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Industrielawaai
Knelpunten en oplossingen
Aneta Krikke
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Waarom problemen?

2
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En in de toekomst…

… wonen op een
industrieterrein
in een moderne
uitvoering?
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Individuele gevoeligheid

Gek van de herrie?
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Actualisatie bestemmingsplannen

Nederland kent heel veel verouderde bestemmingsplannen. Gemeenten
hebben de taak om vóór 2013 hun bestemmingsplannen te actualiseren.
Bij deze actualisaties heeft het aspect geluid vaak speciale aandacht.
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Knelpunten
Indirecte hinder
Vogelvrije gebouwen
Activiteitenbesluit
Hogere waarden
Milieuzonering en geluidszonering
Bedrijfswoningen en dézonering
Wijziging van de bestemming
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Hogere waarden
• Het maximum voor reeds aanwezige of in aanbouw zijnde
woningen is 60 dB(A) en voor geprojecteerde woningen
bedraagt de maximale waarde 55 dB(A).
SITUATIE OP MOMENT

VOORKEURS-WAARDE

ZONEVASTSTELLING

MAXIMALE

MOGELIJK VERHOGING

ONTHEFFINGSWAARDE

VASTGESTELDE WAARDE

geprojecteerde woningen

50

55

5, tot maximaal 55

aanwezige/in aanbouw zijnde

50

60

5, tot maximaal 60

onderwijsgebouwen en ziekenhuizen

50

60

5, tot maximaal 60

bedrijfswoning

50

60

5, tot maximaal 60

woningen

• Bij de volgende wijziging van de zone
verhoging van maximaal 5 dB(A).
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Hogere waarden
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Hogere waarden
Artikel 57 Wgh
1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die krachtens die
vaststelling gaan of blijven behoren tot een bestaande zone worden
ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein
• a.
van de gevel van woningen, binnen de bestaande zone de
waarden in acht genomen die op het tijdstip van de vaststelling van
de bestaande zone golden…

Beperking
geluidruimte!

2. In afwijking van het eerste lid worden bij de vaststelling van een
bestemmingsplan als in dat lid bedoeld hogere waarden in acht
genomen, voor zover:
• a.
deze gelden of zijn vastgesteld…
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Individuele bedrijven

Cumulatieve
geluidbelasting
Bijdrage
van
solitaire inrichting

• Richtwaarde van 50 dB(A) vanwege individuele bedrijven
(tabel 4 Handreiking).
• Voor woningen kan gemotiveerd worden afgeweken tot 55 dB(A).
• In de systematiek van hoofdstuk 4 van de Handreiking zijn
bedrijfswoningen gelijkgesteld aan woningen.
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Zoneoverschrijding

Industrieterrein
op slot!

Probleem

Oplossing
• Actualisatie zonemodel
• Optimalisatie geluidsmodel
• Papieren geluidssanering
(milieuvergunning/AMvB)
• Daadwerkelijke geluidssanering
• Inwaarts zoneren
• Redelijke sommatie
• Tijdelijke verruiming
• Dézonering
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Model - geluidsbronnen
mogelijkheid

termijn

toelichting

actie

1. opschonen
model

direct

vergunning
ingetrokken

uit zonemodel

2. aanpassen
zonebeheer
AMvB-bedrijven

direct

geen activiteiten in
nachtperiode volgens
melding

op nul stellen in periode

3. idem

kort

8 AMvB-bedrijven:
geen activiteiten
avond/nacht

1. fysieke controle
2. op nul stellen in
periode
3. later formaliseren

ambtshalve
aanpassen
vergunning

enkele
maanden

vergunningsplichtige
bedrijven:
geen activiteiten
avond/nacht

1. fysieke controle
2. vergunningsprocedure
3. op nul stellen in
periode

Effect - tot 2.5 dB(A)
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Technisch/akoestische aanpassingen

mogelijkheid

effect

Alternatieve bodemfactor voor het industrieterrein
bodemfactor voor het industrieterrein 0.5 (half
geluidsabsorberend) in plaats van 0.0 (hard,
reflecterend)

0,5 à 1 dB(A)

Alternatieve factor luchtdemping

0 à 0,5 dB(A)

Factor voor ‘redelijke sommatie’
niet alle bronnen zijn gelijktijdig in bedrijf

ca. 1 dB(A)
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Tijdelijke verruiming – 2 dB(A)

• Het industrieterrein moet
‘akoestisch vol’ zijn;
• De geluidsbelasting wordt vooral
veroorzaakt door 8.40 inrichtingen;
• Het gebruik van 2 dB(A) ruimte
is tijdelijk;
• De motivering moet gaan over
het hele industrieterrein.
• Een zonebeheerplan kan daarbij
een rol spelen
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Redelijke sommatie
• Aanleiding: niet alle bedrijven draaien voortdurend en
tegelijkertijd volgens de representatieve bedrijfssituatie
• Afhankelijk van de aard van de bedrijven op het
industrieterrein zal dit ‘redelijk sommeren’ een
geluidsbelasting kunnen opleveren die enkele dB’s lager ligt.
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Milieuzonering en geluidszonering
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Milieuzonering - oplossingen
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Vogelvrije gebouwen
RvS200803956/1
(woensdag 22 april 2009)
• Bestemming
‘Woondoeleinden’
• Locatie: binnen een zone
van een weg
• Geluidsbelasting 63 dB(A)
• Geen verleende hogere
waarden

Kan gebouwd worden!
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Tijdelijke logies
• Locatie: haven- gezoneerde
industrieterrein
• Toekomstige plannen:
herontwikkeling dézonering van het
plangebied
• Project: bouw van tijdelijke
logies

• Wet geluidhinder: logies zijn
niet geluidsgevoelig, geen
eisen aan het besluit tot een
tijdelijke ontheffing (art. 58
Wgh)
• Bouwbesluit: geen eisen aan
de geluidsniveaus
• Tijdelijke ontheffing mag
voor maximaal 5 jaar
worden verleend.
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Vragen?
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