
Vergunning 1997  

 

In de vergunning van 1997 is opgenomen dat het Circuit 7 UBO dagen heeft. Dit is 

opgenomen in VOORSCHRIFT I van de veranderingsvergunning. 

 

Revisievergunning 12 september 1997 

UBO-dagen: dagen waarop in de dagperiode een afwijkend geluidniveau tengevolge van 

uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden (zoals bedoeld in de Handreiking industrielawaai 

en vergunningverlening van toepassing). 

 

 

Vergunning 2011 

 

In de veranderingsvergunning van 2011 zijn de aan de 7 UBO-dagen verbonden 

voorschriften gewijzigd en zijn er nog 5 extra UBO-dagen bijgekomen.  

 

Geluidbegrippen veranderingsvergunning 4 februari 2011 met kenmerk 2-11-1799  

(7 dagen UBU-vergunning) 

 

1a 

Onverminderd het bepaalde in voorschrift 5.5 van de revisievergunning, geldt op 

maximaal 7 dagen per kalenderjaar (zgn. UBO-dagen) voor het van de inrichting 

afkomstige equivalente geluidsniveau in de periode van 07.00 uur tot 19.00 uur een 

afwijkend geluidregime, in die zin dat de voorschriften 5.2, 5.4 en 5.1 4 van de 

revisievergunning niet van toepassing zijn. In plaats daarvan geldt de onder b 

aangegeven normering. 

1b 

Op de onder a bedoelde UBO-dagen mag het equivalente geluidniveau niet meer 

bedragen dan: 

Voor UBO-dag klasse a (maximaal 1 dag/kalenderjaar) 

beoordelingspunt Beoordelingshoogte in 

[m] 

Leq in dB(A)  

Dag 07.00-

19.00 

Lceq [in dB(C)]  

Dag 07.00-19.00 

Meetpunt 3 leefniveau 75 90 



Meetpunt 2a, 2b en 

2c 

leefniveau 75 90 

Meetpunt 4 5 m 70 85 

Meetpunt 1 5 m 101  

 

Voor UBO-dag klasse b (maximaal 3 dagen/kalenderjaar) 

beoordelingspunt Beoordelingshoogte in 

[m] 

Leq in dB(A)  

Dag 07.00-

19.00 

Lceq [in dB(C)]  

Dag 07.00-19.00 

Meetpunt 3 leefniveau 72 87 

Meetpunt 2a, 2b en 

2c 

leefniveau 72 87 

Meetpunt 4 5 m 67 82 

Meetpunt 1 5 m 98  

 

Voor UBO-dag klasse c (maximaal 3 dagen/kalenderjaar) 

beoordelingspunt Beoordelingshoogte in 

[m] 

Leq in dB(A)  

Dag 07.00-

19.00 

Lceq [in dB(C)]  

Dag 07.00-19.00 

Meetpunt 3 leefniveau 69 84 

Meetpunt 2a, 2b en 

2c 

leefniveau 69 84 

Meetpunt 4 5 m 64 79 

Meetpunt 1 5 m 95  

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening bij figuur 3 en 4 

5.5 a (aangepast 4 februari 2011 ambtshalve aanpassing met kenmerk 2011-2721) 

 

Op maximaal vijf UBO-dagen per kalenderjaar geldt voor het van de inrichting 

afkomstige equivalente geluidsniveau in de dagperiode (van 07:00 uur tot 19:00 uur) 

een afwijkend geluidregime, in die zin dat de voorschriften 5.2, 5.4 en 5.14 van de 

revisievergunning niet van toepassing zijn. ln plaats daarvan geldt de onder b aangeven 

normering. Op de UBO-dagen als bedoeld onder a, mag het equivalente geluidniveau 

(Leq), zoals aangeven in onderstaande tabel I en 2, op de betreffende meetpunten niet 

worden overschreden. 

 

5.5 b 

Tabel  1                              UBO-dag (maximaal 3 

dagen/kalenderjaar) 

beoordelingspunt Beoordelingshoogte in 

[m] 

Leq in dB(A)  

Dag 07.00-

19.00 



Meetpunt 3 leefniveau 78 

Meetpunt 2a, 2b en 

2c 

leefniveau 78 

Meetpunt 4 5 m 73 

Meetpunt 1 5 m 104 

 

Tabel  2                              UBO-dag (maximaal 2 

dagen/kalenderjaar) 

beoordelingspunt Beoordelingshoogte in 

[m] 

Leq in dB(A)  

Dag 07.00-

19.00 

Meetpunt 3 leefniveau 75 

Meetpunt 2a, 2b en 

2c 

leefniveau 75 

Meetpunt 4 5 m 70 

Meetpunt 1 5 m 101 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de bijbehorende figuren 3 en 4 

5.5 c 

ln plaats van de onder b, in tabel 1 bedoelde UBO-dagen, geldt voor de Formule I Grand 

Prix dan wel diens opvolger, gedurende maximaal drie dagen per kalenderjaar geen 

normering. 

 

5.6 

Geluid afkomstig van de binnen de inrichting in gebruik zijnde luidsprekerinstallaties, 

mag het vanwege races optredende equivalente geluidniveau vanwege de inrichting op 

de in voorschrift 5.2 genoemde plaatsen niet verhogen. 

 


