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Even voorstellen
Adviseur milieu en RO
! Geluid, geur, externe veiligheid
! Bedrijven en milieuzonering
! U zou mij kunnen kennen van:
!
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Voorbehoud vooraf
Werk in uitvoering!
! Alles onder voorbehoud
! Deze presentatie is niet alleen feitelijk en bevat
ook aanbevelingen/meningen
!
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Waar gaat het over?
Vooral over bedrijfsmatige activiteiten buiten
industrieterreinen
! Regels voor bedrijfsmatige activiteiten
! Regels voor de ruimtelijke afweging mbt
bedrijfsmatige activiteiten
!
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Besluit kwaliteit leefomgeving
Voor effecten van geluid door bedrijfsmatige
activiteiten: omgevingsplan primaire instrument.
! In Bkl instructieregels t.a.v. de gebruiksregels voor
bedrijfsmatige functies in het omgevingsplan die
het uitvoeren van geluidproducerende activiteiten
toestaan.
! Idem tav de toedeling van functies aan locaties:
met het oog op bewerkstelligen adequate
bescherming.
!

5

5 april 2016

Bedrijfsmatige activiteiten
Activiteit? Te klein.
! Locatie? Te groot.
! OW kent begrippen bedrijf en inrichting niet.
! In Bkl dus een ‘nieuw’ begrip:
! onder een bedrijfsmatige activiteit wordt mede
verstaan “het geheel van in dezelfde onderneming
of instelling uitgevoerde bedrijfsmatige activiteiten
die onderling technische, organisatorische of
functionele bindingen hebben en in elkaars
nabijheid worden uitgevoerd”
! Zie good old Wm, artikel 1.1 lid 4
!
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Normentabel als gebruiksregel
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!

Betreft standaard default normen
! Op de gevel:
50 dB(A) etmaal
! In- en aanpandig:
35 dB(A) etmaal
! Géén norm LAmax overdag
! LAmax:
60 dB(A) avond/nacht
! Idem in- en aanpandig
45 dB(A)
! LAmax transport op terrein
70 dB(A) avond/nacht
! Idem in- en aanpandig
55 dB(A)

!
!

Gemeente kan gebiedsgericht andere normen vaststellen
Indien hoger dan tevens:
! Binnen:
35 dB(A) etmaal
! LAmax binnen:
45 dB(A) avond/nacht
! Transport op terrein
????
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Reikwijdte normen
Normen gelden per bedrijfsmatige activiteit:
individuele toetsing.
! Menselijk stemgeluid niet getoetst, want niet
handhaafbaar
! Afbakening in artikel 2.18 Activiteitenbesluit
vervalt dus
! LAMax overdag via norm langtijdgemiddeld
! Normen worden in acht genomen
! Afwijkvergunning (vergelijk maatwerkvoorschrift)
is mogelijk
!
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Milieubelastende activiteit
Bij vergunning milieubelastende activiteit wordt
rekening gehouden met de normen
! In vergunning kunnen voorschriften worden
opgenomen
! Milieubelastende activiteit kan onderdeel zijn van
bedrijfsmatige activiteit
! Voor het geheel worden de normen in acht
genomen
!
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Gebiedsgerichte normen
Artikel 2.19 Activiteitenbesluit nu in OW
! Zowel hoger als lager
! Bijvoorbeeld woningen op bedrijventerrein 55
dB(A) etmaal
! En woningen in rustige woonwijk 45 dB(A) etmaal
! Woningen in horecaconcentratiegebied ??? dB(A)
! Straffactor muziekgeluid moét (rekenregels).
! Bij normstelling hiervoor corrigeren? 10 dB(A)
hoger?
! NB: norm van 55 dB(A) etmaal komt neer op 35
dB(A) op de gevel na 23.00 uur. Het is al snel
meer. Handhaving???
!
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Waar gelden de normen?
Normen gaan óók gelden op geprojecteerde
geluidgevoelige objecten.
! Grens bouwvlak (waar de gevel gebouwd mag
worden op grond van OP of OV). Ook bij
bestaande woningen.
! Niet:
! bouwwerk dat o.g.v. OP geen permanente
woonfunctie mag hebben
! Bouwwerk dat ten hoogste 10 jaar een
geluidgevoelige functie mag hebben
! Opvallend: uitzondering 10 jaarstermijn geldt niet
voor locaties (woonwagenstandplaatsen,
ligplaatsen woonschepen).
!
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Vervolg waar gelden de normen?
Overige gebruiksfuncties van bouwwerk zijn niet
geluidgevoelig.
! Tenzij het OP geluidgevoelig gebruik wel toelaat.
! Grenswaarden in- en aanpandige gevoelige
objecten gelden alleen in geluidgevoelige ruimten.
! Vraag: feitelijk, of op grond van Omgevingsvergunning bouwen, of op grond van OP?
!
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Uitzonderingen
!
!
!
!
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Grenswaarden gelden niet als er een functionele relatie
is.
Dit begrip wordt nog ingevuld. Handig bij windparken met
participerende woningen?
Vraag: moet die relatie in het OP zijn vastgelegd? Of geldt
de feitelijke situatie? Dit laatste lijkt logisch.
In OP kán worden vastgelegd, dat grenswaarden niet
gelden op daarbij aangewezen locaties waar
geluidgevoelige objecten zijn gelegen die eerder een
functionele relatie hadden:
! Agrarisch (Wet plattelandswoningen)
! Met activiteit op bedrijventerrein
! Met horeca-activiteit
! NB: dus niet voor participerende woning bij windpark
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Binnenwaarden
!

!
!

!
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Bij gebiedsgerichte hogere grenswaarden: de
binnenwaarden gelden alleen in geluidgevoelige
ruimten.
Vraag: feitelijk, of op grond van Omgevings-vergunning
bouwen, of op grond van OP?
Grenswaarden gelden niet indien de eigenaar niet wil
meewerken aan onderzoek of weigert verbeteringen
van de geluidwering aan te laten brengen.
! Aanbeveling extra bepaling: default uitgaan van 20
dB geluidwering gevel (zonder onderzoek). Ook
handig bij woningen op bedrijventerreinen.
Grenswaarden gelden ook niet indien disproportionele
maatregelen nodig zijn bij bestaande woningen.
Handig bij o.a. Horeca?
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Vaststellen Omgevingsplan
Bij evenwichtige toedeling functies aan locaties
met oog op bescherming gezondheid en milieu
rekening houden met geluid bedrijfsmatige
activiteiten
! Daarbij rekening houden met normentabel.
! Dit geldt ook bij cumulatie van geluid vanwege die
bedrijfsmatige activiteiten (langtijdgemiddeld),
voor zover naar oordeel van BG er sprake is van
relevante cumulatie.
! Al het geluid wordt bij de afweging betrokken, dus
ook menselijk stemgeluid bijvoorbeeld.
!
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Onderscheidenlijk:
Nieuwe bedrijfsmatige activiteiten nabij bestaande
of geprojecteerde geluidgevoelige objecten.
! Nieuwe geluidgevoelige objecten nabij bestaande
of geprojecteerde bedrijfsmatige activiteiten
! De combinatie daarvan.
!
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Relevante cumulatie
Bedrijventerrein nabij woonwijk: relevant
2. Woningen op bedrijventerrein: relevant
3. Gemengd gebied: relevant
! Standaardnorm van 50 dB(A) geldt dan
cumulatief.
! Veel scherper dan nu in Activiteitenbesluit.
! Vraag is: hoe wordt de afweging van BG getoetst
door rechter?
! En wordt het BG tot borging gedwongen?
1.

17

5 april 2016

1. bedrijventerrein nabij woonwijk
Rustige woonwijk: bij voorkeur 45 dB(A) per
bedrijf.
! Dan 5 dB ‘ruimte’ voor cumulatie tot
standaardnorm van 50 dB(A).
! Zal doorgaans genoeg zijn, zeker in praktijk.
! Woonwijk in stad: 50 dB(A) per bedrijf. Dan geen
ruimte voor cumulatie t.o.v. standaardnorm van 50
dB(A).
! Stel 5 dB ‘ruimte’ voor cumulatie, dan wordt totaal
55 dB(A) (net als nu dus).
! Uitgaande van standaard geluidwering gevel van
20 dB wordt voldaan aan binnenwaarde.
!
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2. woningen op bedrijventerrein
Nu standaard 55 dB(A) per bedrijf.
! Stel 5 dB ‘ruimte’ voor cumulatie, dan wordt totaal
60 dB(A).
! Uitgaande van standaard geluidwering gevel van
20 dB wordt dan niet voldaan aan binnenwaarde
van 35 dB(A).
! Hoe moet BG dit verantwoorden? Volledig
onderzoeken of gevelwering 25 dB is? Lastig
verhaal.
! Oplossing in overgangsrecht voor bestaande
woningen op bedrijventerreinen?
!
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3. Gemengd gebied
Nu 50 dB(A) per bedrijf. Dan geen ruimte voor
cumulatie t.o.v. standaardnorm van 50 dB(A).
! Stel 5 dB ‘ruimte’ voor cumulatie, dan wordt totaal
55 dB(A).
! Uitgaande van standaard geluidwering gevel van
20 dB wordt voldaan aan binnenwaarde.
!
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Houdt deze benadering stand?
Geluidbelasting bedrijf is op basis van RBS. Kan
op veel dagen minder zijn. Geldt ook bij andere
bedrijven.
! Gecumuleerde geluidbelasting op papier daardoor
veelal hoger dan in de praktijk.
! Voorgaande semi-kwantitatieve benadering gaat
uit van de praktijk.
! Wat nu als de rechter oordeelt dat de cumulatieve
geluidbelasting hierdoor niet geborgd is?
! Dan zal de beschikbare geluidruimte verdeeld
moeten worden. In veel gevallen geen wenkend
perspectief!
! We lopen de situaties nog eens langs.
!
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1. bedrijventerrein nabij woonwijk
Met geluidmodel geluidruimte verdelen. Daar is al
veel ervaring mee, in ieder geval op gezoneerde
terreinen.
! Biedt veel sturingsmogelijkheden, ook tot
bijvoorbeeld 45 dB(A) totaal ter plaatse van
rustige woonwijk.
! In plaats van waarde in tabel geldt dan voor een
bedrijf de waarde volgens de geluidverkaveling.
! Voor veel ‘lichte’ bedrijventerreinen is dit echter
een (te?) arbeidsintensieve benadering.
! Hopelijk accepteert de rechter een benadering via
inwaartse zonering (sluit aan bij huidige praktijk, ik
kom hier nog op terug).
!
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2. woningen op bedrijventerrein
Bronnen en ontvangers liggen door elkaar in één
gebied.
! Dit maakt verdeling geluidruimte met
geluidverkaveling niet eenvoudig.
! Komt veel voor op lichte bedrijventerreinen.
! Wat mij betreft dan niet ‘eenvoudig beter’ met
borging via modellering.
!
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3. Gemengd gebied
Nederland staat vol met woningen en
bedrijfsmatige activiteiten in gemengd gebied.
! Bespaar ons om de totale geluidbelasting te
moeten borgen en vervolgens de beschikbare
geluidruimte te moeten verdelen.
!
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Bedrijven en milieuzonering
Via inwaartse milieuzonering kan eveneens een
adequate bescherming tegen geluid
bedrijfsmatige activiteiten bewerkstelligd worden
! Net als nu, zonder cumulatie/modellering /
geluidruimteverdeling.
! En met functiescheiding en afstand houden.
! Wellicht wel met aanvullende gebiedsgerichte
normering per bedrijf (afstandgerelateerd naast
normen op woningen)
! VNG vindt afschaffing van de systematiek te
rigoureus en denkt na over een alternatief.
!
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Menselijk stemgeluid
Menselijk stemgeluid wordt betrokken bij de
afweging over de evenwichtige toedeling van
functies aan locaties
! Vooral van belang bij horeca en sportterreinen.
! Goed afwegen waar wel en waar niet
aanvaardbaar.
! Bijvoorbeeld niet: de hele binnenstad.
! In OP geen normen, maar wel regels. Bijv. over
tijden en locaties.
! Vraag: controle vooraf of achteraf?
!
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Rekenregels geluidverkaveling
Trend: geluidruimteverdeling gezoneerd
industrieterrein via planregels
! Afdeling staat dit toe. Is evenwel zeer streng tav
gebruikte rekenmodel: tot op de komma
vastleggen.
! Aanbeveling om qua rekenmethodiek aan te
sluiten bij rekenregels tbv GPP’s voor
industrieterreinen.
!
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Geluid in het omgevingsplan - resumé
Op het oog wordt alles anders.
! Echter parallellen met huidige regelgeving zijn
volop aanwezig.
! Zeker geen oude wijn in nieuwe zakken
! Hoe wordt dit verder uitgewerkt?
! En hoe pakt het straks in de praktijk en de
rechtspraak uit?
! Eenvoudig beter?
!
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