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1. Staatscourant Nr. 4319 20.02.13 

 
Burgemeester en wethouders van Schinnen maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van 
artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan. Het plan 
voorziet in het oprichten van een schietboom met oplegpalen in het kader van de vestiging van een 
schietterrein op het kadastrale perceel Amstenrade, sectie A, nummer 2363, gelegen bij het voormalige 
tenniscomplex aan de Limietweg 30 te Amstenrade. 
De ontwerp-omgevingsvergunning kan met ingang van 21 februari 2013 gedurende een termijn van zes weken, 
tijdens openingstijden of op afspraak, door eenieder worden ingezien in het gemeentehuis (bij het team 
Wabo), Scalahof 1 te Schinnen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur (met 
uitzondering van de woensdagochtend) en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. De stukken kunnen tevens 
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder tegen voornoemde ontwerp-omgevingsvergunning (bij 
voorkeur) schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders 
van Schinnen, Postbus 50, 6365 ZH Schinnen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt 
u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van het team Wabo (tel. 14 046). 
Schinnen, 20 februari 2013. 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-4319.pdf
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2. Oude locatie 
 

 
 

3. Nieuwe locatie (bron) 

 
 
  

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0962.Limietweg30-ON01/d_NL.IMRO.0962.Limietweg30-ON01.pdf
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4. Geluid/Wet geluidhinder 
Bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan is het van belang rekening te houden met  geluidbronnen en de 
mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid vindt zijn grondslag 
vooral in de Wet geluidhinder maar daarnaast ook in de Wet ruimtelijke ordening wanneer het gaat om de 
beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.Waar voorheen vaste afstanden golden die in 
acht dienden te worden genomen bij de situering van inrichtingen voor traditioneel schieten vallen de 
schutterijen op dit moment onder de Handreiking Traditioneel Schieten en hebben zij geen milieuvergunning 
meer nodig. Zij vallen nu onder de algemene regels van het  
Activiteitenbesluit. Afstanden tot geluidsgevoelige objecten zijn dan ook niet meer vast, hetgeen onverlet laat 
dat in het belang van een goede ruimtelijke wel aannemelijk dient te worden gemaakt dat de activiteiten geen 
onevenredige hinder veroorzaken. De schietboom zal worden voorzien van een wattenbak waardoor er geen 
sprake is van een inslaggeluid zoals bij een traditionele plexiglasachterplaat (zoals wordt gebruikt in 
Sweikhuizen). Een exemplaar hiervan wordt in Herkenbosch reeds met succes toegepast.  
Het geluid van de buks wordt op basis van een tweetal testen ter plaatse (waarbij ook omwonenden aanwezig 
waren) als dermate gering angemerkt dat hierdoor geen sprake is van een onacceptabel woon- en 
leefklimaat.De verkeersaantrekkende werking van deze ontwikkeling zal beperkt blijven tot de gebruikers van 
het schietterrein en in ieder geval niet in betekende mate bijdragen aan een verhoging van het geluidsniveau 
aan de Limietweg. Geconcludeerd kan worden dat het aspect geluid in voldoende mate is onderzocht en geen 
belemmeringen oplevert voor onderhavige ruimtelijke onderbouwing. 
 

 
.  

 

5. Motivering 
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om middels verlening van een omgevings-vergunning met 
projectafwijkingsbesluit de bouw van een schietboom  met kogelvanger en oplegpalen aan de Limietweg 30 te 
Amstenrade mogelijk te maken. 
Een belemmering voor de realisatie van het schutterslokaal vormt het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ aangezien bebouwing enkel binnen een op de plankaart aangeduid bouwvlak gerealiseerd mag 
worden en het terrein niet is voorzien van een dergelijk bouwvlak.  
De in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven ontwikkeling wordt in ruimtelijk en planologisch opzicht 
aanvaardbaar geacht omdat: 
-het plan geen significante negatieve effecten uitoefent op de wezenlijke kenmerkenen waarden van het 
gebied; 
-het te realiseren plan past binnen de uitgangspunten van het Rijksbeleid en het provinciaal beleid;  
-het plan past binnen het gemeentelijk beleidskader; 
-het plan geen gevolgen heeft voor de waterhuishouding ter plekke van het projectgebied; 
-er uit oogpunt van milieuhygiëne (bodemkwaliteit, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en overige 
milieuhinder) geen belemmeringen zijn voor deze ontwikkeling; 
-er geen archeologische waarden worden verstoord; 
-er geen significante aantasting plaatsvindt van beschermde faunistische of floristische waarden; 
-er geen onevenredige aantasting van het woongenot plaatsvindt voor omwonenden; 
-de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd is. Resumerend kan worden gesteld dat het in deze ruimtelijke 
onderbouwing  
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6.  geluidsoverlastcirkel  
 landelijk omgevingstypologie met 

weinig of geen verkeer en bij  

 gebruik van een ongedempte buks (rood) , 

gedempte buks (blauw) gaat in de  

 avonduren (19.00 - 23.00 uur) bij een  

 fictief omgevingsgeluid van 67.5 dB(A)  
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S T O P & G O 
Resultaat berekening geluidsoverlast in woonomgeving   

Traditioneel Limburgs Schieten in : Amstenrade Limietweg  v 2.4 

 
3/21/13  

 
1 2 3 4 5 121025 

1 locatie coördinaties O Woonwagen Flat Zuid Huis De gijselaar Achterflat Hoek Hommerter Allee   

2 Breedte decimaal 50.938059 50.937624 50.938845 50.938146 50.938747 50.937489   

3 Lengte decimaal 5.917325 5.917203 5.916793 5.918867 5.91768 5.919574   

4 schiet-,geluidsrichting 230 190 337 85 18 112   

5 omgevingstype = L,V,W L 11 13 13 13 13   

6 Uw omgevingstypologie is :  landelijk  landelijk  landelijk  landelijk  landelijk   

7 Uw locatie is volgens de coördinaten berekening  49 95 108 80 170 meter van schietmast met kogelvanger verwijdert. 

8 Het schietgeluid wordt  uit  10 157 265 198 292 graden  naar uw locatie toegedragen. 

9 
In richting 230 ° wordt geschoten. Het geluid komt 
van  

voren/zijw.,  uit 40 ° zijw./achter,  uit 107 ° achter/zijw.,  uit 145 ° achter/zijw.,  uit 148 ° zijw./achter,  uit 118 ° uit een zware niet gedempte buks naar uw locatie toe. 

10 Het schietgeluid bij de oplegpaal of kogelvanger is 136.1 131.2 130.5 130.4 131.0 dB(A) en bereikt uw locatie zonder verstorend invloed. 

11 Bij uw locatie heeft het schietgeluid nog   92 76 75 77 71 dB(A). Het wordt verondersteld dat : . . .  

12 Op uw locatie is een  omgevingsgeluid van 35 35 35 35 35 dB(A) in de avonduren (19.00-23.00 uur) aanwezig. 

13 De geluidsoverlast op uw locatie is 56.8 41.0 39.9 42.5 35.9 dB(A) boven het  omgevingsgeluid van 35 dB(A). 

14 Het  schietgeluid is op uw locatie  51.1 17.2 15.9 19.0 12.1 keer zo haard als het omgevingsgeluid van 35 dB(A). 

15 
Op uw locatie wordt een fictief omgevingsgeluid 
van 

67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 dB(A) avonds als richtwaarde aanvaardbaar geacht. 

16 De cirkel van toegestaan geluidsoverlast reikt tot  523 297 273 272 290 meter verwijdert van de schietmast met kogelvanger. 

17 Aan de rand van deze cirkel is de geluidsfactor 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 keer zo haard  als het omgevingsgeluid van 35 dB(A). 

18 Door het hoger fictief omgevingsgeluid wordt 20.6 9.9 8.0 10.6 4.6 dB(A) geluidsoverlast ( b.v.: 71 - 67.5) toegekend. 

19 Uw gehoor  wordt op uw locatie   2.1 1.5 1.4 1.4 1.5 keer zo haard door dit fictief omgevingsgeluid belast. 

20 STOP&GO geluidsoverlastcode 1149/56.8-2.6 1395/41.1-1.3 13108/39.9-1.3 1380/42.5-1.3 13170/36.0-1.3 dient alleen voor  interne controle. 
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S T O P & G O 
Resultaat berekening geluidsoverlast in woonomgeving   

Traditioneel Limburgs Schieten in : Amstenrade Limietweg  v 2.4 

 
3/21/13  

 
1 2 3 4 5 121025 

1 locatie coördinaties G Woonwagen Flat Zuid Huis De gijselaar Achterflat Hoek Hommerter 
Allee 

  

2 Breedte decimaal 50.938059 50.937624 50.938845 50.938146 50.938747 50.937489   

3 Lengte decimaal 5.917325 5.917203 5.916793 5.918867 5.91768 5.919574   

4 schiet-,geluidsrichting 230 190 337 85 18 112   

5 omgevingstype = L,V,W L 14 16 16 16 16   

6 Uw omgevingstypologie is :  landelijk  landelijk  landelijk  landelijk  landelijk 
 

7 Uw locatie is volgens de coördinaten berekening  49 95 108 80 170 meter van schietmast met kogelvanger 
verwijdert. 

8 Het schietgeluid wordt  uit  10 157 265 198 292 graden  naar uw locatie toegedragen. 

9 In richting 230 ° wordt geschoten. Het geluid komt van  voren/zijw.,  uit 40 ° zijw./achter,  uit 107 ° achter/zijw.,  uit 145 ° achter/zijw.,  uit 148 ° zijw./achter,  uit 118 ° uit een zware niet gedempte buks naar uw 
locatie toe. 

10 Het schietgeluid bij de oplegpaal of kogelvanger is 126.0 119.3 117.3 117.2 118.7 dB(A) en bereikt uw locatie zonder verstorend 
invloed. 

11 Bij uw locatie heeft het schietgeluid nog   83 62 61 63 57 dB(A). Het wordt verondersteld dat : . . .  

12 Op uw locatie is een  omgevingsgeluid van 35 35 35 35 35 dB(A) in de avonduren (19.00-23.00 uur) 
aanwezig. 

13 De geluidsoverlast op uw locatie is 47.8 26.8 25.7 28.3 21.7 dB(A) boven het  omgevingsgeluid van 35 dB(A). 

14 Het  schietgeluid is op uw locatie  27.4 6.4 5.9 7.1 4.5 keer zo haard als het omgevingsgeluid van 35 
dB(A). 

15 Op uw locatie wordt een fictief omgevingsgeluid van 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 dB(A) avonds als richtwaarde aanvaardbaar 
geacht. 

16 De cirkel van toegestaan geluidsoverlast reikt tot  165 76 61 60 71 meter verwijdert van de schietmast met 
kogelvanger. 

17 Aan de rand van deze cirkel is de geluidsfactor 9.5 9.4 9.4 9.4 9.5 keer zo haard  als het omgevingsgeluid van 35 
dB(A). 

18 Door het hoger fictief omgevingsgeluid wordt 10.5 geen geen geen geen dB(A) geluidsoverlast ( b.v.: 71 - 67.5) toegekend. 

19 Uw gehoor  wordt op uw locatie   1.0 niet x- niet x- niet x- niet x- keer zo haard door dit fictief omgevingsgeluid 
belast. 

20 STOP&GO geluidsoverlastcode 1449/47.8-1.4 337 85 18 112 dient alleen voor  interne controle. 
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7. Legende tabel STOP&GO geluidsrekenmodel 
 
De tabel vertoont in zijn drie tabelsegmenten : 

1.de gehanteerde factoren en geluidswaarden (Info- tabelsegment, rijen 1-6),  
2. De berekende geluids- en overlastwaarden (STOP-tabelsegment rijen 7-11,13,14,16,17,20), 
3. De fictieve geluidsoverlast volgens de richtwaarden voor toetsing van een vergunningsverstrekking 
     (GO-tabelsegement, rijen 12,15,18,19) 

 

Geluidsoverlast dB(A)  Verschil in geluid berekend volgens rekenmodel en het normaliter aanwezige omgevingsgeluid in de 
avonduren van 19.00 - 23.00 uur; [voorbeeld 71 - 35 = 36 dB(A) ]  
 in een gebied met landelijk karakter en weinig tot geen  verkeer of 35 dB(A), 

  in een gebied met verspreide bebouwing en beperkt verkeer 40 dB(A), 

 in een woonwijk met verkeer 45 dB(A) 

Overlastfactor geeft de verandering van het geluid aan. Bij een verandering van 10 dB(A) beleeft het gehoor een 

verdubbeling van het geluid. Bij 15.6 dB(A) is het geluid al drie(3) keer zo hard, bij +20,00 dB(A) vier(4) 

keer, bij +23,22 dB(A) vijf(5) keer enz.  als tevoren waarneembaar. Door een knal veroorzaakte 

geluidsverandering wordt in een logaritmegetal vertaald  en dat geeft aan hoeveel harder men de knal in 

vergelijking tot het omgevende geluid (=1) hoort.  
Fictief overlast dB(A)             Volgens de fictieve richtwaarde van 67.5 dB(A) in de avonduren is bv. de knal met gemeten 70.9 

dB(A) maar 3.4 dB(A) boven deze fictieve norm. De vastgestelde richtwaarden voor de avonduren zijn: 
 in een gebied met landelijk karakter en weinig tot geen  verkeer of 67.5dB(A), 

 in een gebied met verspreide bebouwing en beperkt verkeer 70 dB(A), 

 in een woonwijk met verkeer 72.5 dB(A) 

    Voor bestaande inrichtingen is volgens de richtlijnen een toepassing van 5dB(A) hogere waarden 

mogelijk! 
 

Fictief factor  De verandering van het daadwerkelijke omgevingsgeluid door de knal gecorrigeerd met de richtwaarde 

geeft een factor van bv. 1.3 . Het aanwezige geluid is 1 en de verhoging bv. 0.3 . Een factor 2 betekend een 

verdubbeling van de luidheid. Dus men hoort het geluid twee keer zo hard. 

 

  



 

  
Pagina    8  

 
  

 

8. Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie:  

delegatie locaties schietinrichtingen schutterijen binnen de gemeente Schinnen, aangenomen door alle fracties.  

  

  

Inleiding :  

In de Controlecommissie van 30 november 2010 heeft de raadsfractie van het CDA aangegeven voor de  
raadsvergadering van 16 december een initiatiefvoorstel in te zullen dienen aangaande de  

schietlocaties en schutterslokalen van de verschillende schutterijen binnen de gemeente.  

Argumenten  

Op 20 januari 2009 heeft de raad het honkenbeleid vastgesteld, om schutterijen te faciliteren in het  

realiseren van een schutterslokaal en in sommige gevallen ook het vestigen van een nieuwe  

schietlocatie. De intentie was dat hiermee schutterijen voortvarend aan de slag konden om de  

noodzakelijke voorzieningen te realiseren.   

Daar de raad in het honkenbeleid reeds uitgangspunten heeft geformuleerd waaraan de  

schutterslokalen dienen te voldoen, alsmede ter bespoediging van de te doorlopen planologische  

procedures, is het voorstel om de uitvoering in deze ontwikkelingen te delegeren aan het college van  

Burgemeester en Wethouders. Dit is mogelijk op grond van artikel 3.10 lid 4 van de Wet ruimtelijke  

ordening.  
Enkele van deze ontwikkelingen zijn inmiddels zover uitgewerkt dat hiervoor reeds een planologische  

procedure is opgestart, dan wel wordt voorbereid en binnenkort zal worden opgestart. Hierbij gaat het  

zowel om het oprichten van een schutterslokaal, alsook om de vestiging van een nieuw schietterrein  

met schietinstallaties. Het delegatiebesluit dient dan ook betrekking hebben op de (beoogde)  

schietlocaties, zodat de ontwikkelingen op deze locaties door het college kunnen worden afgehandeld.  

Voor aanvragen die zijn ingediend vóór 1 oktober 2010 kan een projectprocedure worden doorlopen.  

Aanvragen die daarna zijn of nog moeten worden ingediend dienen te worden afgehandeld conform de  

Wabo. De projectprocedure is hierbij benoemd als een “omgevingsvergunning met afwijking met  

ruimtelijke onderbouwing”. Het delegatiebesluit dient derhalve betrekking te hebben op beide typen  

planologische procedures. 

 
 

Voorstel  

De besluitvorming in het kader van de te doorlopen projectprocedures, voortvloeiend uit het  

honkenbeleid 2009 (zowel de schutterslokalen als de nieuw te realiseren schietterreinen) te delegeren  

aan het college van Burgemeester en Wethouders, voor wat betreft de volgende locaties:  

-  Schutterij Schinnen: nieuwe schietlocatie met schutterslokaal en schietinstallatie op  

bedrijventerrein de Breinder, kadastraal perceel Schinnen, sectie A, nummer 4682 (gedeeltelijk)  

-  Schutterij Doenrade: realisatie van een schutterslokaal op het bestaande schietterrein de hoek  

Vielderweg-Clouserweg te Doenrade  

-  Schutterij Sweikhuizen: realisatie van een schutterslokaal op het bestaande schietterrein aan de  

Stammen 10 te Sweikhuizen  
-  Schutterij Amstenrade: nieuwe schietlocatie met schutterslokaal en schietinstallatie aan de  

Limietweg te Amstenrade, kadastraal perceel Schinnen, sectie D, nummer 1334  

-  Schutterij Oirsbeek: realisatie schutterslokaal op het bestaande schietterrein aan de  

Oirsbekerweg te Oirsbeek  

-  Schutterij Puth: realisatie van nieuwe schietlocatie met schutterslokaal aan de Sittarderweg te  

Puth 

 


