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Geluid (milieu) en ruimtelijke ordening

Waarom?
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Waarom integratie milieu en RO?

Problemen voorkomen
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Waarom integratie milieu en RO?

Kansen benutten
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Waarom integratie milieu en RO?

Ambities realiseren

6



Fasen in het planproces

Wat en hoe in welke fase 
van het proces?

Initiatief
Programma
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Programma
Ontwikkeling
Realisatie
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‘Succesfactoren’ 

1. Juiste inbreng op het juiste moment
2. Juiste geluidkwaliteit op de juiste plek
3. Eenduidigheid in beleid en uitvoering
4. Juiste informatie op het juiste schaalniveau4. Juiste informatie op het juiste schaalniveau
5. Geluid als kans



1. Juiste inbreng op juiste moment

• Planfase bepaalt de inbreng
• Kennis van planproces
• Lef tonen en vertrouwen in eigen kracht

Initiatief
Programma
Ontwikkeling
Realisatie



2. Juiste kwaliteit op juiste plek
• Geluid is geen absolute waarde, maar 

onderdeel kwaliteit van de leefomgeving;
• Gebiedstype bepaalt welke geluidkwaliteit 

mogelijk en wenselijk is (bandbreedte);
• Gebiedsmaatwerk bepaalt de inrichting, • Gebiedsmaatwerk bepaalt de inrichting, 

architectuur en gebruik, ook vanuit geluid 



3. Eenduidigheid in beleid en uitvoering

• Geluidkwaliteit moet geen uiting zijn van 
persoonlijke voorkeuren;

• Afspraken maken over geluidkwaliteit en 
werken aan (geluid)kwaliteit in concrete werken aan (geluid)kwaliteit in concrete 
projecten.



4. Juiste inbreng op juiste schaalniveau

Schaalniveau bepaalt inbreng

Grofweg drie schaalniveaus:
• Gemeente -> structuren en grote gebieden
• Wijken en buurten -> gebieden en plekken• Wijken en buurten -> gebieden en plekken
• Straat en object -> plekken en object



5. Geluid als kans
• Maskeren (geluid is er wel, maar je ziet / hoort het niet)
• Concepten: stedenbouw en architectuur
• Groen als geluidbeperking 



Hoe kan het …. anders!

Milieuzonering

Voorbeelden

Akoestisch gunstig verkavelen (al zo oud als …..)

Gesloten bouwblokken



Milieuzonering
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• SBI-code / Staat van bedrijfsactiviteiten
• Richtafstanden per milieuaspect
• Rustige omgeving / functiemenging
• Voldoet > ☺ ☺

Systematiek milieuzonering

• Voldoet > ☺ ☺

• Voldoet niet > maatwerk
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Milieuzones/Hindercirkels
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Nader onderzoek
Motivatie voor afwijken van standaard 
door bijvoorbeeld:

• Onderzoek werkelijke activiteiten en 
berekening werkelijk te hanteren afstand
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• Juridische onderbouwing
• Voorstel bestemmingswijziging
• …….



Woningbouwplan toch te realiseren
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Akoestisch gunstig verkavelen

IL-HR-04-01, 1977



Akoestisch gunstig verkavelen

IL-HR-04-01, 1977



Recreatieve geluiden
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Gesloten bouwblokken



Geluidluwe binnentuinen



Conclusie 1

• Legio mogelijkheden
• Als je maar wilt
• Zie geluid als een kans!!
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Een beter milieu (dus ook geluid), 
begint bij …..

….. een goede Ruimtelijke Ordening!

CONCLUSIE 2



Bedankt voor de aandacht


