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Nieuwe regels geluid van industrieterreinen
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Abg - algemeen
• Abg vult met name aan: het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
• Geluid van wegen en spoorwegen (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen)
• Geluid van industrieterreinen èn activiteiten op industrieterreinen
• Toelaten nieuwe geluidgevoelig gebouwen in de omgeving van wegen,
spoorwegen en industrieterreinen

• In mindere mate: Ob, Bal en Bbl
• Abg geschreven op de Staatsblad versies van 31 juni 2018
• Helaas geen geconsolideerde versie beschikbaar, dus basis Bkl
ernaast houden L
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Abg - algemeen
• Aanvullingswet geluid is uitgangspunt. Dus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geluid volgt een aanvullingsspoor (net als o.a. bodem)
Bevoegdheden decentraal - tenzij
Professioneel gedrag, goede bestuurlijke samenwerking is vanzelfsprekend
Geen inrichtingen maar activiteiten
Ook geluid wordt een integraal onderdeel van besluiten
Cumulatie van geluid beter regelen (opdracht TK)
Minder regels, minder gedetailleerd, eenvoudiger leesbaar
Geluid in gebouwen: beter aansluiten op begrippen / methoden Bbl
Etc.

• Instructieregels van het
Abg zijn gericht tot het
bestuursorgaan dat een
besluit neemt
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Het Abg bevat:
1. Instructieregels voor het vaststellen van
geluidproductieplafonds voor
industrieterreinen
2. Instructieregels voor het opnemen van
geluidregels voor activiteiten die op een
industrieterrein worden uitgevoerd
NB: de instructieregels van het basis Bkl gelden
alleen voor activiteiten die NIET op een
industrieterrein worden uitgevoerd

3. Instructieregels voor het toelaten (in het
aandachtsgebied) van nieuwe
geluidgevoelige gebouwen in het
omgevingsplan
4. Invoeringsregels
NB overgangsrecht zie Invoeringswet en -besluit
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1 - Instructieregels voor het vaststellen van
geluidproductieplafonds voor industrieterreinen
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Geluidproductieplafonds voor industrieterreinen
• Geluid rijkswegen en hoofdspoorwegen wordt nu al gereguleerd
met GPP’s (zie hoofdstuk 11 Wm)
• Awg: GPP systeem ook voor provinciewegen, industrieterreinen en
door de provincie aangewezen lokale spoorwegen
• Regels voor vaststellen GPP’s uitgewerkt in hoofdstuk 3.6 Abg
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Geluidproductieplafonds voor industrieterreinen
• GPP’s zijn omgevingswaarden met resultaatsverplichting.
• Dat betekent automatisch ook: monitoren, openbare
verslaglegging, maatregel bij (dreigende) overschrijding etc.
• Bij het vaststellen / wijzigen: toetsen geluid op alle geluidgevoelige
gebouwen in het aandachtsgebied
• Gemeente is bevoegd gezag. GPP’s worden in het OP voor het
industrieterrein vastgesteld
• Gemeentegrens overschrijdend industrieterrein: Iedere gemeente
bevoegd voor regulering van het geluid afkomstig van activiteiten
op het eigen grondgebied
• Dus niet de grootste gemeente
• GPP’s worden (art. 2.2 lid 2 Ow) gezamenlijk vastgesteld voor het terrein als
geheel

• En kan provincie nog GPP-bevoegdheid krijgen ? Ja. Gemeenten
kunnen een verzoek doen aan provincie om bevoegdheid over te
nemen. Dan gaan alle taken over
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Systemen vergeleken:
• Huidig systeem Wgh:
• Dosismaat etmaalwaarde
• Geluidzone rond industrieterrein, industrieterrein moet
voldoen aan grenswaarden bij woningen in de geluidzone
• Industrieterrein en omgeving sterk verweven: nieuwe woning
beperkt geluidruimte industrieterrein
• Algemene geluidregels voor bedrijven in het Activiteitenbesluit
• Geluidvoorschriften bedrijven in milieuvergunningen

• Nieuw systeem Ow/Abg:
•
•
•
•
•

Dosismaat Lden (+ extra bescherming door Lnight)
GPP’s voor een industrieterrein als geheel
Geluid industrieterrein moet voldoen aan GPP’s
Industrieterrein en omgeving worden gescheiden
Geluidregels voor bedrijven in het Omgevingsplan

• Wat verandert niet:

‘Lden’ is de
geluidmaat die is
gedefinieerd in de
Europese richtlijn nr.
2002/49/EG inzake
evaluatie en
beheersing van
omgevingslawaai. Uit
wetenschappelijk
onderzoek blijkt deze
maat het beste de
hinder – en andere
gezondheidseffecten
- te kunnen
voorspellen.

• Aanwijzing van industrieterreinen
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Een paar artikelen uit het Aanvullingsbesluit geluid
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Artikel 3.31 – heeft de voorkeur

• NB geldt niet voor de eerste vaststelling bij invoering van het gpp
systeem !
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Artikel 3.32 – tot de grenswaarde

• Artikel 3.32: niet hoger dan de grenswaarde !
• Last resort: met artikel 3.34 is ook overschrijding van de
grenswaarde mogelijk. Maar alleen “als dat onvermijdelijk is”.
Vervangt de ‘voorlopers’ Chw en Ism
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Artikel 3.35 - cumulatie

• Boven de standaardwaarde altijd beoordelen of het gecumuleerde
geluid aanvaardbaar is (ook bij toelaten nieuwe gebouwen)
• Daarbij de kwalificatie betrekken
• Bepalen Lcum: in ieder geval het geluid van wegen, spoorwegen,
industrieterreinen, luchtvaart en windturbines
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Nog een paar highlights
• Art. 3.42: verplicht maatregelen treffen als GPP’s worden
overschreden of dreigen te worden overschreden
• NB verhogen mag natuurlijk ook

• Art. 3.43: mogelijkheid om tijdstip of termijn stellen waarbinnen aan
een GPP wordt voldaan
• Tijdelijke overschrijding GPP’s mogelijk (flexibiliteit)
• Thans: geluidreductieplan artikel 67 Wgh

• Art. 3.48: besluit geluidwerende maatregelen
• Boven de standaardwaarde altijd besluit nemen
• Maatgevend is het opgetelde geluid van alle bronsoorten.
Dus ja, soms wat meer geluidwering nodig
• Grenswaarde is 36 dB, bij overschrijding terug naar 33 dB
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2 - Instructieregels voor het opnemen van
geluidregels voor activiteiten die op een
industrieterrein worden uitgevoerd

15

Een paar artikelen uit het Aanvullingsbesluit geluid
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Artikel 5.78h: de standaardwaarden

• Bevat is dwingend, dus in het OP geluidregels opnemen voor
activiteiten op een industrieterrein
• Verwijst naar waarden tabel 5.65.1, maar gelden nu op 50m
(thans art. 2.17, tweede lid, Abm).
• NIET op geluidgevoelige gebouwen omdat bij de vaststelling van
de GPP’s al een besluit is genomen over de bescherming van de
omgeving tegen het geluid van het industrieterrein als geheel
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Artikelen 5.78i en 6.78j: flexibiliteit

• Structuur conform basis Bkl
• Veel vrijheid: andere waarden, andere afstanden, andere regels
• Geluidproductie kan worden verdeeld over het industrieterrein
• Thans zonebeheerplan, bestemmingsplan
• GPP’s zijn uiteraard randvoorwaardelijk
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Artikel 5.78k: niet-geluidrelevante bedrijven

• Wens gemeenten: minder aandacht voor akoestisch niet relevante
activiteiten (bedrijven met ‘VNG’ richtafstand van 30 meter).
• Geluid van deze activiteiten wordt in art. 3.27 Abg uitgezonderd
van het geluid van een industrieterrein
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Nog een paar laatste highlights
• Art. 5.78b: altijd rekenen met het geluid van een industrieterrein bij
volledig benutting van GPP’s
• Belangrijk bij het toelaten van nieuwe geluidgevoelig gebouwen !

• Art. 5.78c: aanwijzing activiteiten die in aanzienlijke mate geluid
kunnen veroorzaken
• Verwijst naar bijlage XXII, lijkt op de lijst in het Bor

• Artikel 5.78e: geluidproductieplafond vaststellen volgens de
instructieregels gegeven in hoofdstuk 3.6
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Consultatie van het Aanvullingsbesluit geluid
• Openbare internetconsultatie gestart op 25 februari
• Termijn eindigt op 8 april (bestuurlijke partners: 2 weken langer)
• Volgende stappen:
•
•
•
•

Verwerken van alle reacties in RvS versie
Advies Raad van State en verwerking
Behandeling TK / EK
Publicatie in Staatsblad medio 2020
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