
 

 
1 

 

De werkelijkheid versus kengetallen en correcties  

Het inmiddels  derde akoestisch onderzoek voor het verlenen van een omgevingsvergunning ( 23.01.2015) voor 

het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op het parceel An Mhaerebaom te Mheer , had volgens de 

rechtspraak (SHE 12/2375/19.02.14) en advies van de STAP  (STAB-39308/5.9.13) moeten aantonen: 

 de geluidsdempende maatregelen waarborgen afdoende dat alle omliggende woningen minimaal 

voldoen aan de toetsingswaarden voor een gebiedstype “landelijk gebied, weinig/geen verkeer” 

 de gemeten bronvermogens van de buksen van schutterijen onder toepassing van een geluidsdempende 

bekasting en de aanwezige gedempte kogelvanger aan de gestelde richtlijnen van de HLTS voldoen. Op 

grond van de geluidswaarden van het verschillende typen buks van diverse leveranciers zijn de 

kengetallen uit de HLTS niet zonder meer toepasbaar.  

 De uitkomsten van het akoestisch onderzoek van W&B moeten volgens het oordeel van de rechtbank 

gebaseerd zijn op verifieerbare bronmetingen en niet op aannames, verwachtingen , prognoses of een 

bewering zoals “de modificator van de buks is nog in ontwikkeling”. 
 

 Als er voor de overdrachtsberekeningen van de metingen gebruik gemaakt wordt volgens methode 11.2 

van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM,1999), dan is deze methodiek ook 

consequent en verifieerbaar in het rekenmodel toe te passen: 
o Uitspraken zoals: ” De Handleiding meten en rekenen industrielawaai is niet relevant bij het vaststellen 

van de geluidemissie naar de omgeving bij Limburgs traditioneel schieten (schutterijen)” en vervolgens 
in het toegevoegde akoestisch rapport over de bekasting dit wel uitdrukkelijk te doen, wijzen op een 
niet professionele werkwijze van de externe deskundigen. 

o Methodische onjuistheden zijn eveneens vast te stellen want voor de kogelvanger in Mheer wordt geen 
meteocorrectieterm toegepast, terwijl voor de buks in Mheer en in het akoestisch onderzoek voor de 
bekasting van de Schutterij Sint Anna te Hament-Achet dat wel het geval is.  

 

 Als de rechtbank in zijn oordeel aangeeft dat metingen te verrichten zijn om de daadwerkelijke 

bronwaarden van de buksen, de bekasting en de kogelvanger vast te stellen, is de gemeente in gebreke 

als zij weer kengetallen voor de buksen en kogelvanger uit de HLTS in Mheer toepassen. 

 

 In het akoestisch rapport wordt geen enkele informatie gegeven over het type kruit en de dosering die 

tijdens de metingen zijn gebruikt. Het gebruiksvoorschrift 7 in de vergunning regelt dat geschoten mag 

worden met kruit BA 10 gram (fabrikant Vectam), dosering 6,5 grain. Het is toegestaan hiervan af te 

wijken onder de voorwaarden dat Lknal gelijk is aan, of lager bedraagt dan de waarde voor de 

gemodificeerde buks zoals gehanteerd in het onderzoek van 5 november 2014. Maar toen is de dosering 

niet vastgesteld en wordt alleen opgemerkt dat onder representatieve omstandigheden werd geschoten. 

Volgens uitleg van de schutters op de rechtszitting is hieronder te verstaan, dat met een snelheid van 

180 t/m 230 m/sec., maar meestal in Mheer met 210 m/sec. wordt geschoten.  

 

 Afhankelijk van het type buks en het kaliber 12 of 16 zal iemand van de schutterij en de met eigen buks 

schietende gasten een voor hun trefzekerheid passende kruitdosering kiezen. Gecontroleerd wordt 

alleen maar de snelheid van de kogel. Geen aandacht wordt besteed aan het geluidsniveau van de buks 

en het inslaggeluid in de kogelvanger. Hoe kan het volgens de adviescommissie onder deze condities 

aan de gemeente zijn “om hierop toezicht te houden en bij de constatering van een overtreding van de 

voorschriften hiertegen al dan niet handhavend op te treden” ? 

 

 De uitspraak van de rechtbank (SHE 12/2375/19.02.14) luidt:  
o metingen te verrichten, teneinde de bronwaarden van de buksen, bekasting en de gedempte kogelvanger 

in alle richtingen vast te stellen, dan wel de differentiatie in de diverse richtingen in het rekenmodel te 

betrekken.  

 

o Volgens de STAB (STAB-39308/5.9.13,pg.21) kan de met het rekenmodel berekende immisiewaarde Li 

vergeleken worden met de gemeten waarde voor Lknal. Evenals als bij Lknal wordt op de berekende 

waarde van Li geen bedrijfsduurcorrectie (Cs) toegepast en wordt ook geen meteocorrectie (Cm) 

toegepast.  

o  

Nu de meteocorrectieterm is gehanteerd en de schietgeluiden daarmee in werkelijkheid ca. 3 tot 4 dB(A) 

hoger zijn, is er geen sprake van inpasbaarheid van het schutterijterrein in het aanwezige omgevingstype 

“landelijk gebied, weinig/geen verkeer” en zal de verleende omgevingsvergunning vernietigd moeten 

worden. 


