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Geluid in bestemmingsplannen
Aneta Krikke
(aki@dgmr.nl)
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Inhoud
•
•
•
•
•

Schaarse ruimte
Goede ruimtelijke ordening
Doelstellingen
Kansen
Zonering/dezonering
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Problemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligging van de zone
Woningen/geluidsgevoelige bestemmingen op het industrieterrein
Geluidsgevoelige bestemmingen in de zone
Bestaande rechten bedrijven
Inwaartse zonering zonder ruimtelijke vertaling
Geen ondergrens voor categorieën bedrijven
Onvolledige zonebeheer
Onvoldoende toetsing bij vergunningverlening
Half-oplossingen
Politieke-/economische belangen
…
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Schaarse ruimte
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Ligging van de zone
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(Bedrijfs)woningen
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Nieuwe woningen/ontwikkelingen
Nieuwbouw op Kruismaten met 38 woningen
Nieuwbouw op Kruismaten met 38 woningen
Het college van B&W heeft op 4 september 2012 het voornemen uitgesproken om op het
industrieterrein Kruismaten de bouw van 38 woningen mogelijk te maken. Hierbij gaat het om het deel
van het terrein dat ligt tussen de Havenkade, de Slenk en de J.P. Broekhovenstraat. Vijf ondernemers
met panden aan de Havenkade achter de Botterwerf hebben eerder in een gezamenlijk schrijven
gevraagd om medewerking aan het bouwen van woningen op dit terrein. Het college wil hieraan
meewerken en zal aan de raad voorstellen met dit besluit in te stemmen. Die zal in de
raadsvergadering van 29 oktober a.s. hierover een besluit nemen.
Wethouder Polinder (SGP) geeft aan dat een kwaliteitsverbetering van dit deel van Industrieterrein
Kruismaten, al jarenlang een grote wens van het college is: “Wij begrijpen dat woningen belangrijk zijn
om een nieuwe invulling van het gebied mogelijk te maken, maar verwachten ook dat de ondernemers
door samen te werken, de ontwikkeling van het hele gebied tussen de Havenkade, de Slenk en de J.P.
Broekhovenstraat mogelijk maken”.
Doorschuiven woningbouwproject
Het vrijmaken van 38 woningen, gaat ten koste van een ander woningbouwproject dat door de
gemeente gepland was in de periode tot 2019. Dit betreft het deelplan Horstkamp en daardoor kan dit
project pas na 2019 worden gerealiseerd. Daarnaast heeft het doorschuiven van het project ook
financiële consequenties. De kosten hiervoor worden bij de betrokken ondernemers in rekening
gebracht.
Het college wil door dit besluit de ondernemers stimuleren om een structurele verbetering van het
gebied, dat direct aansluit op de Vesting, te realiseren. Dat de ondernemers bereid zijn met hun
plannen hier aan mee te werken, is voor de gemeente een belangrijke reden om positief te besluiten
op het verzoek om ook woningen in dit gebied toe te staan.
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Inwaartse zonering

Tot en met 4.2
Geen ondergrens
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Wat waar en waarom daar?
• Gemeenten moeten ten behoeve van een goede ruimtelijke
ordening bestemmingsplannen vaststellen
• Geen precieze definitie van goede ruimtelijke ordening
• De inhoudelijke als de procedurele vereisten hebben echter
allemaal te maken met een goede ruimtelijke ordening
• Belangenafweging
Toelichting:
“De ruimtelijke ordening heeft als doel zo gunstig mogelijke
voorwaarden te creëren voor het gebruik en de ontwikkeling
van een bepaald gebied”.
Welke bestemmingen in belang van goede ruimtelijke ordening moeten
worden aangewezen?

BELEIDSVRIJHEID!
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Goede ruimtelijke ordening
Een eerste vereiste om geluidhinder te voorkomen of te beperken:
• het inachtnemen van afstandscriteria,
• het creëren van buffers,
• een goede oriëntatie van woningen naar de geluidsbron(nen),
• toegestane geluidsbron(nen),
• een verkeersplan.
Het is belangrijk dat in de toelichting van bestemmingsplannen
duidelijk wordt aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met
het aspect geluid bij de toekenning van de bestemmingen (relatie
tussen bronnen en ontvangers c.q. geluidsgevoelige functies).

10

5

3-10-2012

Ruimtelijke- /akoestische afweging

Relatie functie/omgeving

Akoestisch omgevingskwaliteit ontvanger

Wgh, Bedrijven- en milieuzonering,
(geluid)beleid, Wabo,
Activiteitenbesluit

Planologische belangen – nieuwe ontwikkelingen

Bedrijven- en milieuzonering, beleid

Bestaande rechten

Omgevingsvergunning,
Activiteitenbesluit

Gevolgen voor de omgeving

Literatuur, ervaring, GES
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Geluidruimte
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Geluidruimte
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Waarom probleem
•
•
•
•
•
•
•

Geen samenwerking
Onbegrip voor geluid
Verschillende doelen
Veranderende wetgeving (te snel?)
Procedures
Fouten in bestemmingsplannen
???
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Doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bescherming geluidsgevoelige bestemmingen
(Akoestische) inpasbaarheid van functies
Werkgelegenheid
Economie
Regionale ontwikkeling
Combinatie van functies
Herstructurering/ functie verandering
Vastgoed /grond eigendom
Efficiënte gebruik van schaarse ruimte
Reserveringen
(rijks-of provinciaal beleid)

All in one!
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Kan iets makkelijker…
Wat is het
probleem?
Wat willen we
bereiken?

Evaluatie en
verbetering

Welke informatie
hebben we nodig?
En opnieuw!

Uitvoering

Keuze van beste
oplossing

Wat zijn de
mogelijkheden?
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Kansen
• Bij uitvoeren van akoestisch onderzoek:
uitgaan van de mogelijkheden die het bestemmingsplan
biedt.
De geluidbelasting moet beoordeeld worden op de gevel
van de geluidsgevoelige objecten (bestaand en gepland).
Geluidbelasting beoordelen voor het jaar waarop het
bestemmingsplan in werking treedt en 10 jaar erna.
• Beoordeling van geluidbelasting ook bij geluidsgevoelige
functies (Wro) – “elke situatie waarin met een zekere
regelmaat en gedurende langere tijd personen zullen
verblijven“.
• Bij industrieterreinen met lege percelen of akoestisch nog niet
vol de ruimtelijke afweging ook op basis van de "planologische"
geluidbelasting”.
• Beoordeling van cumulatieve geluidbelasting vanwege een
bedrijventerrein (niet gezoneerd).
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Tips voor gemeentelijke plannen
•

•
•
•
•
•
•
•

Voor functies waarvoor voorkeurswaarden gelden moet nagegaan zijn hoe de
werkelijke (gemeten of berekende) waarden zich verhouden tot die
voorkeurswaarden.
Indien hogere grenswaarden noodzakelijk zijn, moeten deze zijn vastgesteld voordat
het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
Procedure Hogere Grenswaarden – koppeling met bp-procedure.
Een akoestisch onderzoek of berekeningen - bijlage bij de bestemmingsplannen (met
name de invoergegevens).
Opnemen van de zone en de grens van het industrieterrein op de verbeelding.
Juiste definitie van de zone: industrieterrein zelf is geen onderdeel van de zone!
Consequenties voor omliggende gebieden duidelijk in beeld brengen.
Voorwaarden met betrekking tot het bouwen, die aan eventueel vastgestelde hogere
grenswaarden zijn verbonden, moeten in de voorschriften worden vertaald.
De dove gevel moet, zo blijkt jurisprudentie (onder andere de uitspraak ABRvS 11
augustus 2010, nr. 200905674/1/R3) vastgelegd worden in de bouwregels van
het bestemmingsplan.
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Zonering/dezonering
• Zonering/dezonering:
Definitie industrieterrein;
Planologische ruimte;
Toekomstige ontwikkelingen;
Inwaartse zonering;
Bestaande rechten;
Hogere waarden;
Bedrijfswoningen;
Gevolgen voor omliggende
bestemmingsplannen;
…
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BEDANKT VOOR AANDACHT.
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