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1 Inleiding 

Vermilion Energy Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en verder te noemen Vermilion, is 

een onderdeel van het Canadese bedrijf Vermilion Energy Trust. Vermilion Energy Trust is actief met olie- 

en gaswinning in Canada, Australië, Frankrijk en, sinds mei 2004, in Nederland. Het hoofdkantoor van 

Vermilion is gevestigd in Harlingen. 

Vermilion is voornemens om de productiecapaciteit van de bestaande mijnbouwlocatie te Wapse 

(gemeente Westerveld) te vergroten tot maximaal 1,5 miljoen Nm
3
/dag. Deze put draagt de naam Diever-

west (DIV-02).  

In verband hiermee wordt een MER-onderzoek verricht en dient op grond van artikel 2.1 van de Wet op de 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Ingevolge artikel 3.3, lid 4 van het Besluit omgevingsrecht is de Minister van Economische Zaken in deze 

bevoegd te beslissen op deze vergunningaanvraag. 

In verband hiermee is Royal HaskoningDHV verzocht de geluidsaspecten die het gevolg zijn van de 

vergroting van de aardgasproductie te beschrijven.  

De dichtstbijzijnde woningen liggen op een afstand van circa 600 m. 

Dit rapport beschrijft een prognose van de geluidsaspecten. De ligging van de locatie is weergegeven op 

de kaart in bijlage 1. Voor een nadere, gedetailleerde beschrijving van het proces wordt verwezen naar de 

aanvraag. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het wettelijke kader voor geluidnormering. 

In hoofdstuk 3 wordt de representatieve bedrijfssituatie beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de relevante geluidsbronnen.  

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie. Hierin vindt 

tevens de toetsing aan de geluidnormering plaats. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de verkeersaantrekkende werking.  
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2 Wettelijk kader 

De mijnbouwlocatie Wapse is een inrichting als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, waarvoor door de 

Minister van Economische Zaken op grond van artikel 3.3, lid 4 van het besluit een vergunning zal 

verlenen. 

De geluidvoorschriften en met name de geluidgrenswaarden zullen worden gebaseerd op de “Handreiking 

Industrielawaai en vergunningverlening”, 1998.  

Omdat de gemeente Westerveld niet beschikt over een “industrielawaai-nota” zal hoofdstuk 4 van deze 

handreiking worden gehanteerd. Dit hoofdstuk geeft een richtwaarde voor de betreffende “landelijke 

omgeving” van 40 dB(A) etmaalwaarde, dat is 40 dB(A) overdag, 35 dB(A) in de avond en 30 dB(A) in de 

nacht. Bij hogere achtergrondgeluidsniveaus is het mogelijke een hogere grenswaarde te hanteren, maar 

daarvan is op de onderhavige locatie naar verwachting geen sprake.  

In dit onderzoek is als primair uitgangspunt gehanteerd dat de gaswinning binnen de gegeven 

richtwaarden zal worden bedreven, dus 40 dB(A) overdag, 35 dB(A) in de avond- en 30 dB(A) in de 

nachtperiode ter plaatse van de nabijgelegen woningen. 
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3 Bedrijfssituatie  

Bijlage 1 geeft de situering en een overzicht van de inrichting.  

De inrichting bestaat uit 1 put (put DIV-02). De putdruk wordt met behulp van een drukregelaar (choke) 

gereduceerd. Bij de put wordt methanol geïnjecteerd.  

Na de choke is een geluiddemper aanwezig, en wordt het ruwe gas via een bovengrondse leiding naar de 

gas/liquid separator (vloeistof/gas scheider, DS-100) geleid. Bij de vloeistofafscheider bevindt zich tevens 

een afblaaspijp (DS-200, knock out vessel), die slechts incidenteel in werking is. Na de separator is een 

DEG (glycol) injectiepomp aanwezig. 

Bij de productie van aardgas wordt water meegeproduceerd uit de gashoudende laag. Dit water wordt 

‘formatiewater’ genoemd. Samen met sporen van het aardgascondensaat dat door condensvorming in de 

gaswinninginstallatie ontstaat en met sporen van mijnbouwhulpstoffen die bij de winning worden gebruikt, 

wordt een afvalwaterstroom gevormd die aangeduid wordt als productiewater. 

Het bij de gaswinning meekomende productiewater wordt opgevangen in een buffertank (TA-400). 

Regelmatig arriveert een vrachtwagen die dit productiewater (via de boordpomp) afvoert.  



P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

2 juni 2016 RAPPORT I&BBA5753-174-103R002F02 4  

4 Geluidsbronnen 

Hierna volgt een overzicht van de relevante geluidsbronnen: 

Put / Choke  

Leidingen 

Separator

Glycol-/ methanolpomp 

Maximaal 3 vrachtwagens arriveren per dag (alleen in de dagperiode), voor het afvoeren van 

formatiewater en de leverantie van glycol of methanol. Het beladen/lossen van de tankwagens duurt 

normaal gesproeken circa 20 minuten.  

Onderstaande tabel 1 geeft de gehanteerde bronvermogens en aantallen.  

Tabel 1 Bronnen, bronsterkten en bedrijfsduren 

bron- Omschrijving bronsterkte hoogte bedrijfsduur [uren] 

code [dB(A)] [m] dag avond nacht 

01 Boordpomp afvoer productiewater 103 1,5 3 - -

02, 03 Doseerpomp glycol / methanol 80 2,0 12 4 8

04 Put DIV-02*  97 2,0 12 4 8

05 Diverse leidingen 85 1,0 12 4 8

06 Separator 88 2 12 4 8

07 Tank-/vrachtwagen naar laad-/losplaats 103 1,5 3 per dag - -

08 Tank-/vrachtwagen indirecte hinder 112 1,5 3 per dag - -

09,10 Vrachtwagen (piekbron)  114 1,5 kort - -

*inclusief choke  

De geluidsbronnen zijn voor het grootste deel gelijk aan de vergunde en bestaande situatie. Op grond van 

onze ervaring is, in verband met de toename van de productiecapaciteit, het geluidsvermogen van de put 

verhoogd. Het geluidsvermogen van de leidingen en de separator is verlaagd, omdat uit recent controle-

onderzoek
1
 middels metingen is gebleken dat deze installaties minder geluid produceren.   

                                                      
1
 Rapport 7983 LH – XXW001 22-03-2016 V1.0 Wapse, het geluidBuro  
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5 Geluidmodel / rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie 

Met de in hoofdstuk 4 beschreven bronnen en bedrijfsduren is een geluidmodel opgebouwd. Gebruik is 

gemaakt van het geluidberekeningsprogramma Geomilieu V2.40. In het model zijn ook rekenpunten op de 

nabije woningen opgenomen. Met dit model zijn de geluidberekeningen uitgevoerd. 

Het modelleren en berekenen is gedaan in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai 1999. 

In bijlage 2 is dit model en de grafische weergave daarvan gepresenteerd.  

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

In tabel 2 zijn de resultaten van de prognoseberekening gegeven. Berekeningen zijn uitgevoerd op een 

waarneemhoogte van 1,5 meter (dagperiode) en 5 meter (avond- en nachtperiode).  

De dagwaarden zijn hoger dan de avond- en nachtwaarden. Dat wordt veroorzaakt door het rijden en het 

laden/lossen van de tankwagens. 

In bijlage 3 zijn de complete berekeningsresultaten opgenomen. Daarin is ook een uitsplitsing gegeven 

naar bronnen voor de hoogstbelaste woning.  

Tabel 2  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  LAr,LT  bij de omliggende woningen 

Reken- Omschrijving langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] 

punt dag avond nacht 

01 Madeweg 5, Vledder 25 26 26 

02 Noordenveldweg 3, Diever 25 26 26 

Bij vergelijking van de berekende geluidsniveaus met de streefwaarden blijkt dat bij alle woningen wordt 

voldaan.  

Maximale geluidsniveaus 

In bijlage 2.3 is een overzicht opgenomen van de mogelijk optredende maximale geluidsniveaus (LAmax),

zoals ze door het geluidmodel zijn berekend. 

In de dagperiode (rekenhoogte 1,5 m) worden deze maximale geluidsniveaus bepaald door de 

tankautobeweging (maximaal optrekken). Er treedt een maximaal geluidsniveau op van ten hoogste 

41 dB(A). Deze waarde achten wij vergunbaar. In de avond- en nachtperiode zijn er geen relevante 

geluidpieken te verwachten. 
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6 Verkeersaantrekkende werking 

Voor het geluid van het verkeer van en naar de locatie is een apart geluidregiem van toepassing. Het is 

beschreven in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de 

inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996”. Binnen dat regiem 

mag het verkeer bij woningen in beginsel niet meer geluid produceren dan 50 dB(A) in de dagperiode. 

Berekeningen zijn verricht van de optredende geluidsniveaus (zie bijlage 2.2). Hieruit blijkt dat, bij een 

verwachte snelheid van 30 km/h een geluidbelasting optreedt van ten hoogste 37 dB(A). Hiermee wordt 

ruimschoots voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
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