeerbehoefte bij eventueel op termijn verplaatsen van Zwembad naast de kunstijsbaan 

Het is mogelijk dat over ongeveer 7 jaar het nieuwe zwembad van Hoogeveen een plek krijgt naast de ijsbaan. Ook 

hier is de verwachting dat er 200.000 bezoekers per jaar komen maar dan verspreid over het gehele jaar. 

Bijkomend punt is dat het zwembad een minder grote regionale functie heeft dan de ijsbaan. Voldoende ruimte 

voor fietsparkeren is hier dan ook nog belangrijker dan bij de ijsbaan. Geschat wordt dat er in ieder geval ruimte 

dient te zijn voor 200 fietsen. 

 

Zwemmen vindt plaats gedurende de gehele dag en daarom lijkt een aantal van 150 parkeerplaatsen hier 

voldoende.  

 

Aantal extra benodigde parkeerplaatsen bij komst zwembad is 150 

(onderbouwing met CROW richtlijn is 10,5-12,5 p.p. per 100 m2 bassin). 

 

Aantal extra benodigde fietsparkeerplaatsen bij komstzwembad is 200 

 

 

 
Parkeerbehoefte auto Parkeerbehoefte fiets 

Kunstijsbaan 356 200 

MAXX 25 
 

Zwembad 150 200 

Totaal 531 400 

M2 13275 800 
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