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Inleiding
‘Gaarne vraag ik Uw aandacht voor het volgende.
De toenemende lawaaiproduktie en de daaruit voortvloeiende geluidhinder dreigen verontrustende
vormen aan te nemen. Industriële vestigingen, het gemotoriseerde verkeer – waaronder de luchtvaart –,
het gebruik van mechanisch gereedschap bij huizenbouw en wegenaanleg, kunnen als de belangrijkste
lawaaibronnen worden aangemerkt.
Daarnaast moet worden geconstateerd dat de overbevolking in ons land een meer compacte
woningbouw ten gevolge heeft, waardoor “geluidhinder” eveneens in het milieu van het individu is
binnengedrongen.
Geluidhinder belemmert het individu in zijn behoefte aan “privacy” en kan dientengevolge aanleiding
geven tot psychische klachten. Bovendien kan lawaai, boven een bepaalde intensiteit, tot somatische
verschijnselen en afwijkingen leiden. In dit verband kan onder meer worden gewezen op
lawaaidoofheid.
Het nemen van maatregelen tot beteugeling van de lawaaiproductie en tot het bestrijden van de
geluidhinder is, in het belang van de volksgezondheid, een dingende aangelegenheid geworden.
Gelet op het hierboven vermelde komt het mij wenselijk voor dat de Gezondheidsraad zijn oordeel geeft:
a. Over het verband tussen psychische en/of lichamelijke afwijkingen enerzijds en de mate van
het lawaai en de geluidhinder, waaraan het individu wordt blootgesteld anderzijds;
b. Over het aangeven van methoden, waarmee lawaai en geluid kunnen worden gemeten in
samenhang met de hierboven genoemde gevolgen;
c. Over richtlijnen met betrekking tot grenzen van toelaatbaarheid van lawaai en geluid voor
het individu in zijn woon- en leefmilieu.
Een advies terzake zie ik met belangstelling tegemoet. Ik deel u mede dat ik de Minister van Verkeer en
Waterstaat van de inhoud van deze adviesaanvrage op de hoogte heb gebracht, zulks in verband met
diens activiteiten op het gebied van vliegtuiglawaai.’

Het hierboven weergegeven citaat is opgenomen in de inleiding van het rapport ‘Geluidhinder’ van
de Gezondheidsraad van november 1971. Dit rapport is indertijd door de commissie Geluidhinder en
Lawaaibestrijding van dit instituut opgesteld, in opdracht van de toenmalige minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid. Met dit rapport zijn de fundamenten gelegd van de Nederlands wet- en
regelgeving op het gebied van geluidhinder. Een bouwwerk dat door de jaren groeit met uit- en
aanbouw, verdient het om op zeker moment te worden heroverwogen. Deze heroverweging vindt
op het moment van schrijven van deze syllabus plaats. In deze syllabus wordt daarom ingegaan op
het bestaande wettelijke kader en het nieuwe wettelijke kader van de Omgevingswet en de ruimte
die beiden bieden voor het toepassen van Soundscape.

Het huidige wettelijke stelsel
U bent als deelnemer aan de Masterclass Soundscape van de Nederlandse Stichting Geluidhinder
allen professioneel werkzaam in het brede veld van de akoestische kwaliteit van de leefomgeving.
Daarmee zal de wet- en regelgeving op gebied van de lawaaibeheersing u grotendeels helder op het
netvlies staan. Niettemin lijkt het me goed om op deze plaats toch een kort overzicht van het
huidige stelsel te schetsen als opmaat voor de kansen voor toepassing van Soundscape binnen dit
huidige stelsel. In de volgende afbeelding is het stelsel schematisch weergegeven.

Onder het huidige recht reguleert de Wet geluidhinder de geluidbelasting door industriële bronnen
binnen de begrenzing van een gezoneerd industrieterrein, door zoneringsplichtige wegen en
zoneringsplichtig railverkeer. Daarbij richt deze regulering zich op de totale geluidbelasting van alle
geluidbronnen binnen een gezoneerd industrieterrein, maar daarentegen de geluidbelasting van
afzonderlijke wegen en spoorwegen. De regels op grond van de Wet geluidhinder gelden bij ofwel
de realisatie van een nieuwe functie (industrieterrein, weg, spoorweg of geluidgevoelig object) of
het wijzigen daarvan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit algemene regels

voor inrichtingen milieubeheer, zien op de geluidbelasting door individuele, niet zoneringsplichtige
industriële activiteiten. Deze regels gelden bij het gebruik van de functie. In de Wet milieubeheer is
de Europese Omgevingsrichtlijn geratificeerd. Hoofdstuk 11 van de Wet zijn de verplichtingen tot
het opstellen van een zogenoemde geluidkaart, streefwaarde en daaruit voortvloeiend actieplan
opgenomen. Dit stelsel staat los van de overige wet- en regelgeving op gebied van
lawaaibeheersing. In de Wet ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om bij het
vaststellen van een bestemmingsplan regels op te nemen die de goede ruimtelijke ordening borgen.
In beginsel valt hier ook de borging van de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving binnen het
plangebied onder. In de Wet geluidhinder is de verplichting opgenomen om, als een
bestemmingsplan de projectie van geluidgevoelige objecten mogelijk maakt, daarbij de wettelijke
grenswaarden in acht genomen moeten worden. Tot slot is in de Interimwet stad en
milieubenadering een stelsel opgenomen op grond waarvan onder voorwaarden mag worden
afgeweken van wettelijke grenswaarden. Op grond van deze wet moet, als van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt wordt, het nadelige effect door het afwijken van wettelijke grenswaarden worden
gecompenseerd.

Soundscape onder het huidige wettelijke stelsel
Het onder het bestaande recht opgenomen wettelijke stelsel, bestrijkt in al haar facetten het
grootste deel van de mogelijk hinder veroorzakende geluidbronnen. Niettemin kent dit patchwork
aan geluidregelgeving een aantal slijtplekken. Het stelsel wordt gekenmerkt door een gebrek aan
integraliteit, de verschillende geluidbronnen worden elk afzonderlijk gereguleerd. In de basis zien
alleen de Wet ruimtelijke ordening en de Interimwet stad en milieubenadering op deze integrale
benadering van de akoestische kwaliteit van de leefomgeving. Het bestaande wettelijke stelsel
bevat bovendien een aantal uitzonderingen, zoals het buiten beschouwing laten van menselijk
stemgeluid bij sport-, horeca- en schoolfuncties, die gericht zijn op de inpassing van deze functies in
de fysieke leefomgeving. Deze slijtplekken leiden in sommige gevallen tot een conflict bij de
inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Conflicten waarbij het gebruik van
soundscapes de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, als ondersteuning van het wettelijke kader,
kan ondersteunen of zelfs de leemten daarin kan opvullen. Hiervan worden op deze plaats een
aantal voorbeelden beschreven.

Casus Vahonschool versus ‘s Gravendam
Aan de rand van het centrumgebied van de gemeente Den Haag ligt een voormalig industrieterrein,
waarop voorheen een gasfabriek gevestigd was. Tegenwoordig wordt dit terrein doorsneden door
tramlijn 11. Deze tramlijn vormt de grens tussen twee verschillende plangebieden. Aan de oostgrens
van deze grens is in bestemmingsplan Regentessekwartier Zuid, een wooncomplex mogelijk
gemaakt. Daarbij is voor dit wooncomplex deels een gemengde bestemming vastgesteld, dat
kleinschalige bedrijven aan huis toestaat. Daaronder vallen dokterspraktijken, yogastudio’s en
kantoorfuncties. Deze functies zijn op de begane grond van deze woningen mogelijk gemaakt. De
hogere woonlagen hebben slechts een woonfunctie gekregen.

Aan de westgrens van het aanpalende bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier is
eveneens een gemengde functie geprojecteerd. Deze gemengde functie staat op de eerste twee
etages van het gerealiseerde complex een onderwijsfunctie toe. Het bijbehorende bouwvlak laat aan
de zijde van het hiervoor genoemde woon/bedrijfscomplex in het aanpalende bestemmingsplan,
een buitenruimte behorende bij de onderwijsfunctie toe. Bij de daadwerkelijke invulling van de
gemengde functie is op de eerste twee etages een basisschool gerealiseerd en de overige etages in
gebruik als studentenhuisvesting.
Het gebruik van de buitenruimte als speelplein van de basisschool, leidt tot een aanzienlijke
geluidbelasting ter hoogte van het complex ’s Gravendam. Hoewel dergelijke geluiden passend zijn
voor een woonomgeving – het is planologisch wenselijk onderwijsfuncties in een woonomgeving te
projecteren, leidt dit in dit geval tot een conflicterend ruimtegebruik. De extensieve bedrijvigheid
van de bedrijfsruimten in het ’s Gravendamcomplex vragen juist om relatieve rust tijdens de
bedrijvigheden. Het voeren van kantoor aan huis, het gebruik als yogastudio en praktijkruimte van
deze bedrijfsruimten is slecht verenigbaar met de levendigheid die een speelplein met zich
meebrengt. Doordat in dit geval beide functies gescheiden zijn door een plangrens, heeft er niet aan
bijgedragen dat met dit conflict in ruimtegebruik bij het vaststellen van de bestemmingsplannen
rekening gehouden is. Bovendien draagt het wettelijke kader niet bij aan de regulering van deze
geluidhinder in de gebruiksfase. Op grond van het Activiteitenbesluit wordt het menselijk
stemgeluid van een speelterrein immers uitgezonderd van de toetsing aan de geluidgrenswaarden.
Niettemin heeft de gemeente in verband met haar zorgplicht het op zich genomen om zich in te
zetten voor het wegnemen van de geluidhinderklachten van de gebruikers van het ’s
Gravendamcomplex. In dit proces is gebruik gemaakt van het complexe mechanisme dat leidt tot
geluidhinder.

Dit stelsel biedt meer houvast om gegroeide hindersituaties aan te pakken dan het hinderstelsel
waarop de wet- en regelgeving is gebaseerd. Dit ziet er schematisch als volgt uit.

In de casus Vahonschool – ’s Gravendam is met name ingezet op het verbeteren van de verhouding
tussen beide partijen. In dit proces is samen met deze partijen gezocht naar mogelijkheden om de
geluidbelasting door de intensiteit van het gebruik van het schoolplein terug te brengen. Door de
ruimtebehoefte die met het aantal leerlingen samenhing en de beschikbare buitenruimte, was het
niet mogelijk om een substantiële geluidreductie te bereiken. Het soundscape-element dat in dit
geval is ingezet was tweeledig:



Door het wijzigen van het gebruik van het speelplan verminderde niet zozeer het
geluidbelastingniveau, maar wel het geluidbeeld en de dynamiek van de geluidbelasting;
De eigenlijke maatregel was het veranderen van de houding van de ontvanger jegens de
bron.

In de overleggen zijn onder leiding van een professionele mediator afspraken gemaakt over:





het verplaatsen van een deel van de buiten spelende leerlingen,
het aanpassen van de aankleding van de buitenruimte,
het inrichten van de buitenruimte door de gemeente zodat gedeeltelijke verplaatsing
mogelijk was,
afspraken over vaste momenten voor de verschillende speelkwartiertjes.

In dit proces groeide het onderlinge vertrouwen tussen de schoolleiding, de omwonenden en de
gemeenten. Dit heeft er voor gezorgd dat in eerste aanleg de hinder die omwonenden hebben
ervaren van het spelen van de kinderen afnam. Het bleek echter nodig om aandacht te blijven
besteden aan de relatie tussen omwonenden en de schoolleiding. Nadat de gemeente haar
aandacht van deze verhouden heeft laten afnemen, zijn bij tijd en wijle de over en weer gemaakte
afspraken over het ruimtegebruik niet altijd even strikt nagekomen en heeft daarover niet het
benodigde overleg plaatsgevonden. Met als gevolg dat de onderlinge relatie verder is verslechterd
en de geluidhinderklachten zijn teruggekeerd.

Casus Deelplan 20
De gemeente Den Haag heeft onlangs het bestemmingsplan Deelplan 20 in de wijk Ypenburg
vastgesteld. Dit plangebied ligt in de oksel van het Prins Clausplein. Binnen dit plangebied worden
met het bestemmingsplan nieuw te realiseren woningen geprojecteerd. Dit heeft tot gevolg dat

door het verkeer op de snelwegen, ter hoogte van deze geprojecteerde woningen, een
geluidbelasting van meer dan 53 dB als Lden optreedt. De geluidbelasting door de snelweg is
weliswaar lager dan 63 dB als Lden, maar op grond van artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder geldt
voor deze woningen – nu het de geluidbelasting door een snelweg betreft – een maximaal
toelaatbare waarde van de geluidbelasting van 53 dB als Lden. Dit terwijl binnen het plangebied de
geluidbelasting door de snelwegen wordt gemaskeerd door het overige omringende wegverkeer.
Ter illustratie wordt in de volgende figuur de ligging van het plangebied geïllustreerd.

Bij de inpassing van de beoogde woningbouw binnen het kader van de Wet geluidhinder, is gebruik
gemaakt van de Interimwet Stad en Milieubenadering. Deze wet maakt het mogelijk om
gemotiveerd van wettelijke grenswaarden af te wijken, als daarmee de duurzame ontwikkeling
gediend is. Uit de gezondheideffectscreening van de akoestische kwaliteit van de leefomgeving
binnen het plangebied komt naar voren dat deze binnen het plangebied varieert van matig tot
redelijk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat deze akoestische kwaliteit voor een
binnenstedelijke situatie eerder regel dan uitzondering is en dat bovendien het lokale verkeer
verantwoordelijk is voor de beperking van de akoestische kwaliteit. De compenserende maatregelen
die in het kader van het stap-3-besluit zijn vastgesteld richten zich dan ook deels op het reduceren
van deze laatstgenoemde geluidbelasting door het aanleggen van geluidarm asfalt op de
maatgevende lokale weg. Daarnaast zijn maatregelen vastgesteld om de soundscape binnen het
plangebied te verbeteren. Hiervoor zijn een aantal maatregelen in het ontwerp van de openbare
ruimte verwerkt, die geluidgebeurtenissen introduceren die het landelijke karakter van het
plangebied moeten onderstrepen:




Toepassen van ruisende beplanting zoals riet of de ratelpopulier of esp (Populus tremula). Het
gebruik van dergelijke ruisende groensoorten zullen het geluidlandschap binnen deelplan 20
inkleuren en de ligging van dit gebied te midden van het groen van het GAVI-kavel en de Plas
van Reef benadrukken. Daarmee is beoogd dat deze ruis het geluidbeeld van homogene
verkeersstromen zal maskeren.
Toepassen van beplanting en boomsoorten die veel vogels aantrekken en het opnemen van
een bestemming die een stadboerderij mogelijk maakt, waardoor landelijke diergeluiden
binnen het plangebied worden geïntroduceerd.



Het opstellen van een bouwhandboek voor de bouwers binnen het plangebied, waarin wordt
gestuurd op een zodanige bouwkundige detaillering van de woningscheidende wanden, dat
ten opzichte van de eisen uit het bouwbesluit een 5 dB hogere contactgeluidisolatie wordt
bereikt. Deze hogere contactgeluidisolatie kan worden gerealiseerd door gebruik van 150
mm dikke scheidingswanden (in geval van kalkzandsteen) in combinatie met ankerloze
spouwmuren en gescheiden fundering of diepgekoppelde fundering. Daarmee is de
waarneming van burengeluid tegengegaan.

Het gebruik van de Interimwet Stad en Milieubenadering heeft het in dit geval mogelijk gemaakt om
gerichter en doordachter te sturen op de feitelijke akoestische kwaliteit van de leefomgeving binnen
het planbgebied. Daarbij wordt aangetekend dat in dit proces, door het grote belang van deze
akoestische kwaliteit op de leefomgeving, veel aandacht is besteed aan de algehele leefbaarheid
binnen het plangebied. Hierdoor zijn ook elementen als beeldkwaliteit en luxe functionaliteiten
(zoals een stadsboomgaard) in het ontwerp verwerkt. Daarmee heeft dit stap-3-besluit de
ontwerpers (waaronder ik ook de planjuristen en projectmanagers inbegrijp) verleid om vooruit te
lopen op het gedachtengoed van de Omgevingswet.

Nieuwe wettelijke stelsel
Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het voorstel van de Omgevingswet na stemming bij zitten
en opstaan aangenomen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het integraal vereenvoudigen en
verbeteren van het wettelijke stelsel dat ziet op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Met de
Omgevingswet worden 26 afzonderlijke wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 75
ministeriële regelingen gebundeld en onderling afgestemd. Bovendien worden met het vervangen
van deze wetten, amvb’s en regelingen door één wet, vier amvb’s en één regeling:






Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik gemaakt;
De kwaliteit van de fysieke leefomgeving op een samenhangende manier centraal
gepositioneerd in beleid, besluitvorming en regelgeving;
Decentrale bestuursorganen mee afwegingsruimte geboden door een actieve en flexibele
aanpak, zodat zij eenvoudiger zelf geformuleerde doelen voor de leefomgeving kunnen
bereiken;
Procedures aangepast, zodat besluitvorming over projecten in de leefomgeving sneller en
beter kunnen worden genomen.

Het stelsel dat onder de omgevingswet ziet op de akoestische kwaliteit van de fysieke
leefomgeving, kan als volgt worden geschematiseerd.

In de omgevingswet is het raamwerk geformuleerd waarlangs de regels tot stand komen die nodig
zijn om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te borgen. Hiervoor zijn omgevingswaarden
(voorheen grenswaarden) vastgesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit
bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het Besluit activiteiten
leefomgeving ziet op de invloed van een beperkt aantal activiteiten op de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. In het Bal worden de zogenoemde ‘grote lawaaimakers’ aangewezen, wordt voor het
gebruik van traumahelikopters een grenswaarde aan de geluidemissie gesteld en wordt voor het
overige geen centrale omgevingswaarden vastgesteld voor de bedrijfsmatige activiteiten waar het
Bal op ziet. Uitgangspunt van het wettelijke stelsel is dat de invloed van deze bedrijfsmatige
activiteiten op de akoestische kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt gereguleerd bij het
toedelen van functies aan locaties (de ruimtelijke inrichting). Deze vindt in belangrijke mate plaats
met het omgevingsplan en de projectbesluiten. Voor een aantal activiteiten zijn instructieregels
opgenomen die daarbij in acht moeten worden genomen. Deze instructieregels geven richting aan
de manier waarop de aanvaardbaarheid van de invloed van deze activiteiten op de akoestische
kwaliteit van de leefomgeving moet worden beoordeeld. De in de wet- en regelgeving opgenomen
omgevingswaarden en instructieregels zijn zo geformuleerd, dat deze voldoende flexibiliteit bieden
aan het decentrale bestuur. Voor een deel van de instructieregels kan bovendien een ontheffing
worden gevraagd aan de normsteller.
Het omgevingsplan neemt dus een belangrijke rol in bij de borging van de akoestische kwaliteit van
de fysieke leefomgeving. In artikel 5.59 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is hierover bepaald
dat het omgevingsplan erop dient te zien dat het geluid door activiteiten op geluidgevoelige
gebouwen aanvaardbaar is. In artikel 5.65 is gesteld dat hieraan kan worden voldaan door het aan
het omgevingsplan verbinden van de standaardwaarden die in dit artikel zijn opgenomen:
07.00 – 19.00 uur
19.00 - 23.00 uur
23.00 - 07.00 uur
Langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
50 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A
LAr,LT als gevolg van
activiteiten
Maximaal
geluidniveau LAmax
veroorzaakt door
-70 dB(A)
70 dB(A)
aandrijfgeluid van
transportmiddelen
Maximaal
geluidniveau LAmax
-65 dB(A)
65 dB(A)
veroorzaakt door
andere piekgeluiden
Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw of een geluidgevoelige locaties volgens het Bkl

In artikel 5.66 van het Bkl is ruimte geboden om af te wijken van de standaardwaarden zoals
voorgesteld in artikel 5.65 van het Bkl. Bovendien is van belang dat in de redactie van artikel 5.65
sprake is van ‘kunnen’. Dit betekent dat het besluit niet dwingend voorschrijft dat deze
standaardwaarden voor activiteiten in de planregels worden verwerkt. Dit wordt onderstreept door
artikel 5.68 van het Bkl, op grond waarvan andere regels naast of in plaats van de standaardwaarden
aan het omgevingsplan kunnen worden verbonden. Dit maakt de weg vrij om bij de borging van de
akoestische kwaliteit van de leefomgeving soundscapes als norm toe te passen. Aandachtspunt
daarbij is dat op dit moment in het ontwerp van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het stelsel van

de Weg geluidhinder niet is opgenomen. Dit stelsel wordt in een afzonderlijk spoor, naast het
hoofdstelsel van de Omgevingswet ontwikkeld.
In het aanvullingsspoor ‘geluid’ wordt gewerkt aan een vergelijkbare vereenvoudiging en verbetering
van de geluidwetgeving voor provinciale en gemeentelijke wegen, lokale spoorwegen en
industrielawaai die op dit moment onderdeel uitmaken van de Wet geluidhinder. In het nieuwe
stelsel zal het bestaande stelsel van geluidproductieplafonds voor de rijkswegen en
hoofdspoorwegennetwerk worden opgenomen. Voor de regulering van de geluidbelasting door de
provinciale wegen, gemeentelijke wegen en industrieterreinen, wordt voortgeborduurd op het
principe van de geluidproductieplafonds. Uitgangspunt is dat hiervoor de hoeveelheid geëmitteerd
geluid wordt begrensd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen zal dit ook met
geluidproductieplafond gebeuren. Voor gemeentelijke wegen lijkt dit stelsel niet praktisch. Hiervoor
zal worden teruggevallen op de geluidkaarten, zoals we die ook op grond van de Europese
omgevingsrichtlijn kennen. De naleving van deze begrensde geluidbelasting zal bij de beheerder van
de bron komen te liggen. Voor de industrieterreinen wordt daarvoor het gemeentebestuur als
beheerder aangewezen.
Omgevingsplannen zullen het mogelijk maken dat binnen de invloedssfeer van de geluidbronnen die
onder het aanvullingsspoor ‘geluid’ vallen, geluidgevoelige bouwwerken worden geprojecteerd. In
het aanvullingsspoor zal hiervoor een normenkader worden opgenomen, dat als handvat kan worden
gebruikt voor de beoordeling van deze geluidbelasting binnen een integrale bestuurlijke afweging.
Dit afwegingskader zal een voorkeursgrenswaarde, een maximaal toelaatbare waarde en een
binnenwaarde kennen. Het voorstel voor dit normenstelsel is weergegeven in de volgende tabel.

Concept van het normenstelsel voor het aanvullingsspoor ‘geluid’

Het nieuwe stelsel zal – vergelijkbaar met het bestaande stelsel – ruimte bieden aan ruimere normen
voor vervangende nieuwbouw, zeehavengerelateerde activiteiten en transformatie van
kantoorfuncties. Daarnaast zal het stelsel van de Interimwet Stad en Milieubenadering in het stelsel

worden verwerkt. Dit laatste maakt dat op grond van het Bkl onder de Omgevingswet soundscapes
als norm voor de borging van de akoestische kwaliteit van de fysieke leefomgeving kan worden
gebruikt.

