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Bestemmingsplan en geluid

Bestemmingsplan en geluid
• Artikel 3.1 lid 1 van de Wro: ‘een goede ruimtelijke ordening’ is
het vertrekpunt
• Wat is een ‘goede ruimtelijke ordening’?
• Vereist een algehele complexe belangenafweging, te verrichten
door de planwetgever
• De aanvaardbaarheid van optredende geluidbelasting dient
onderdeel uit te maken van deze belangenafweging, met dien
verstande dat:
• geluidhinder niet doorslaggevend is (immers slechts één van
de af te wegen belangen), én
• niet volstaan kan worden met uitsluitend een toetsing aan
sectorale wet- en regelgeving
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Bestemmingsplan en geluid
• Geluidhinder is ruimtelijk relevant: geluidhinder kan (1) een
negatieve invloed hebben op het woon- en leefklimaat en/of (2)
leiden tot beperkingen voor bedrijven en moet om die reden
betrokken worden in de belangenafweging.
• Onderscheid tussen (1) de vraag of een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat is gewaarborgd ter plaatse van geluidgevoelige
objecten en (2) de vraag of de bedrijfsvoering door de met het
bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen wordt
beperkt
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Observaties huidig recht
• Tendens: ver(der)gaande integratie milieu én ruimtelijke
ordening in bestemmingsplannen
• Milieu wordt volwaardige component bestemmingsplannen
• Milieunormen – waaronder dus geluidnormen – in het
bestemmingsplannen meer geaccepteerd en soms zelf
afgedwongen door RvS
• Enkele voorbeelden
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Geluidnormen in het bestemmingsplan
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•

AbRS 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1942 (schreeuwverbod Beesel)

•

AbRS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1354 (tussenuitspraak) en 16
augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2193 (einduitspraak) (Derde
Merwedehaven)

•

AbRS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3247 (Bronvermogens
vrachtwagens)

•

AbRS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:24 (Maasgouw)

•

AbRS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:237, (Bedrijventerrein Oosteind
Papendrecht)

•

AbRS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:234, (Haarlemmermeer ‘De
Liede’)

•

AbRS 3 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7571 (Panama)

•

AbRS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1876 (Evenemententerrein
Holtingerveld)
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Omgevingsplan en geluid

Omgevingsplan en geluid
Eventuele subtitel in grijs
• Vgl. doelen art. 1.3 Omgevingswet
• Ruimte voor ontwikkelingen
• Waarborgen voor kwaliteit
• Vereist samenhangende benadering fysieke leefomgeving
• Daarmee ook méér ruimte voor integratie RO en milieu in het
omgevingsplan
• Deze integratie kent vele verschijningsvormen, staalkaarten
zijn slechts 1 van de verschijningsvormen
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Omgevingsplan en geluid
Eventuele subtitel in grijs
• Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
• Van een ‘goede ruimtelijke ordening’ (art. 3.1 lid 1 Wro) naar een
‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ (art. 4.2 lid 1
Omgevingswet)
• Evenwichtige toedeling = activiteiten onderling evenwichtig over
locaties te reguleren
• Oftewel: locatiegerichte benadering waarbij de schaarse fysieke
ruimte op een zo goed mogelijke wijze wordt verdeeld, ingericht
en benut
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Omgevingsplan en geluid
Eventuele subtitel in grijs
• Artikel 4.2 lid 1 Omgevingswet: “Het omgevingsplan bevat voor
het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de
regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties.”.
• Bevat geen afbakening van onderwerpen die al dan niet in in het
omgevingsplan geregeld moeten worden
• Rijksregels (en provinciale regels) leveren wél bijdrage aan aan
evenwichtige regulering van activiteiten in het omgevingsplan
• Bijv. instructieregels geluid Bkl
• Afdeling 5.1 Bkl, opschrift: ‘Instructieregels met het oog op
een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’
• Paragraaf 5.1.4.2 ‘Geluid’
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Instructieregels Bkl - geluid
• Verplichting voor planwetgever (raad - B&W bij delegatie) om
geluidsnormen op te nemen in het omgevingsplan
• Art. 5.55 e.v. Bkl
• Betreft geluidsnormen voor ‘activiteiten’ -> ruimer dan alleen
bedrijfsmatige activiteiten
• Voetbalkooien, speeltuinen, etc. etc.
• Gericht op bescherming ’geluidgevoelige gebouwen’ (art 5.56
Omgevingswet)
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Instructieregels Bkl - geluid
Eventuele subtitel in grijs
Essentie instructieregels geluid:
•art. 5.59 Bkl: verplichting voor gemeenteraad om – kort gezegd –
bij vaststellen omgevingsplan rekening te houden met geluid van
activiteiten
•Door middel van het stellen geluidregels (o.a. normen voor
geluidbelasting) in het omgevingsplan waarborgen dat enerzijds
recht wordt gedaan aan belangen (o.a. bedrijfsmatige) activiteiten
en anderzijds borgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
ter plaatse van geluidgevoelige objecten
• Verplichting werkt dus twee kanten op: (1) bescherming
belang (bedrijfsmatige) activiteiten én (2) bescherming belang
geluidgevoelige functies
• benutten vs beschermen (zie doelen, art. 1.3 Omgevingswet)
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Instructieregels Bkl - geluid
Eventuele subtitel in grijs
• Systeem van standaardwaarden (artikel 5.65 Bkl) en
grenswaarden (artikel 5.66 Bkl) voor geluid
• Let op: betreft systeem van instructieregels -> dus geen sprake
van rechtstreeks werkende burgers c.q. bedrijven bindende regels
• Moeten vertaald worden naar omgevingsplanregels -> juridische
binding
• Belangrijk verschil met rechtstreeks werkende geluidregels (art.
2.17 e.v. Activiteitenbesluit) voor inrichtingen
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Standaardwaarden geluid Bkl
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Grenswaarden geluid Bkl
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
Enkele vragen:
•Verhouding instructieregels geluid tot ‘evenwichtige toedeling van
functies aan locaties’: is de regeling in het Bkl uitputtend voor
geluid?
•Is de in het Bkl gegeven opsomming van ‘geluidgevoelige
gebouwen’ limitatief?
•Moet bij de vaststelling van een omgevingsplan rekening worden
gehouden met de geluidbelasting ter plaatse van andere (niet in het
Bkl genoemde) gebouwen (bijv. kantoor, hotel etc.)? Is er ruimte om
in het omgevingsplan ook geluidnormen op te nemen ter
bescherming van niet in het Bkl genoemde gevoelige functies (zoals
bijv. een kantoor of hotel)?
•Mogen niet wettelijk genormeerde geluidverschijnselen (bijv.
laagfrequent geluid) worden genormeerd in het omgevingsplan?
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
Voorbeeld hotel en kantoor. Geluidgevoelige gebouwen?
Bkl wijst hotel en kantoor niet aan als geluidgevoelig gebouw ->
Geen verplichting om o.g.v. Bkl geluidbelasting ter plaatse van het
hotel/kantoor te beoordelen en geen verplichting om geluidnormen
in het omgevingsplan op te nemen om hotel/kantoor te beschermen
tegen geluidhinder
“Een gebouw of een deel van een gebouw met een andere
functie dan de genoemde functies in dit lid, is geen
geluidgevoelig gebouw. Een voorbeeld daarvan zijn
strafinrichtingen, die een celfunctie hebben. Ook gebouwen
met een industriefunctie (bijvoorbeeld een productiehal)
of een logiesfunctie (zoals een hotel of recreatiewoning)
zijn geen geluidgevoelig gebouw.” (NvT 2018/292, p. 709).
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
Hoe verhoudt dit zich tot jurisprudentie Afdeling?
Bijv. AbRS 7 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN0443:
“In dit verband is van belang dat weliswaar een kantoor in de Wet
geluidhinder niet is aangemerkt als geluidgevoelig object,
maar zoals is geoordeeld in de uitspraak van 15 januari 2003 inzake
nr. 200200707/1, Rucphen, dienen bedrijfsruimten waar
gedurende een langere periode van de dag personen
verblijven die een zekere bescherming tegen onaanvaardbare
geluidhinder behoeven, wel als geluidgevoelig te worden
aangemerkt, zij het dat die ruimten niet dezelfde
bescherming behoeven te krijgen als in het geval van een
woning of een andere geluidsgevoelige bestemming.”.
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
En vergeet ook (o.a.) de dierenverblijven niet
Bijv. AbRS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3542
(Vermeerderingsvermogen hondenfokkerij)
Volgens appellant “beïnvloedt de toename van de geluidbelasting het
vermeerderingsvermogen en welbevinden van de honden in zijn
hondenfokkerij”.
AbRS:
“Voor zover aan de orde dient die beoordeling tevens te zien op
in de sectorale wetten niet betrokken aspecten, zoals in dit
geval de door [appellant sub 2] gestelde negatieve invloed
van de toegenomen geluidbelasting op zijn
hondenfokkerij. Een en ander ook cumulatief en - eveneens
voor zover aan de orde - samen met andere voor een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse relevante
aspecten. Het bestreden besluit verdraagt zich daarom niet met
artikel 3:2 van de Awb.”.
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
Wetgever realiseert dit zich ook. Zie NvT

“Het geluidniveau op de gevel van andere gebouwen, zoals
kantoren of hotels, of op locaties zonder gebouwen, zoals natuuren recreatiegebieden, vormt geen onderwerp van de
instructieregels. Dit wordt overgelaten aan de decentrale
overheden in lijn met het subsidiariteits- en
proportionaliteitsbeginsel dat is verankerd in artikel 2.3 van de wet.
Wel brengt het wettelijke vereiste van evenwichtige
toedeling van functies aan locaties met zich dat het bevoegd
gezag zich rekenschap geeft van de gevolgen van activiteiten
die geluid produceren voor de niet van rijkswege beschermde
gebouwen en locaties.” (NvT 2018/292, p. 354).
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties

En hoe zit het met niet wettelijk genormeerde geluidverschijnselen?
Bijv. laagfrequent geluid (LFG)?
Vgl. norm van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Huidige stand
jurisprudentie: AbRS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3345:
“Tijdens de (…) zitting heeft de StAB toegelicht dat, om te
kunnen beoordelen of deze toename van laagfrequent geluid
zich daadwerkelijk voordoet en of deze toename vanuit een
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is,
metingen zullen moeten worden verricht aan de brug, zodat een
oordeel kan worden gevormd over de huidige mate van hinder
van het laagfrequente geluid van de voegovergangen in het
brugdek en vervolgens kan worden beoordeeld of een
mogelijke toename van hinder van laagfrequent geluid als
gevolg van het plan uit een oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening nog aanvaardbaar kan worden
geacht. Nu de raad voorafgaand aan de planvaststelling
een dergelijk onderzoek niet heeft verricht, is de Afdeling
van oordeel dat het bestreden besluit op dit punt niet met
de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.”.
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
• Bkl verplicht niet tot opnemen geluidsnormen voor LFG in
omgevingsplan.
• Bkl uitputtend op dit punt? Neen.
• Let wel: norm van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan
locaties’ kan – net als onder huidig recht – nopen tot beoordeling
aanvaardbaarheid en (evt.) normering in omgevingsplan van LFG
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Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties
Zie ook NvT:
“Daarnaast waren er verzoeken van vooral decentrale overheden
om bepaalde regelingen te kunnen opnemen in het
omgevingsplan, bijvoorbeeld voor laagfrequent geluid en
onversterkt menselijk stemgeluid. Omdat de gemeenten de
geluidbelasting regelen in het omgevingsplan is het onder
het nieuwe stelsel aan de gemeenten om te voorzien in
specifieke regels voor bijzondere gevallen waar de
standaardwaarden niet of minder toepasselijk zijn.” (Stb.
2018/292, p. 531).”
“Ook kan het zijn dat de dosismaat van de standaardwaarden
niet past bij de activiteit. Zo zou bijvoorbeeld voor een activiteit
die vooral laagfrequent geluid emitteert een normering in
dB(C) beter passend kunnen zijn dan de
standaardwaarden die in dB(A) zijn uitgedrukt. In een
dergelijk geval kan het bevoegde bestuursorgaan kiezen voor
een andere waarde om te voldoen aan de norm dat het
geluidniveau aanvaardbaar is.” (Stb. 2018/292, p. 359)
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Toekomst VNG-brochure /
Staalkaarten omgevingsplan

VNG-brochure
• VNG-brochure: pseudoregelgeving
• VNG-brochure:
• Hulpmiddel voor beoordelen of hinder valt te verwachten
(systeem van richtafstanden)
• Hulpmiddel voor toelaatbare bedrijvigheid (bijv. SBI/SBA als
bijlage bij planregels bestemmingsplan)
• Wordt voldaan aan de richtafstand voor geluid in de VNGbrochure, dan (in beginsel) geen nader akoestisch onderzoek
vereist voorafgaand aan vaststelling bestemmingsplan
• Wordt niet voldaan (of sprake van bijkomende
omstandigheden), dan is aanvullend akoestisch onderzoek
vereist
• VNG-brochure vervalt met inwerkingtreding Omgevingswet
• VNG heeft voornemen om VNG-brochure in te trekken

25

24-04-19

Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige
activiteiten
• Wetgever heeft er bewust voor gekozen om richtafstanden VNGbrochure niet over te nemen in Bkl (Stb. 2018/292, p. 229)
• Een belangrijke overweging daarbij is dat het vastleggen van
richtafstanden in dit besluit zich niet goed zou verhouden tot de
beoogde vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte en het
kunnen leveren van maatwerk
• Om praktijk toch op weg te helpen: Staalkaarten
omgevingsplan
– Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten
– Staalkaart Buiten centrum stedelijk gebied
– Staalkaart Centrum stedelijk gebied
– Energietransitie
• En inmiddels ook ‘Casco Omgevingsplan’ (skelet
omgevingsplan, uitgegeven door VNG, 25 maart 2019)
26

24-04-19

Staalkaart Omgevingsplan

Casco omgevingsplan
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Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige
activiteiten
• Wat is een staalkaart?
“Een staalkaart is geen compleet omgevingsplan, maar toont
voor een afgebakend gebied of thema aan de hand van
voorbeeldregels welke nieuwe mogelijkheden de Omgevingswet
biedt om onderdelen van de fysieke leefomgevingen activiteiten
te reguleren. (…) Met deze staalkaart wordt beoogd de
uitvoeringspraktijk te inspireren en op weg te helpen bij het
maken van een omgevingsplan rondom het thema bedrijfsmatige
activiteiten, zonder dat de voorbeelden de status krijgen van een
handreiking die één op één overgenomen kan worden.”.
• Let op: integratie RO en milieu en daarmee de mogelijkheid om in
het omgevingsplan bedrijfsactiviteiten te normeren kent vele
verschijningsvormen. Staalkaarten zijn slechts als startpunt en
inspiratiekader te gebruiken
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Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige
activiteiten
• Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige activiteiten
• Gericht op integratie van het ruimtelijk én milieuspoor specifiek
voor bedrijfsmatige activiteiten
• Bedrijfsmatige activiteiten - ruime uitleg
• Gangbare bedrijven alsook scholen, z’huizen,
kinderdagverblijven etc.
• Staalkaart bevat verschillende varianten (afhankelijk van ambitie
gemeente, (gebieds)opgave, wel/geen bedrijventerrein)
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Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige
activiteiten
• Variant 1: Bedrijfsmatige activiteiten op een
bedrijventerrein – regeling per activiteit
• Voorbeeldregeling limiteert gebruiksruimte per bedrijfsmatige
activiteit afhankelijk van de schil/deelgebied waarin de activiteit is
gesitueerd
• Onderscheid tussen ‘Rustige woonwijk’ en ‘Gemengd gebied’
• Er wordt aangegeven op welke afstand de geluidsnormen gelden
• Systeem van zonering
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Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige
activiteiten
Bedrijfsmatige activiteiten – regeling per activiteit
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Staalkaart Omgevingsplan
Bedrijfsmatige activiteiten – regeling per activiteit
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Staalkaart Omgevingsplan – Bedrijfsmatige
activiteiten
• Variant 2: sturen op cumulatie
• Denk bijvoorbeeld aan een breder toepassingsbereik van
geluidruimteverkaveling
• Dus niet alleen bij gezoneerde industrieterreinen
• Alle op het bedrijventerrein gesitueerde bedrijvigheid mag een
bepaalde cumulatieve geluidswaarde niet overschrijden (bijv. 50
dB(A) op 100 meter afstand van het bedrijventerrein), waarbij
vervolgens per bedrijfskavel een (vooraf) bepaalde geluidruimte in
het omgevingsplan juridisch bindend wordt vastgelegd
• Geluidruimteverkaveling zorgt voor een optimale verdeling van de
beschikbare (schaarse) geluidruimte op het bedrijventerrein en
biedt omgeving duidelijkheid over cumulatieve geluidbelasting
• Einde aan praktijk van ‘wie het eerst komt, die het eerst
maalt’
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Voorbeeld geluidverkavelingskaart
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Staalkaart Omgevingsplan
• Variant 3: gebied met functiemenging
• Geluidnorm opnemen in het omgevingsplan waaraan ofwel (1) op
de grens van het bedrijventerrein moet worden voldaan ofwel (2)
op de gevel van een geluidgevoelig gebouw dan wel grens van een
geluidgevoelig terrein moet worden voldaan
• Vgl. verschillende bestemmingsplannen met verbrede
reikwijdte
• Al dan niet in combinatie met een beschrijving van de ter plaatse
toegelaten bedrijvigheid
• Ook kansen om bedrijven te beschermen bedrijven tegen
oprukkende woningbouw? Jazeker. Formulering planregeling
waarbij woningbouw uitsluitend is toegestaan indien ter plaatse
voldaan wordt aan X dB(A)
• Kan niet worden voldaan aan de geluidnorm? Maatregelen aan
de woningen (bijv. vliesgevels) of grotere afstand aan houden
tot bedrijvigheid
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Planregeling transformatiegebied
Voorbeeld uit de praktijk
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