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Noodzaak inzet bestaande gebieden

Noodzaak inzet bestaande gebieden
• Veelal bedrijfs- & kantoren terreinen gerealiseerd in de eerste
economische opleving jaren ‘50 en ‘60 nabij woongebieden
• Vertrek gebruikers door betere alternatieven “aan de rand”
• Verrommeling en verloedering dreigt
• Milieubelasting op korte afstand woongebieden

Voor en nadelen inzet bestaande gebieden
•
•
•
•
•

Voordeel korte afstand stedelijke voorzieningen incl. OV
Eenvoudig aan te hechten aan bestaande woongebieden
Sluit aan bij de wens te wonen in stedelijk gebied
Mogelijkheden voor combinatie wonen en werken
Kans voor aangepaste woonruimte verouderende bevolking in
de nabijheid bekende omgeving

• Maar veelal in de buurt van hoofdverkeersstructuur
• Soms ook geluid resterende bedrijven (transport, productie)

Uitgangspunt geluidwering van extern
• Voor bouwen en veranderen is conform art 2.1 Wabo een
omgevingsvergunning vereist
• Bij het stellen van voorschriften tegen geluidhinder is "de
bescherming van het milieu" leidend. Artikel 2.22 Wabo
verplicht het bevoegd gezag aan een omgevingsvergunning
voorschriften te verbinden voor bescherming van het milieu.
• Art 2.22 lid onder b: voorschriften, inhoudende een
verplichting te voldoen aan nadere eisen die door een bij het
voorschrift aangewezen bestuursorgaan worden gesteld.
• Art 2.10 lid a en b: ‘’een omgevingsvergunning wordt geweigerd

indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat
het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking
heeft , voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens
een algemene maatregel van bestuur (art 2 of 120 WW) of
bouwverordening’’

Binnen bestemmingsplan of in afwijking
• Bestemmingsplan dient te voorzien in voorwaarden m.b.t.
akoestisch klimaat al dan niet met een vaststelling hogere
grenswaarden, hier moet aan voldaan worden
• In afwijking bestemmingsplan via projectbesluit of
kruimelgevallen regeling op basis art 2.12 Wabo voorwaarde
medewerking bevoegd gezag o.a. vlgs. lid 1 sub a onder 3:
‘’de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en
de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing
bevat’’.

• In beide gevallen is de Wet GeluidHinder het uitgangspunt aan
de buitenzijde van het gebouw, de binnenzijde Bouwbesluit
• Van veel belang bij de toepassing van de hiervoor vermelde
mogelijkheden van het bevoegd gezag is een vastgesteld
geluidbeleid

Gevolgen eisen geluidwering van buiten
•
•
•
•
•
•

•

Altijd is de Wet GeluidHinder het uitgangspunt
Op basis van voorgaande kan bevoegd gezag eisen stellen
Randvoorwaarden bestemmingsplan via besluit hogere waarden
Bij afwijking of wijziging op basis goede ruimtelijke ordening
Daarna toets Bouwbesluit, bij transformatie rechtens verkregen
niveau, maar voorgaande voorwaarden blijven als voorwaarde
Voorkeurswaarde 48 dB en maximale grenswaarden geluidniveau
afhankelijk soort weg:
30 km weg: geen eisen
Lokale weg: 63 dB
Rijksweg: 53 dB
Spoor: 68 dB, voorkeurswaarde 55dB
Bij hogere geluidbelasting zijn voorzieningen nodig tussen bron en
betreffende gevel van geluidgevoelige ruimten, bijv. dove gevel en
verzoek vaststelling hogere grenswaarde. Dit geldt altijd voor
geluidgevoelige functies als wonen, school, medisch, maar bij andere
functies als logies, ShortStay geldt ook goede ruimtelijke ordening

Verschillende klantgroepen, verschillende wensen
Naast jongeren/studenten zijn er nog meer bewoners voor
appartementen via transformatie met veel voorzieningen
in directe omgeving:
• Expats en uitwisselingsstudenten in ShortStay
• 55+ al dan niet alleenstaand
• Zelfstandig wonen met zorg voor alle leeftijden
• Spoedzoekers, scheiding, tijdelijk aanwezig,
vergunninghouders
Voor deze doelgroepen liggen
er ook kansen in voormalige
bedrijfsgebieden, maar velen
zullen ook kiezen voor het
rond het centrum milieu

Afweging geluidwering en klantgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eis Bouwbesluit binnenwaarde nieuwbouw is 33 dB
Geluidbeleid veel gemeenten en Woonkeur voor transformatie +5dB
Naast binnenwaarde geluid eist Bouwbesluit ook spuiventilatie
“Rechtens verkregen niveau” komt na de eisen Wet GeluidHinder
Soms te ondervangen met mechanische ventilatie
Kun je bewoner mogelijkheid openen raam ontnemen?
Sommige bewoners willen beleven dat ze in de stad wonen
Mag een dove gevel een door de bewoner te openen raam hebben ?
Stress komt niet alleen van geluidbelasting
Geef de bewoners ook keuzevrijheid maar wel mogelijkheden
En ook nog:
Voor haalbare transformatie is het gebouw het uitgangspunt.
Het is de eerste taak van de ontwerper de kwaliteiten van het gebouw
te analyseren.
Haalbare transformatie begint bij maximaal hergebruik bestaande

Hulp bij
transformatie

Toolbox samengesteld door
ExpertTeam min. BZK en VNG
Te downloaden op:
www.rvo.nl/sites/default/files/2014/04/Transformatie%20en%20geluid.pdf

Dove gevel Eindhoven langs rondweg 78dB?

Afscherming voor geluid te behouden raam

Converso Nieuwegein aan ontsluitingsweg

Geluidbelasting op gevel tot 65
dB na aftrek
Voorplaatsing balkons met
glazen borstwering en met
afstandsbediening beweegbaar
bovendeel voor totale sluiting

Amsterdam Box, Geluid op gevel A10: 69,2 dB na aftrek

Eigen ontwikkeling
TransformatieTeam door
architect Karina Benraad
en moBius Consult met
goedkeuring TAVGA

Dank voor uw aandacht
Het Expertteam
ondersteunt gemeenten.
Maar ook andere
belanghebbenden bij
transformatie kunnen het
Expertteam inschakelen,
zoals bijvoorbeeld de
eigenaar van een
leegstaand pand. De
uiteindelijke samenwerking
loopt altijd via - of in
samenwerking met - de
gemeente
Vragen over Expertteam
Transformatie?
Neem contact op met
RVO.nl

