


 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting inzake toepassen correctie conform artikel 110g Wgh 
 
Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het weg-
verkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst 
stiller zullen worden. Voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. 
Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB.  
 
In paragraaf  3.3 is toegelicht dat bij de toepassing van het gemeentelijke beleid hogere waarden 
de gecumuleerde geluidsbelasting bepalend is. In paragraaf 3.4 is vervolgens toegelicht dat de 
gecumuleerde geluidsbelasting wordt berekend overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven 
methode uit bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Dat impliceert dat bij 
de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting de correctie conform artikel 110g Wgh voor 
wegverkeerslawaai niet wordt toegepast. 
 
Het Reken- en Meetvoorschrift schrijft echter ook voor dat bij de vergelijking van de gecumuleerde 
geluidsbelasting met de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai de correctie wel dient 
te worden toegepast. Omdat dit in relatie tot het gemeentelijk beleid hogere waarde tot verwarring 
kan leiden is het van belang toe te lichten dat het gemeentelijk beleid niet van toepassing van 
genoemde correctie uitgaat. Concreet betekent dat dat de beoordeling van de geluidbelastingen 
zoals genoemd in de tabel 3.1 t/m 3.4 alsmede de geluidluwe gevel (p. 37) plaats vindt zonder 
toepassing van de correctie conform artikel 110g. 
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- De geluidsbelasting aan de gevel 
van geluidsgevoelige 
bestemmingen is hoger dan de in 
de Wet geluidhinder genoemde 
voorkeursgrenswaarden. 

- Maatregelen om de 
geluidsbelasting terug te dringen 
zijn niet doeltreffend of 
ondervinden overwegende 
bezwaren 

Besluit burgemeester en wethouders over het Verzoek hogere waarde 

Toetsing aan het gemeentelijk beleid hogere waarden op basis van dit 
beleidsdocument 

Een ruimtelijk plan maakt nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen of 
nieuwe geluidsbronnen mogelijk 

Er zal een wijziging aan een 
bestaande geluidsbron plaatsvinden 

Uitvoeren akoestisch onderzoek Uitvoeren akoestisch onderzoek 

- De toename van de geluidshinder 
is dusdanig dat sprake is van 
reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder  

- Maatregelen om de 
geluidsbelasting terug te dringen 
zijn niet doeltreffend of 
ondervinden overwegende 
bezwaren 

Een Verzoek hogere waarde geluidshinder, hoe werkt dat? 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Indien een ruimtelijk plan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen of nieuwe geluidsbronnen 
(weg, rail, industrie) mogelijk maakt of een wijziging aan deze geluidsbronnen wordt voor-
zien, dient op basis van akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat voldaan wordt aan 
de voornormen die in de Wet geluidhinder (Wgh) zijn opgenomen. Wordt deze voorkeurs-
grenswaarde overschreden, maar de uiterste grenswaarde niet en zijn maatregelen om de 
geluidsbelasting terug te dringen niet doelmatig of ontmoeten deze overwegende bezwaren, 
dan is het mogelijk om ontheffing te verkrijgen: een zogenaamde hogere waarde. Zie ook 
het schema op de linker pagina. 
 
Op 1 januari 2007 is een wijziging van de Wet geluidhinder in werking getreden. Door de 
wijziging van de Wet is in veel gevallen het college van burgemeester en wethouders be-
voegd gezag voor het vaststellen van hogere waarden. Daarnaast bevatten de nieuwe Wet 
geluidhinder en het bijbehorende Besluit geluidhinder niet langer concrete criteria meer voor 
situaties waarvoor hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Dit betekent een grotere 
beleidsvrijheid voor de gemeente, maar stelt ook nieuwe eisen aan de onderbouwing van be-
sluiten voor hogere waarden. De gemeente moet nu zelf gemotiveerd aangeven wanneer zij 
hogere waarden aanvaardbaar vindt en wanneer niet.  
 
 

1.2. Doelstelling 

In deze beleidsnotitie is het beleid voor het verlenen van hogere waarden vastgelegd. Het 
beleid heeft een dubbele doelstelling: 
- enerzijds wordt, geheel in de geest van de Wet, gestreefd naar het zoveel mogelijk 

voorkomen van geluidshinder; 
- anderzijds is geluid in het stedelijk gebied en langs infrastructuur onvermijdelijk; on-

danks de soms hoge geluidsbelasting moet een optimale ruimtelijke ontwikkeling van 
deze gebieden mogelijk blijven. 

Deze beleidsnotitie biedt de basis en het gereedschap voor een evenwichtige afweging van 
deze beide belangen. 
 
 

1.3. Reikwijdte 

De beleidsnotitie richt zich op de vraag hoe in het kader van ruimtelijke plannen om te gaan 
met hogere waarden voor wegverkeers-, spoorweg- en industrielawaai. Daarbij worden de 
volgende situaties onderscheiden:  
- het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, medi-

sche instellingen, woonwagenterreinen en dergelijke); 
- het projecteren van nieuwe geluidsbronnen (wegen, spoorwegen, industrieterreinen); 
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- reconstructie van wegen of spoorwegen; 
- bijstellen of wijzigen van geluidszones van industrieterreinen. 
 
 

1.4. Status beleidsnotitie 

Deze beleidsnotitie is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 
1:3 Awb en artikelen 4:81 tot en met 4:84 Awb). Het vaststellen van hogere waarden op 
grond van de Wet geluidhinder is deels een bevoegdheid van het college van burgemeester 
en wethouders1). Op basis van de feiten en omstandigheden van het geval en de aangedra-
gen onderzoeksresultaten wordt een besluit genomen. Voorliggend beleid bevat het afwe-
gingskader dat het college bij het nemen van een hogere waardenbesluit hanteert. Voor de 
motivering van het hogere waardenbesluit kan verwezen worden naar dit vastgestelde be-
leid. Afwijking van dit beleid is in individuele gevallen mogelijk, indien het hanteren van het 
beleid voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding 
tot de met het beleid te dienen doelen (artikel 4:84 Awb). 
 

 
Foto 1.1  Bedrijvenpark Blaricum langs A1 gecombineerd met geluidswal, Zwart en Jansma 
 
 

                                               
1)  Burgemeester en wethouders zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van hogere waarden, met uitzondering van 

hogere waarden voor regionale industrieterreinen (aangewezen in provinciale milieuverordening), hoofdspoorwegen 
en rijkswegen en provinciale wegen: dan zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. 



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

179.13537.00

 

2. Wet geluidhinder 

2.1. Inleiding  

De Wet geluidhinder (Wgh) is een complexe wet waarin een groot aantal normen voor toe-
laatbare geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is opgeno-
men. Ook wordt de maximale geluidsproductie van bepaalde machines en motoren in deze 
wet geregeld. Voor ruimtelijke plannen is vooral dat deel van de Wet geluidhinder van belang 
dat de beheersing regelt van de geluidsbelasting door wegverkeer, spoorwegverkeer en ge-
zoneerde industrieterreinen (terreinen waar grote lawaaimakers zijn toegelaten). De Wgh is 
niet de enige wetgeving op het gebied van geluidshinder. Geluidshinder van vliegtuigen is 
geregeld in de Luchtvaartwet en de geluidshinder van de meeste bedrijven is geregeld in de 
Wet milieubeheer. 
 
 

2.2. Onderzoeksplicht geluidshinder  

Wanneer een nieuw bestemmingsplan of een projectbesluit (hierna ruimtelijk besluit) nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt in de geluidszone van een weg, spoorbaan 
of industrieterrein, is toetsing aan de wettelijke geluidsnormen verplicht. Ook plannen voor 
nieuwe wegen, spoorbanen of industrieterreinen en voor uitbreiding en/of wijziging van der-
gelijke geluidsbronnen moeten aan de wettelijke geluidsnormen worden getoetst. De Wgh is 
wat dat betreft dus gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening.  
 
Voor reconstructies van wegen en spoorlijnen is bovendien ook toetsing vereist indien de re-
constructie zonder een ruimtelijk besluit kan worden uitgevoerd. 
 
Toetsing vindt in alle gevallen plaats aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemmingen (of 
op de grens van de geluidsgevoelige terreinen) die binnen de wettelijke geluidszones rond 
genoemde geluidsbronnen liggen. Onder geluidsgevoelige bestemmingen vallen woningen, 
onderwijsvoorzieningen, medische voorzieningen en woonwagenstandplaatsen. Deze worden 
in de Wgh genoemd.  
 

Geluidsgevoelige functies volgens de Wgh 
De Wgh noemt de volgende geluidsgevoelige functies: 
- woningen; 
- woonwagenstandplaatsen; 
- onderwijsgebouwen; 
- verzorgingstehuizen; 
- psychiatrische inrichtingen; 
- medische centra; 
- poliklinieken; 
- medische kinderdagverblijven; 

- terreinen in gebruik voor de in gezondheidszorggebouwen gegeven zorg. 
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2.3. Geluidszones 

De toetsing aan de normstelling van de Wgh beperkt zich tot de geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de wettelijk geldende geluidszones. Buiten deze zones is toetsing aan 
de normen niet vereist. Een geluidszone is een gebied aan weerszijden van een weg of 
spoorbaan of rondom een industrieterrein. 
 
Zones langs wegen 
De breedte van een zone langs een weg is in de wet vastgelegd. Deze varieert van 200 tot 
600 m, afhankelijk van binnen- of buitenstedelijke ligging en van het aantal rijstroken. 
Straten die deel uitmaken van een woonerf of waarvan de wettelijke maximumsnelheid 
30 km/h bedraagt, hebben geen geluidszone. Op grond van vaste jurisprudentie dient echter 
de aanvaardbaarheid van de geluidshinder langs deze wegen in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening te worden onderbouwd1). 
 
Zones langs spoorwegen 
Voor spoorwegen is de breedte van de geluidszones vastgelegd op een kaart die is opgeno-
men in het Besluit geluidhinder. De breedte is afhankelijk van de treinintensiteit van een 
baanvak en bedraagt voor de tramlijn in Nieuwegein 100 m. 
 
Zones rond industrieterreinen 
Rondom industrieterreinen waarop bepaalde lawaaiproducerende bedrijven (zogenoemde 
"grote lawaaimakers") zijn gevestigd, zijn geluidszones vastgesteld met een zogenoemd zo-
nebesluit of met een bestemmingsplan. Binnen de gemeente zijn 3 van dergelijke gezo-
neerde terreinen en geluidszones vastgesteld, te weten: Laagraven, Plettenburg-De Wiers, 
De Wiers Zuid A (dit industrieterrein wordt met industrieterrein Plettenburg-De Wiers sa-
mengevoegd) en het terrein van de hulpwarmtecentrale ten behoeve van de stadsverwar-
ming. De geluidszone van Laagraven is gemeentegrens overschrijdend. Buiten de zone mag 
de geluidsbelasting niet meer bedragen dan 50 dB(A). Aanvragen voor milieuvergunningen 
op het betreffende industrieterrein moeten worden getoetst aan de geldende geluidszone.  
 
Naast bovenstaande bestaande wettelijk voorgeschreven gezoneerde terreinen is een ge-
luidszone en zonebeheer voor het industrieterrein Het Klooster in voorbereiding. 
 
 

2.4. Goede ruimtelijke ordening  

Bepaalde geluidsbronnen maar ook bepaalde geluidsgevoelige functies vallen buiten de nor-
mering van de Wet geluidhinder. Het gaat daarbij onder meer om 30 km/h-wegen, woonbo-
ten en recreatiewoningen en kampeerterreinen. Formele toetsing aan de normering van de 
Wgh kan daarom achterwege blijven. 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter in diverse uitspraken 
aandacht gevraagd voor de mogelijke hinder die daardoor ontstaat. De Afdeling acht het 
noodzakelijk dat de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van deze geluidsbronnen en 
bij deze functies in ruimtelijke plannen toch worden onderbouwd. De wettelijke grondslag 
hiervoor is tweeledig. Allereerst stelt de Wro dat sprake dient te zijn van "een goede ruimte-
lijke ordening". Daarnaast stelt de Algemene wet bestuursrecht dat sprake moet zijn van een 
zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en onderbouwing van besluiten. 
 

                                               
1)  Het vaststellen van een hogere waarde is in dat geval niet mogelijk en noodzakelijk. 
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Op basis van vaste jurisprudentie en voorliggend gemeentelijk beleid, dient in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening de aanvaardbaarheid van het akoestisch klimaat bij de vol-
gende als geluidsgevoelig aan te merken functies te worden onderbouwd:  
- woonboten; 
- kinderdagverblijven; 
- gebouwen voor buitenschoolse opvang; 
- recreatiewoningen en kampeerterreinen; 
- hotels. 
Ook de aanvaardbaarheid van geluidshinder ten gevolge van 30 km/h-wegen en woonerven 
dient te worden onderbouwd. 
Aangezien de Wgh deze functies en geluidsbronnen formeel niet aanmerkt als geluidsgevoe-
lige functies, is het vaststellen van een hogere waarde niet mogelijk en noodzakelijk. 
 
 

2.5. Sanering 

Voor bestaande woningen, met een in 1986 te hoge geluidsbelasting, bestaat een regeling 
om de geluidshinder te saneren. Het Rijk stelt jaarlijks een budget beschikbaar waarmee de 
sanering van de geluidshinder bij deze woningen wordt gefinancierd. Overigens betreft dit 
sanering in het kader van wegverkeers- en spoorweglawaai. De saneringsslag voor indu-
strieterreinen is in Nederland nagenoeg afgerond. 
 
 

2.6. Normstelling 

Voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde 
Alle normering van de Wgh heeft betrekking op de geluidsbelasting op de gevel van geluids-
gevoelige bestemmingen of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen de voorkeursgrenswaarde en een maximaal toelaatbare waarde 
(uiterste grenswaarde). Indien de geluidsbelasting beneden de voorkeursgrenswaarde blijft, 
kan een ontwikkeling wat betreft de Wgh altijd doorgang vinden. Wanneer de geluidsbelas-
ting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en geluidsbeperkende maatregelen redelijkerwijs 
niet doelmatig of mogelijk zijn, kan door het college van burgemeester en wethouders een 
hogere waarde worden vastgesteld, ook wel ontheffing genoemd. Ontheffing is mogelijk tot 
een in de wet vastgelegde maximaal toelaatbare waarde (uiterste grenswaarde). Deze waar-
den verschillen per type geluidsbron. 
 
Begrippenkader  
Voorkeursgrenswaarde: De waarde van de geluidsbelasting aan de gevel of op de grens van geluids-

gevoelige terreinen die bij voorkeur niet wordt overschreden. Indien de ge-
luidsbelasting deze waarde niet overschrijdt, wordt zonder meer aan de wet 
voldaan. 

Uiterste (grens)waarde: De waarde van de geluidsbelasting die in geen geval mag worden 
overschreden. Een nog hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar via een 
procedure in het kader van de Interimwet Stad- en Milieubenadering of als 
een zogenaamde "dove gevel" wordt toegepast, een gevel waarin alleen bij 
uitzondering te openen delen zijn opgenomen (bijvoorbeeld een nooddeur). 
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Geluid en decibellen, wat is geluid?  
Geluid veroorzaakt trillingen in de lucht. De trillingen in de lucht brengen het trommelvlies in ons oor in 
beweging en zo horen wij geluid. De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibellen. Voor weg- en 
spoorwegverkeer wordt de gemiddelde geluidsbelasting over het etmaal berekend. De aanduiding voor 
de berekende decibellen is dB. Voor industrielawaai wordt een andere benaderingsmethodiek gehan-
teerd en wordt betreft de maatgevende geluidsbelasting de hoogste geluidsbelasting berekend over de 
dag-, avond- en nachtperiode. De aanduiding voor deze berekende decibellen is dB(A).  
 
Hoe hard klinkt een decibel? 
Hieronder staan een aantal voorbeelden van geluidsniveaus.  
 

dB/dB(A) Beleving  Voorbeelden 

0  Gehoordrempel    

10 Niet hoorbaar  Normale ademhaling, vallend blad 

20  Zacht Gefluister op 5 m afstand 

30  Erg stil  Bibliotheek 

40    Koelkast op 1 m afstand 

50 Rustig  Licht verkeer op 30 m afstand, regen 

60 Indringend Normaal gesprek, naaimachine 

70 Storend bij telefone-
ren  

Stofzuiger, hard staande TV, auto op 
15 m afstand 

80  Hinderlijk Zwaar verkeer op 15 m afstand, 
deurbel, wekkeralarm, bromfiets 

90  Zeer hinderlijk  Druk stadsverkeer, gillend kind 

100 Zeer luid  Naar vuurwerk kijken, straaljager op 
300 m hoogte 

110 Extreem luid  Popconcert, disco, motorzaag 

140  Pijngrens  Luchtalarm van dichtbij 

 
De dB/dB(A)-schaal is logaritmisch, waardoor je geluidsniveaus niet zomaar kunt optellen. Als één stof-
zuiger 70 dB/dB(A) voortbrengt, dan is het niet zo dat twee stofzuigers samen 140 dB/dB(A) produce-
ren. 
Als voorbeeld hierbij de logaritmische berekening in het geval van de stofzuigers: 
 

1 stofzuiger  70 decibel 

2 stofzuigers  73 decibel 

3 stofzuigers  75 decibel 

10 stofzuigers  80 decibel 

 
Een verschil van 1 decibel kunnen we niet horen, maar een toename met 10 dB/dB(A) wordt ervaren 
als twee keer zo sterk geluid. Een afname met 10 dB(A) ervaart men als een halvering van de sterkte. 
Als het geluid in een woning wordt teruggebracht van 50 naar 40 dB(A), wordt het ervaren als half zo 
luid. 
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Hogere waarde: De hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde die op basis van de Wgh 
kan worden vastgesteld. 
Vaststelling van hogere waarden is alleen mogelijk onder bepaalde voor-
waarden. Zo dient op basis van de Wgh te worden onderbouwd waarom 
maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen niet mogelijk zijn. 
Daarnaast dient te worden voldaan aan het gemeentelijk beleid hogere 
waarden. 
Vaststelling van een hogere waarde vindt plaats via een aparte hogere 
waardenprocedure. Het hogere waardenbesluit moet zijn gekoppeld aan de 
vaststelling van een bestemmingsplan of een projectprocedure. 
Alleen bij reconstructies van wegen en spoorwegen is, buiten deze proce-
dures om, vaststelling van hogere waarden mogelijk in het kader van een 
reconstructiebesluit. 

 
dB en dB(A) 
De wettelijke grenswaarden worden uitgedrukt in decibellen. De Wgh maakt onderscheid 
tussen een dag-, een avond- en een nachtperiode. Voor de geluidsbelasting ten gevolge van 
wegen en spoorwegen wordt uitgegaan van de gemiddelde geluidsbelasting over deze drie 
periodes samen (Lden, uitgedrukt in dB). Voor industrielawaai wordt (vooralsnog) uitgegaan 
van de hoogste gemiddelde geluidsbelasting tijdens de dag-, de avond- of de nachtperiode 
(LAeq, uitgedrukt in dB(A)). Normen voor wegverkeers- en spoorweglawaai worden dus uit-
gedrukt in dB, die voor industrielawaai in dB(A). Ook de normen voor de binnenwaarde wor-
den op basis van het bouwbesluit uitgedrukt in dB. In het verleden (voor 2007) werden de 
geluidsbelastingen van alle bronsoorten overigens in dB(A) berekend. Als vuistregel kan 
worden aangehouden dat de geluidsbelasting in dB ongeveer 2 decibel lager is dan de ge-
luidsbelasting in dB(A). 
 
Overzicht van de meest belangrijke grenswaarden 
Ter illustratie zijn in tabel 2.1 de grenswaarden voor woningen opgenomen. De normstelling 
voor onderwijsvoorzieningen, medische voorzieningen en woonwagenstandplaatsen wijkt 
hiervan soms af. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de Wet geluidhinder. In 
bijlage 1 is een samenvatting opgenomen.  
 

 
 

Foto 2.1 Impressie geluidsscherm The Wall, A2 Leidsche Rijn (combinatie geluidswal en 
multifunctioneel gebouw met grootschalige retail, horeca en leisure) 



12 Wet geluidhinder 
 

179.13537.00 Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

 

Tabel 2.1  Overzicht grenswaarden Wet geluidhinder1) 
 

 voorkeursgrenswaarde uiterste grens-
waarde 

verkeerslawaai  

- nieuwe situaties: 
 auto(snel)wegen en buitenstedelijke wegen  
 binnenstedelijke wegen: nieuwe weg én 

nieuwe woning 
 binnenstedelijke wegen: nieuwe weg of 

nieuwe woning 

 
48 dB 
48 dB 
48 dB 

 
53 dB 
58 dB 
63 dB 

- reconstructies:  laagste van huidige ge-
luidsbelastinga) en eerder 
verleende hogere waarde 
of 48 dB 

idem + 5 dBb) 

spoorweglawaai   

alle gevallen 55 dB 68 dB 

industrielawaai   

- nieuwe situaties  
- bestaande woningen met > 50 dB(A) binnen 

zone 
- onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of 

verpleeghuizen 

50 dB(A) 
50 dB(A) 
50 dB(A) 

55 dB(A) 
60 dB(A) 
60 dB(A) 

 

a) Belasting 1 jaar voor de reconstructie. 
b) In heel specifieke gevallen is een hogere belasting mogelijk, waarbij de uiterste grenswaarde nooit mag worden 

overschreden.  

 
Extra mogelijkheden via Interimwet Stad- en Milieubenadering 
In uitzonderingsgevallen biedt de Interimwet Stad- en Milieubenadering voor zeer zwaar geluidsbelaste 
locaties zelfs de mogelijkheid om van de uiterste grenswaarden af te wijken. Daarbij gelden strenge 
voorwaarden en een zware onderzoeksplicht. Kort samengevat moet worden aangetoond dat bouwen 
met een bijzonder hoge geluidsbelasting noodzakelijk is voor een doelmatig ruimtegebruik en een opti-
male leefomgevingskwaliteit. Voor de vaststelling van grenswaarden op basis van deze Interimwet 
moet een specifieke procedure worden doorlopen. De Wgh legt een expliciete koppeling met deze wet. 

 
Grenswaarden voor sanering  
De hiervoor genoemde grenswaarden gelden voor nieuwe situaties. Voor de sanering van be-
staande woningen geldt nog steeds de oude Wgh als kader. Geluidsbelastingen worden daar-
bij uitgedrukt in dB(A). Indien bestaande woningen in 1986 een geluidsbelasting van meer 
dan 60 dB(A) aan de gevel ondervonden, komen zij in aanmerking voor maatregelen op 
grond van de Saneringsregeling Wgh. Waar mogelijk wordt voorzien in maatregelen aan de 
bron en maatregelen die de bron afschermen. Vaak is dit niet mogelijk en worden geveliso-
latiemaatregelen genomen. De saneringswaarde van spoorweglawaai is 65 dB(A) en van in-
dustrielawaai 55 dB(A). 
 
Tijdelijke situaties 
Voor tijdelijke situaties die bijvoorbeeld worden gerealiseerd via artikel 3.22 Wro (maximaal 
5 jaar toestaan van een tijdelijke functie) is geen onderzoek naar geluidshinder nodig. 
 
 

                                               
1)  De wettelijke grenswaarden worden uitgedrukt in decibellen. De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen een 

dag-, avond- en nachtperiode. Voor de geluidsbelasting ten gevolge van wegen en spoorwegen wordt uitgegaan 
van de gemiddelde geluidsbelasting over deze drie periodes samen (Lden, uitgedrukt in dB). Voor industrielawaai 
wordt (vooralsnog) uitgegaan van de hoogste gemiddelde geluidsbelasting tijdens de dag-, avond- of de nachtpe-
riode (LAeq, uitgedrukt in dB(A)). 
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2.7. Voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden 

Toepassing van maatregelen 
De Wgh stelt dat een hogere waarde alleen mag worden verleend indien maatregelen, om 
wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen, onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende 
bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, land-
schappelijke of financiële aard1). Het wettelijk kader schrijft daarbij voor dat ten behoeve van 
het terugdringen van de geluidsbelasting achtereenvolgens de volgende soorten maatregelen 
dienen te worden bezien: 
- maatregelen aan de bron (geluidsreducerende wegdekverharding, verminderen verkeer, 

verlagen snelheid, maatregelen bij bedrijven); 
- maatregelen in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger (geluidsschermen, ver-

groten afstand tussen bron en ontvanger); 
- maatregelen bij de ontvanger (dove gevels/vliesgevels, gevelisolatie maatregelen). 
 
Binnenwaarde 
Het geluidsniveau binnen geluidsgevoelige bestemmingen mag niet hoger worden dan de 
wettelijk vereiste binnenwaarde. Voor weg- en spoorweglawaai bedraagt deze waarde 33 dB 
voor woningen; voor industrielawaai is dit 35 dB(A). Voor onderwijsvoorzieningen, medische 
voorzieningen en woonwagenstandplaatsen verschillen de normen soms van woningen (zie 
bijlage 1).  
 
Cumulatie 
Cumulatie is het bij elkaar optellen van de geluidsbelasting van verschillende (soorten) ge-
luidsbronnen. In de Wet geluidhinder is aangegeven dat bij het vaststellen van hogere waar-
den moet worden afgewogen of de eventuele cumulatie van geluid niet leidt tot een onaan-
vaardbaar akoestisch klimaat. Uit de wetstekst kan worden afgeleid dat het zowel om bron-
nen van dezelfde soort gaat (bijvoorbeeld verschillende wegen) als om bronnen van ver-
schillende soorten (bijvoorbeeld weg- en spoorweglawaai). In bijlage I van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006 is een berekeningsmethode opgenomen om de geluids-
hinder van de verschillende bronsoorten te cumuleren. Deze berekeningsmethode is dwin-
gend voorgeschreven. Conform artikel 110f lid 4 van de Wet geluidhinder hoeven formeel 
alleen de geluidsbelastingen van bronnen waardoor de voorkeursgrenswaarde aan de gevel 
wordt overschreden te worden gecumuleerd. Anderzijds is er echter jurisprudentie dat in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening op hoog belaste locaties ook de hinder van niet 
wettelijke bronnen, zoals scheepvaartlawaai, moet worden meegewogen. 
 

                                               
1)  Artikel 110a lid 5 Wet geluidhinder. 
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Foto 2.2 Geluidsscherm tussen beide gebouwen zorgt voor een luwe zijde bij haaks op de 
geluidsbron georiënteerde bebouwing (Delft, woongebouw Sebastiaansbrug) 
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3. Hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid 

3.1. Het gemeentelijk milieubeleid 

Het milieuprogramma van de gemeente maakt jaarlijks inzichtelijk waar de prioriteiten liggen 
van verscheidene milieuthema's voor het komend jaar. Binnen het milieuprogramma richten 
de acties met betrekking tot geluidshinder zich vooral op het terugdringen van de geluidsbe-
lasting en het aantal geluidsgehinderden door het garanderen van een aanvaardbaar akoes-
tisch klimaat. Een belangrijk doel is het opstellen van een integraal gemeentelijk geluidsbe-
leid waarin alle bronnen van geluid (wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai) 
zijn opgenomen.  
 
 

3.2. Pijlers van het beleid 

Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers: 
wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen; 
- in de eerste plaats moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor onderzoek naar 

en afweging van mogelijke maatregelen zoals in hoofdstuk 2 genoemd. Doel hiervan is 
het aantal woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld en de hoogte van 
de geluidsbelasting zo beperkt mogelijk te houden. De eisen die hieruit voortvloeien zijn 
nader uitgewerkt in hoofdstuk 4; 

- gemeentelijke eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat; 
- erkend wordt dat met name langs veel (spoor)wegen niet aan de voorkeursgrenswaar-

den kan worden voldaan. Op deze locaties wordt een aanvaardbaar akoestisch klimaat 
nagestreefd. De betreffende eisen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

 

Geluidsbelasting versus geluidshinder 
De wettelijke grenswaarden richten zich op de geluidsbelasting op de gevel van gebouwen (of de grens 
van gevoelige terreinen). Zeker in nieuwe situaties betekent een hoge geluidsbelasting niet bij voorbaat 
dat bewoners en gebruikers er ook veel hinder van ondervinden. De hinderbeleving is mede afhankelijk 
van de het akoestische klimaat in de gehele woonomgeving en van de indeling van de woning. Zo wordt 
geluid in het levendige en gemengde stadscentrum als minder hinderlijk ervaren dan in een rustige 
woonwijk. Hinderbeleving is daarnaast bijvoorbeeld ook afhankelijk van de ligging van slaapkamers en 
eventuele buitenruimte.  
Het akoestisch klimaat heeft een directe relatie met de stedenbouwkundige inpassing en bouwkundige 
maatregelen die (kunnen) worden genomen. Door eisen te stellen aan het akoestisch klimaat kan het 
optreden van hinder bij relatief hoge belastingen sterk worden beperkt. 

 

Eisen aan het akoestisch klimaat in plaats van oude criteria 
In het oude stelsel van de Wet geluidhinder was verlening van hogere waarden mogelijk als voldaan 
werd aan een van de criteria die genoemd werden in de besluiten over wegverkeers-, spoorweg- of indu-
strielawaai. Deze criteria stelden onder meer dat ontheffing alleen mogelijk was voor nieuwe woningen 
die: 
- in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen; 
- een doelmatige akoestische afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen; 
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- ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 
- door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; 
- ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 
- in de omgeving van een station of halte worden gesitueerd (bij ontheffing spoorweglawaai); 
- beschikken over een geluidsluwe gevel (bij ontheffing voor industrielawaai). 

 
De praktijk heeft geleerd dat toepassing van deze criteria  op een uitzondering na  weinig bijdraagt 
aan het beperken van de geluidshinder. In plaats daarvan heeft de gemeente gekozen voor meer doel-
gerichte eisen aan het akoestische klimaat. Onder meer worden daarbij eisen gesteld aan de aanwezig-
heid van een geluidsluwe gevel, een geluidsluwe buitenruimte en situering van de geluidsgevoelige 
ruimten binnen het pand. 

 
 

3.3. Gecumuleerde geluidsbelasting bepalend voor hogere waarde 

De wettelijke toetsing van de geluidsbelasting aan de in de Wet geluidhinder opgenomen 
normstelling vindt plaats per bron, waarbij voor wegverkeerslawaai tevens een aftrek con-
form artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt toegepast. Ook de vaststelling van een ho-
gere waarde vindt per bron plaats.  
 
De Wet geluidhinder stelt echter ook dat burgemeester en wethouders alleen hogere waar-
den kunnen toekennen indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaan-
vaardbare geluidsbelasting. Voor het beleid hogere waarden is er daarom gekozen hierbij 
aan te sluiten en het beleid voor het verlenen van hogere waarden af te stemmen op de 
hoogte van de optredende gecumuleerde geluidsbelasting van alle bronnen samen.  
 
Door cumulatie wordt de hinder van de verschillende bronsoorten weg, spoorweg en indu-
strie onder een vergelijkbare noemer gebracht1). Het cumuleren van geluidsbelasting maakt 
het daarnaast mogelijk de geluidsbelasting te beoordelen op basis van een enkelvoudige 
waarde: de geluidshinder van alle bronnen samen. 
 
Ten behoeve van het beleid wordt uitgegaan van de indeling in geluidsklassen. In tabel 3.1 
zijn de geluidsklassen en hun grenzen weergegeven. De geluidsklassen sluiten aan bij de 
classificatie die ook voor de geluidsbelastingkaart wordt gehanteerd.  
 
Tabel 3.1  Geluidsklassen op basis van geluidsbelasting2) 
 

geluidsklasse gecumuleerde geluidsbelasting [dB Lcum] 

rustig < 55 dB 

levendig  55 - 59 dB 

luid 60 – 64 dB 

erg luid 65 – 69 dB 

lawaaiig 70 -74 dB 

erg lawaaiig > 75 dB 

 
 

                                               
1)  De geluidshinder van de verschillende bronsoorten wordt elk anders ervaren. In de Wet geluidhinder is de normstel-

ling daarop afgestemd. Daarom komen de voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde van de verschillende 
bronsoorten niet overeen. 

2)  In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de toepassing van deze tabel met geluidsklassen. 
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3.4. Wijze van cumuleren 

Cumulatie vindt plaats in het kader van geluidsonderzoek voor: 
- nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen; 
- nieuwe of te wijzigen geluidsbronnen. 
 
De geluidsbelasting van de volgende geluidssoorten dient te worden gecumuleerd: 
- wegverkeerslawaai binnen de wettelijke zones van gezoneerde wegen; 
- wegverkeerslawaai binnen 100 m van niet-gezoneerde wegen voor zover de te on-

derzoeken geluidsgevoelige bestemmingen niet van de betreffende bron worden af-
geschermd door tussenliggende bebouwing die gemiddeld voor 80% of meer aan-
eengesloten is gebouwd;  

- spoorweglawaai van de sneltram; 
- industrielawaai van gezoneerde industrieterreinen en andere akoestisch relevante 

bedrijven (55 dB(A)-inrichtingen); 
- scheepvaartlawaai binnen de 48 dB Lden-contour. 
 
De gecumuleerde geluidsbelasting wordt berekend overeenkomstig de wettelijk voorgeschre-
ven methode uit bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
 

Rekeninstrument beschikbaar 
Ten behoeve van de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting is op de gemeentelijke website 
een rekeninstrument beschikbaar. Om te voorkomen dat voor elk project in detail geluidsberekeningen 
voor alle bronsoorten dienen plaats te vinden, zijn daarnaast op de gemeentelijke website de geluids-
contouren voor industrielawaai, scheepvaartlawaai en van de sneltram beschikbaar. 

 
 

3.5. Gradatie van beleid naar schaalniveau én omvang ontwikkeling  

Het is niet realistisch, noodzakelijk en gewenst voor elke situatie even strikt met beide pijlers 
van het beleid om te gaan. Een uitgebreid en zeer doorwrocht onderzoek, afweging en on-
derbouwing van maatregelen eisen is niet in alle gevallen nodig. Ook kunnen de gemeente-
lijke eisen aan het akoestisch klimaat niet altijd strikt worden gehanteerd. Het voorbeeld in 
onderstaand kader maakt dat duidelijk.  
 
Voorbeeld schaalniveau/soort ontwikkeling 
Bij kleinschalige inpassingen in de bestaande stedelijke structuur worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor een belangrijk deel gedicteerd door de bestaande stedenbouwkundige omgeving. Zo zullen de 
nieuwe woningen bijvoorbeeld dienen aan te sluiten bij de reeds aanwezige rooilijnen, laat de beschik-
bare bouwkavel geen grotere afstand tot de bron of een andere stedenbouwkundige setting mogelijk, 
zijn maatregelen ruimtelijk niet inpasbaar of kunnen de kosten van maatregelen niet door het beperkte 
aantal woningen worden gedragen.  

 
Naarmate de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde groter is, of makkelijker een in-
greep op de inrichting van de betreffende locatie mogelijk is, wordt een uitgebreidere onder-
bouwde afweging vereist van: 
- mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevels van de geluidsgevoelige 

bestemmingen terug te dringen (zie hoofdstuk 4); 
- de wijze waarop een aanvaardbaar akoestisch klimaat kan worden gegarandeerd (zie 

hoofdstuk 5).  
Zo nodig kan daarbij in het kader van een Verzoek hogere waarde (aanvullend) onderzoek 
naar de effectiviteit van maatregelen worden verlangd. 
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In grote lijnen kan onderscheid worden gemaakt tussen: 
- kleinschalige ontwikkelingen binnen de bestaande stedelijke structuur; 
- grootschalige herstructurering/nieuwe uitleglocaties; 
- vaststellen of wijzigen van de geluidszone van het industrieterrein. 
 
 

3.6. Kleinschalige ontwikkelingen in bestaande stedelijke structuur 

Een beperkt aantal nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen stedelijk gebied 
Bij inpassing van een beperkt aantal nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de bestaande 
stedelijke structuur, worden de eisen aan de stedenbouwkundige en ruimtelijke opzet veelal 
gedicteerd door de directe omgeving. Zo mag er bijvoorbeeld vaak niet teveel worden afge-
weken van de aanwezige rooilijn of wordt de bouwvorm gedicteerd door de kavelvorm. De 
plannen hebben zich dan te voegen naar de bestaande stedelijke structuur. Daarnaast zijn 
maatregelen vaak niet mogelijk. Ingrepen in de verkeersstructuur (zoals het beperken van 
de snelheid, de verkeersomvang of het aandeel vrachtverkeer) zijn bijvoorbeeld niet wense-
lijk omdat dit elders tot problemen leidt of de betreffende geluidsbron een schakel van de 
hoofdstructuur vormt. Ook biedt de bestaande stedelijke structuur soms geen ruimte voor 
inpassing van maatregelen zoals geluidsschermen of is de ontwikkeling dusdanig kleinschalig 
dat de maatregelen niet financieel door de ontwikkeling kunnen worden gedragen.  
 
Kleinschalige ontwikkelingen op grotere afstand van het industrieterrein 
De inpassing van een klein aantal woningen of andere geluidsgevoelige functies op een gro-
tere afstand van het industrieterrein dan reeds aanwezige woningen, leidt niet tot een be-
perking van de geluidsruimte van bedrijven. Deze geluidsruimte wordt immers bepaald door 
reeds aanwezige woningen of geluidsgevoelige bestemmingen die dichter bij de geluidsbron 
zijn gesitueerd. Ook het aantal gehinderden neemt niet relevant toe. De plaats en wijze van 
inpassing wordt in sterke mate bepaald door de bestaande ruimtelijke structuur. Daarbij zijn 
maatregelen vaak niet mogelijk, omdat industrielawaai "als een deken" over een gebied heen 
valt. Ook zijn bijvoorbeeld bronmaatregelen financieel voor kleinschalige ontwikkelingen niet 
uitvoerbaar. Onderzoek naar maatregelen kan in een dergelijk geval op een eenvoudige 
wijze (met verwijzing naar bestaand beleid) plaatsvinden en er gelden geen eisen met be-
trekking tot een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
 
Nieuwe geluidsbronnen die niet tot herstructurering leiden 
De inpassing van nieuwe wegen of spoorwegen binnen de bestaande stedelijke structuur 
wordt ook gedicteerd door de bestaande stedelijke structuur. Bij de aanleg van nieuwe we-
gen of spoorwegen die van een beperkte lengte zijn en niet tot herstructurering van het be-
staande stedelijk gebied leiden, worden dezelfde eisen aan onderzoek, afweging en onder-
bouwing gesteld als aan kleinschalige inpassing van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. 
 
Wijzigingen van bestaande wegen en spoorwegen die op zichzelf staan 
Bij wijzigingen aan bestaande wegen en spoorwegen (reconstructies) die op zichzelf staan en 
waarbij geen herstructurering van het omliggende gebied plaatsvindt, wordt alleen het 
akoestisch effect onderzocht voor de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen. Bij derge-
lijke wijzigingen van bestaande (spoor)wegen wordt de inpassing gedicteerd door de be-
staande stedelijke structuur. Bij wijziging van bestaande (spoor)wegen waarbij geen her-
structurering van het stedelijk gebied plaatsvindt, worden dezelfde eisen aan onderzoek, af-
weging en onderbouwing gesteld als kleinschalige inpassing van nieuwe geluidsgevoelige be-
stemmingen. 
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Nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de nabijheid van te wijzigen (spoor)wegen 
Indien langs een te wijzigen (spoor)weg nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, 
wordt de geluidsbelasting op de gevels van deze nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen altijd berekend 
uitgaande van een bestaande weg (dus ook al wordt deze weg gewijzigd). 

 
Eisen aan onderzoek en afweging maatregelen en aan akoestisch klimaat 
In onderstaande tabel is het beleid met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen binnen 
de bestaande stedelijke structuur samengevat.  
 
Tabel 3.2  Kleinschalig ontwikkelingen binnen de bestaande stedelijke structuur 
 

geluidsklasse gecumuleerde 
geluidsbelasting 
[dB Lcum] 

onderzoek en/of afwe-
gen van maatregelen 

eisen aan aanvaar-
baar akoestisch kli-
maat 

rustig < 55 dB nee nee 

levendig  55 - 59 dB afweging ja 

luid 60 - 64 dB onderzoek + afweging ja 

erg luid 65 - 69 dB onderzoek + afweging ja 

lawaaiig 70 - 74 dB onderzoek + afweging ja 

erg lawaaiig > 75 dB onderzoek + afweging ja 

 
Bij een beperkte cumulatieve geluidsbelasting tot 59 dB (geluidsklasse levendig) wordt ge-
streefd naar maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen en wordt gestreefd naar 
een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet mogelijk blijkt (veelal ingegeven door 
de bestaande stedenbouwkundige omgeving), is geen extra onderzoek naar maatregelen 
vereist en kan de afweging hiervan kwalitatief plaatsvinden. In andere gevallen vindt een op 
de locatie toegespitst onderzoek en afweging van maatregelen plaats en dient aan de eisen 
aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat te worden voldaan. Een hogere waarde boven 
65 dB wordt niet verleend. In het gemeentelijk "Actieplan Geluid" is namelijk een plandrem-
pel van 65 dB opgenomen. Het Actieplan Geluid heeft als doel het oplossen van bestaande 
knelpunten met een geluidsbelasting > 65 dB. Het toestaan van hogere waarden van 
> 65 dB zou tot nieuwe knelpunten leiden. 
 
Nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen versus nieuwe en/of te wijzigen bronnen 
Het maakt voor de mate waarin eisen worden gesteld aan onderzoek en afweging van maatregelen en 
eisen aan het akoestisch klimaat in principe niet uit of het gaat om de realisatie van nieuwe geluidsge-
voelige bestemmingen, nieuwe (spoor)wegen of wijzigingen aan bestaande (spoor)wegen. De aanleg of 
wijziging van een (spoor)weg van beperkte lengte binnen een bestaande stedelijke omgeving waarbij 
geen herstructurering van het stedelijk gebied plaatsvindt, kan ook worden gezien als een kleinschalige 
ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied.  
 
Opgemerkt wordt echter dat er bij nieuwe aanleg of wijziging van een (spoor)weg direct belanghebben-
den zijn, terwijl dat bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen lang niet altijd het geval is. De aanwe-
zigheid van direct belanghebbenden kan vaak nadrukkelijker om onderzoek en afweging van maatrege-
len vragen. 

 
 

3.7. Grootschalige herstructurering en nieuwe uitleglocaties 

Bij grootschalige herstructureringsgebieden/stedelijke vernieuwing en nieuwe stedelijke uit-
leglocaties wordt wel strikter met de eisen en het onderzoek en de afweging van maatrege-
len omgegaan. Er worden immers geheel nieuwe situaties gecreëerd, waarbij de opzet van 
de stedenbouwkundige structuur in principe open ligt. Bovendien gaat het om een groter 
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aantal (geluidsgevoelige) functies. Dat op zich is al een reden voor diepgaander onderzoek. 
Bovendien kunnen de maatregelen eenvoudiger financieel worden gedragen door het grote 
aantal geluidsgevoelige bestemmingen of bronnen. Dit geldt niet alleen voor grootschalige 
ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige functies, maar ook voor nieuwe geluidsbronnen of 
wijzigingen van bestaande bronnen van grotere omvang waarbij het omliggende gebied 
wordt geherstructureerd. 
 
Tabel 3.3 Eisen bij grootschalige herstructurering of nieuwe uitleglocatie 
 

geluidsklasse gecumuleerde 
geluidsbelasting 
[dB Lcum] 

onderzoek en/of afwe-
gen van maatregelen 

eisen aan aanvaarbaar 
akoestisch klimaat 

rustig < 55 dB 
niet indien buiten zone in-
dustrielawaai  

ja 

levendig  55 - 59 dB onderzoek + afweging ja 

luid 60 - 64 dB onderzoek + afweging ja 

erg luid 65 - 69 dB onderzoek + afweging ja 

lawaaiig 70 - 74 dB onderzoek + afweging ja 

erg lawaaiig > 75 dB onderzoek + afweging ja 

 
Voor grootschalige ontwikkelingen en nieuwe stedelijke uitleg geldt dat de eisen aan het 
akoestisch klimaat altijd scherp worden gehanteerd. Bij een hoogste cumulatieve geluidsbe-
lasting lager dan 55 dB kan (specifiek extra) onderzoek en afweging van maatregelen ach-
terwege blijven, aangenomen dat maatregelen als vanzelfsprekend bij de planvorming zijn 
meegenomen. Naast bronmaatregelen (zoals geluidsreducerend asfalt), wordt hierbij vooral 
gedacht aan de stedenbouwkundige inrichting van het plangebied (zoals afschermende be-
bouwing en carrévormige bouwblokken). Ook bij grootschalige herstructurering en nieuwe 
stedelijke uitleglocaties geldt dat een hogere waarde > 65 dB niet wordt verleend. 
 
Een uitzondering wordt gevormd door de situatie waarbij geluidsgevoelige bestemmingen 
binnen de zone van een industrieterrein liggen. Dan is ook bij een hoogste gecumuleerde 
geluidsbelasting tussen 51 en 55 dB een zorgvuldige afweging van belangen (vanuit de be-
drijven) op basis van onderzoek naar mogelijke maatregelen onvermijdelijk. Maatregelen zijn 
in de eerste plaats gericht op het zo beperkt mogelijk houden van het aantal woningen met 
een verhoogde geluidsbelasting. In de tweede plaats is van belang een zo goed mogelijk 
akoestisch klimaat te realiseren om het daadwerkelijk optreden van hinder en daarmee het 
aantal (potentieel) gehinderden zo klein mogelijk te houden. 
 
 

3.8. Vaststellen of wijzigen van een geluidszone industrielawaai 

Bij vaststelling van een nieuwe of wijziging van een bestaande geluidszone is altijd een 
goede onderbouwing en afweging vereist. Indien de geluidszone wordt vergroot en er meer 
bestaande woningen een hogere geluidsbelasting zullen ondervinden, dient zorgvuldig onder-
zoek plaats te vinden naar maatregelen die genomen kunnen worden. Bij een verkleining van 
de geluidszone dient zorgvuldig te worden onderzocht of de geluidsruimte van de betreffende 
bedrijvigheid (onevenredig) wordt aangetast. Zowel bij vaststelling, vergroting als verklei-
ning van de geluidszone, worden de eisen met betrekking tot een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat losgelaten, aangezien het hier bestaande woningen betreft en stedenbouwkundige 
maatregelen niet toepasbaar zijn. Bij vaststelling van een nieuwe geluidszone wordt tevens 
de keuze voor het opnemen van een geluidszone volgens de Wgh beargumenteerd.  
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Tabel 3.4  Vaststellen of wijzigen geluidszone industrieterrein 
 

geluidsklasse gecumuleerde 
geluidsbelasting 
[dB Lcum] 

onderzoek en/of afwe-
gen van maatregelen 

eisen aan aanvaar-
baar akoestisch kli-
maat 

rustig < 55 dB onderzoek + afweging nee 

levendig  55 - 59 dB onderzoek + afweging nee 

luid 60 - 64 dB onderzoek + afweging nee 

erg luid 65 - 69 dB onderzoek + afweging nee 

lawaaiig 70 - 74 dB onderzoek + afweging nee 

erg lawaaiig > 75 dB onderzoek + afweging nee 

 
 

3.9. Stappenplan 

In hoofdstuk 6 is een stappenplan opgenomen dat de ruimtelijke ontwikkeling als uitgangs-
punt neemt en een toelichting geeft op wanneer hogere waarden nodig dan wel mogelijk 
zijn. 
 

 
 

Foto 3.1  Geluidsscherm in de vorm van steenkorven (Maarssen, bruglocatie) 
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Figuur 4.1  Bestaande wegdekverhardingen 
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4. Wettelijk vereiste afweging van maatregelen 

4.1. Wet eist zorgvuldige afweging en onderbouwing  

Wet geluidhinder (Wgh) 
In de Wgh is een onderzoeksplicht opgenomen (artikel 77 Wgh) naar de doeltreffendheid van 
maatregelen die voorkomen dat de geluidsbelasting tot boven de voorkeursgrenswaarde 
stijgt. Hogere waarden kunnen alleen verleend worden nadat is onderbouwd (artikel 110a, 
lid 5) dat maatregelen, om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestem-
mingen terug te dringen, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard.  
Bij het treffen van maatregelen wordt daarnaast een voorkeursvolgorde genoemd voor het 
beheersen van geluidshinder:  
- eerst bronmaatregelen (geluidsreducerende verharding, verminderen verkeer, verlagen 

snelheid, maatregelen bij bedrijven);  
- dan maatregelen in het overdrachtsgebied tussen bron en ontvanger (geluidsschermen, 

vergroten afstand tussen bron en ontvanger); 
- dan pas maatregelen bij het object dat de geluidsbelasting ondervindt (dove ge-

vels/vliesgevels, gevelisolatie maatregelen). 
 

Tekst Wgh 
In het vijfde lid van artikel 110a van de (nieuwe) Wet geluidhinder is het criterium voor hogere waarden 
opgenomen. Het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is 
mogelijk indien: 
"toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het indu-
strieterrein, de weg of de spoorweg, van de gevel van de betrokken woning of andere geluidsgevoelige 
gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoog-
ste toelaatbare geluidsbelasting:  
onvoldoende doeltreffende zal zijn, dan wel; 
overwegende bezwaren ontmoet van: 
a. stedenbouwkundige; 
b. verkeerskundige; 
c. vervoerskundige; 
d. landschappelijke; of 
e. financiële aard". 

 
Algemene wet bestuursrecht en Wet ruimtelijke ordening 
Ook de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening vereisen een zorgvuldig 
onderzoek, afweging en onderbouwing. De Algemene wet bestuursrecht stelt dat sprake 
moet zijn van een zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging en besluitvorming. De Wet 
ruimtelijke ordening stelt dat het resultaat van besluitvorming moet voldoet aan een goede 
ruimtelijke ordening. 
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Figuur 4.2  Mogelijke locaties stil asfalt en verbeterde geluidsafscherming (situatie 2008) 
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Noodzaak onderzoek en afweging maatregelen 
In hoofdstuk 3 is voor de verschillende geluidssoorten (weg-spoor-industrie) aangegeven 
wanneer daadwerkelijk op de locatie toegespitst onderzoek en afweging van maatregelen is 
vereist en wanneer alleen kan worden volstaan met een afweging van maatregelen op basis 
van onder meer reeds gedefinieerd (sectoraal) beleid. 
 
 

4.2. Bronmaatregelen wegverkeers- en spoorweglawaai 

Bestaande wegdekverharding 
In figuur 4.1 zijn de bestaande wegdekken weergegeven (situatie 2008). 
 
Geluidsreducerend asfalt is uitgangspunt voor bepaalde wegen 
Het toepassen van geluidsreducerend asfalt levert globaal 3 à 4 dB reductie op ten opzichte 
van normaal asfalt en is daardoor de belangrijkste maatregel om te voldoen aan de uit-
gangspunten van het milieubeleid.  
 
In de oude dorpskernen Vreeswijk en Jutphaas en in 30 km/h-gebieden en woonerven is 
toepassing van asfalt vanuit een herkenbare weginrichting ongewenst. De wegdekverharding 
bestaat hier hoofdzakelijk uit klinkerverharding.  
 
In figuur 4.2 zijn de locaties weergegeven waar afgewogen dient te worden of stil asfalt 
haalbaar is. Voor alle andere wegen is duidelijk dat stil asfalt niet doelmatig is (als gevolg 
van lage snelheden, weinig verkeer, de afwezigheid van woningen in directe nabijheid, etc.). 
Bij de berekening van de geluidsbelasting van deze andere wegen mag worden uitgegaan 
van de bestaande wegdekverharding. 
 

 
 

Foto 4.1  Geluidsarm asfalt 
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Figuur 4.3 Wegen met een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie (bron: Wegencatego-

risering Nieuwegein) 
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Beperken rijsnelheid, omvang of samenstelling verkeer 
Indien de (spoor)weg een noodzakelijke verkeers- en/of vervoersfunctie heeft en onderdeel 
uitmaakt van het hoofdwegennet, is dit vastgelegd in de Wegencategorisering Nieuwegein 
(zie figuur 4.3. De hoofdspoorwegen zijn vastgelegd in de bij het Besluit geluidhinder 2006 
horende kaart met hoofdspoorwegen. De tramlijn maakt hiervan onderdeel uit (zie figuur 
4.4). 
 
Beperking van de rijsnelheid of het terugdringen van de verkeersintensiteit op de in beide 
figuren aangegeven wegen (al dan niet van alleen het vrachtverkeer) is vanuit het oogpunt 
van het functioneren van dit hoofdwegennet niet mogelijk. Een dergelijke maatregel leidt 
overigens elders tot een toename van het verkeer en daarmee mogelijk tot een toename van 
de ter plaatse ondervonden hinder. 
 

Vuistregel 
25% extra verkeer = + 1 dB toename van geluidshinder; 
60% extra verkeer = + 2 dB toename van geluidshinder; 
100% extra verkeer = + 3 dB toename van geluidshinder. 

 

 
 

Figuur 4.4 Spoorwegen met een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie  
(inclusief trajectnummer kaart hoofdspoorwegen Besluit geluidhinder 2006) 
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Figuur 4.5  Gezoneerde industrieterreinen en 55 dB(A)-inrichtingen 
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4.3. Bronmaatregelen bij industrielawaai 

Indien de aanwezige, voor de geluidsbelasting bepalende bedrijven over recente milieuver-
gunningen beschikken, ligt daarmee de geluidsruimte vast. Afwijking van deze afspraken is 
niet mogelijk. Zo mogelijk kan worden onderzocht of doeltreffende maatregelen aan de bron 
technisch uitvoerbaar zijn zonder dat een duurzame bedrijfsvoering van de betreffende be-
drijven in het geding komt en waarbij de exploitatie en daarmee realisatie financieel mogelijk 
blijft na belasting van het project met deze kosten. In figuur 4.5 zijn de gezoneerde indu-
strieterreinen weergegeven. 
 

 
 

Afbeelding 4.1 Bouwen op hoogbelaste locatie langs A10: Laan van Spartaan Amsterdam 
(bron: ROM_magazine) 
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Figuur 4.6  Afweging van geluidsschermen  
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4.4. Maatregelen in het overdrachtsgebied 

Alternatief stedenbouwkundig programma 
Onderzocht kan worden of: 
- (gedeeltelijke) invulling van de locatie met niet-geluidsgevoelige functies mogelijk is; 
- uit akoestisch oogpunt een betere locatie beschikbaar is; 
- uit akoestisch oogpunt een betere indeling van de locatie mogelijk is. 
Gemotiveerd dient te worden waarom de geluidsgevoelige bestemmingen ter plaatse wense-
lijk zijn en waarom de bebouwing niet elders of anders ten opzichte van de bron(nen) kan 
worden gesitueerd. 
 
Alternatieve stedenbouwkundige setting 
De stedenbouwkundige setting is een belangrijk instrument voor een beter akoestisch kli-
maat met minder of lagere overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden. Zie hiervoor 
hoofdstuk 5.  
Bouwstenen zijn: 
- invulling van de zwaarst geluidsbelaste delen van de locatie met niet-geluidsgevoelige 

bestemmingen en realisatie van de geluidsgevoelige bestemmingen op een minder ge-
luidsbelaste plaats; 

- realisatie (niet-geluidsgevoelige) afschermende bebouwing; 
- vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger. 
Gemotiveerd dient te worden waarom de geluidsgevoelige bestemmingen ter plaatse wense-
lijk zijn en waarom de bebouwing niet elders of anders ten opzichte van de bron(nen) kan 
worden gesitueerd.  
 

Vuistregel 
Verdubbeling van de afstand tussen bron en ontvanger = + 3 dB afname van geluidshinder. 

 
Geluidsschermen of -wallen: niet langs wegen waarop percelen ontsluiten 
Onderzoek naar de effecten van geluidsschermen in verband met wegverkeerslawaai is al-
leen zinvol langs wegen waarop percelen niet direct worden ontsloten. Op wegen met per-
ceelaansluitingen zijn geluidsafschermende voorzieningen in de vorm van schermen of wallen 
(stedenbouwkundig) niet inpasbaar, dan wel wordt ten gevolge van de noodzakelijke per-
ceelaansluitingen het geluidsreducerende effect voor een belangrijk deel tenietgedaan. 
Akoestisch onderzoek naar de effecten van dergelijke maatregelen is daarom over het alge-
meen niet zinvol en noodzakelijk. In de figuren 4.2 en 4.6 is weergegeven langs welke we-
gen plaatsing van geluidsschermen of -wallen wel zinvol kan zijn.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen aan of direct langs de op beide figuren aangegeven wegen, dient 
onderzoek naar geluidsafschermende voorzieningen in het kader van hogere waarden te 
worden meegenomen. Voor de wegen die niet op beide figuren zijn aangeduid, is duidelijk 
dat schermen vanuit stedenbouw en verkeerskundig oogpunt niet gewenst zijn en kan on-
derzoek naar de effecten van geluidsschermen achterwege blijven. 
 
Figuur 4.6 gaat specifiek in op de stedenbouwkundige randvoorwaarden met betrekking tot 
geluidsschermen. Landschappelijke bezwaren zijn aan de orde als geluidsafschermende 
voorzieningen het open landschap doorsnijden. Indien vanaf meerdere zijden geluidsscher-
men of -wallen noodzakelijk zijn, is tevens een goede ruimtelijke ordening in het algemeen 
als criterium van belang.  
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Figuur 4.7  "Slimme" gevelmaatregelen  
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Voor spoorweglawaai is een schermcriterium ontwikkeld waarover overeenstemming bestaat 
tussen ProRail (de spoorwegbeheerder) en het Rijk. Op basis van dat criterium kan worden 
bepaald of de realisatie van een geluidsscherm zinvol is. 
 
Voor industrielawaai kan afscherming van bronnen zinvol zijn. Dit vergt specifiek onderzoek. 
 
 

4.5. Maatregelen bij de ontvanger 

Indien bronmaatregelen en maatregelen in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn, zijn 
maatregelen vereist bij het object dat de geluidsbelasting ondervindt. Vereist is namelijk dat 
de wettelijke binnenwaarde zoals opgenomen in de Wgh in alle gevallen wordt gegarandeerd. 
Zie hiervoor bijlage 1. 
Gevelmaatregelen betreft de realisatie van dove gevels/vliesgevels en gevelisolatie. Daarbij 
zijn ook “slimme” oplossingen denkbaar, waarbij een gevel kan zijn samengesteld uit een 
dove gevel en een vliesgevel. In figuur 4.7 zijn enkele ideeën daarvoor opgenomen.  
 

Definities 
- Dove gevel: Een gevel zonder te open delen of met alleen incidenteel te openen delen zoals een 

nooddeur (daarachter mag zich dan geen verblijfsruimte bevinden). Een blinde gevel (zonder raam 
of deuren) is ook een dove gevel. 

- Vliesgevel: Voorzetgevel ten behoeve van reductie van de geluidsbelasting aan de achterliggende 
gevel. Voor de achterliggende gevel dient veelal ook een hogere waarde te worden aangevraagd. 

- Loggia: Inpandig balkon. Voor de buitengevel van de loggia dient een hogere waarde te worden 
aangevraagd. 

- Serre: buiten/uitpandige ruimte, in feite een vliesgevel. Hogere waarde aanvragen voor de achter-
liggende gevel. 

- Verglaasd balkon: gelijk aan serre. 

 

 
 

Foto 4.2  Niet-geluidsgevoelige ruimte aan geluidsbelaste zijde, voordeur en ramen in nis 
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Checklist 
In bijlage 3 is een checklist opgenomen waarin geformuleerd is waarom verschillende 
maatregelen onvoldoende doelmatig zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 
stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige dan wel financiële 
aard. 
 

 
 

Foto 4.3  Dove gevel gecombineerd met vliesscherm waarachter openslaande ramen 
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5. Gemeentelijke eisen akoestisch klimaat 

5.1. Geluidsbelasting versus geluidshinder  

De wettelijke grenswaarden richten zich op de geluidsbelasting op de gevel van gebouwen 
(of de grens van gevoelige terreinen). Zeker in nieuwe situaties betekent een hoge geluids-
belasting niet bij voorbaat dat bewoners en gebruikers er ook veel hinder van ondervinden. 
De hinderbeleving is mede afhankelijk van de het akoestische klimaat in de gehele woonom-
geving en van de indeling van de woning. Zo wordt geluid in het levendige en gemengde 
stadscentrum als minder hinderlijk ervaren dan in een rustige woonwijk. Hinderbeleving is 
daarnaast bijvoorbeeld ook afhankelijk van de ligging van slaapkamers en een eventuele 
buitenruimte.  
 
Het akoestisch klimaat heeft een directe relatie met de stedenbouwkundige inpassing en 
bouwkundige maatregelen die (kunnen) worden genomen. Door eisen te stellen aan het 
akoestisch klimaat kan het optreden van hinder bij relatief hoge belastingen sterk worden 
beperkt. 
 
Hogere waarden zullen worden toegekend indien, ondanks de hogere geluidsbelasting, een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Om dit doel te bereiken zijn in dit be-
leidsdocument gemeentelijke eisen geformuleerd. De eisen gelden voor alle geluidssoorten 
en -bronnen. De gemeentelijke eisen hebben betrekking op de volgende aspecten: 
- geluidsluwe zijde; 
- geluidsluwe buitenruimte; 
- cumulatie van geluidshinder; 
- afschermende werking; 
- woningindeling en gebruik van de woningen; 
- uitzonderingen. 
 
Hogere waarden zullen worden toegekend indien, ondanks de hogere geluidsbelasting, een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Om dit doel te bereiken zijn gemeen-
telijke eisen geformuleerd. De eisen gelden voor alle geluidssoorten.  
 
 

5.2. Achtergronden 

(Steden)bouwkundige inrichting bepalend voor akoestisch klimaat 
In de nabijheid van geluidsbronnen kan, ondanks de (soms hoge) geluidsbelasting, met een 
goede (steden)bouwkundige inrichting toch een goed of in ieder geval aanvaardbaar akoes-
tisch klimaat worden gerealiseerd. De inzet van de gemeente is deze middelen optimaal te 
benutten. De beste aanpak bij nieuwbouw is de bouwblokken zoveel mogelijk parallel aan de 
geluidsbron te realiseren. Bij hoge geluidsbelastingen vormen gesloten (carrévormige) 
bouwblokken veelal de optimale oplossing. Het gaat er daarbij uiteraard niet om dit soort 
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bebouwingsvormen voor te schrijven. Er zijn echter veel meer bouwvormen waarmee een 
goed resultaat kan worden bereikt. Kort samengevat: het gaat om het resultaat. 
 

Bouwstenen (steden)bouwkundige inrichting 
Mogelijke bouwstenen voor een stedenbouwkundige setting met een beter akoestisch klimaat of minder 
dan wel lagere overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden zijn: 
- geen appartemententorens als eerstelijns bebouwing ten opzichte van geluidsbron (deze schermen 

het geluid niet af); 
- niet haaks ten opzichte van de bron bouwen (het geluid dringt eenvoudig het gebied binnen); 
- bebouwing die de bron zo goed mogelijk afschermt (zorgt voor een lage geluidsbelasting van 

achterliggende bebouwing); 
- carrévormige bebouwing (geeft een geluidsluwe buitenruimte); 
- geen rug-aan-rugwoningen of kwadrantwoningen (hebben niet allemaal een geluidsluwe zijde en 

buitenruimte). 

 
Voordelen voor het akoestisch klimaat 
De voordelen van dit soort bouwvormen voor het akoestisch klimaat komt tot uitdrukking in 
de volgende positieve kenmerken: 
- de bouwblokken beschikken, naast een geluidsbelaste zijde, ook over een geluidsluwe 

zijde; 
- er ontstaat de mogelijkheid om geluidsluwe buitenruimtes te realiseren; 
- door een goede woningindeling (zonering binnen de woning) kan hinder binnen de 

woningen worden geminimaliseerd: entrees, keukens (< 11 m²) etc. aan de geluidsbe-
laste zijde, geluidsgevoelige ruimtes zoals woon- en slaapkamers zoveel mogelijk aan 
de geluidsluwe zijde. 

Bouwblokken parallel aan de geluidsbron hebben bovendien als voordeel dat daarmee het er-
achter gelegen gebied wordt afgeschermd. Daarmee kan het aantal woningen waarvoor een 
hogere waarde moet worden vastgesteld zo beperkt mogelijk blijven. 
 
Compensatie bij ontbreken geluidsluwe buitenruimte 
Als bij meerdere woningen geen buitenruimte aanwezig is of een geluidsluwe buitenruimte niet mogelijk 
is, dient ter compensatie te worden gestreefd naar een (semi)openbare geluidsluwe plek binnen het ge-
bouw of op korte afstand.  

 
 

5.3. Geluidsluwe zijde 

- Woningen dienen een geluidsluwe zijde te krijgen (zie hierna). 
- Ook andere geluidsgevoelige gebouwen krijgen een geluidsluwe zijde. 
- Woningen met een dove gevel of vliesgevel dienen altijd over een geluidsluwe zijde te 

beschikken. 
 
De meest voor de hand liggende aanpak om een geluidsluwe zijde tot stand te brengen, is de 
bebouwingsblokken parallel aan de bron te situeren; de bouwblokken schermen dan hun ei-
gen achterzijde af (en het eventueel erachter gelegen woongebied). Zie figuur 5.1. 
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Definitie geluidsluwe zijde 
Onder een geluidsluwe zijde wordt het volgende verstaan: 
- de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel van de geluidsluwe zijde bedraagt minder dan 

55 dB; 
- op sterk geluidsbelaste locaties, waarbij sprake is van een "erg luide” geluidssituatie (zie tabel 3.1 

in hoofdstuk 3) is de bovenstaande doelstelling veelal niet haalbaar; in dat geval is de geluidsbe-
lasting aan de geluidsluwe zijde niet hoger dan 10 dB onder de geluidsbelasting van de hoogst ge-
luidsbelaste zijde én valt de geluidsluwe zijde in de geluidsklasse “levendig” of lager (zie 3.1 in 
hoofdstuk 3); 

- een geluidsluwe zijde kan ook worden gecreëerd door een bouwkundige maatregel zoals een loggia 
of een serre.  

 

 
Figuur 5.1  Geluidsluwe zijde 
 
 

5.4. Geluidsluwe buitenruimte 

- Indien een woning beschikt over een buitenruimte is ten minste één buitenruimte niet 
gelegen aan de hoogst belaste zijde.  

- Ook bij andere geluidsgevoelige gebouwen wordt naar een geluidsluwe buitenruimte ge-
streefd. 

- Indien geen geluidsluwe buitenruimte mogelijk is, worden bij voorkeur serres of afsluit-
bare balkons (loggia’s) toegepast.  

 

Compensatie bij ontbreken geluidsluwe buitenruimte 
Als bij meerdere woningen geen buitenruimte aanwezig is of een geluidsluwe buitenruimte niet mogelijk 
is, dient ter compensatie te worden gestreefd naar een (semi)openbare geluidsluwe plek binnen het ge-
bouw of op korte afstand. Daarbij kan worden gedacht aan een plek van minimaal circa 500 m² binnen 
100 m hemelsbreed van de woning 
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Foto 5.1  Geluidsluwe buitenruimte 
 
 

5.5. Afschermende werking 

- Indien de geluidsbelasting op de gevels van de eerstelijnsbebouwing in de geluidsklasse 
"luid" of hoger valt (zie tabel 3.1 in hoofdstuk 3), dan wordt de eerstelijnsbebouwing 
ten opzichte van de bron zodanig gesitueerd dat zij bijdraagt aan de afscherming van 
het erachter gelegen gebied.  

- De afschermende werking voor de achterliggende bebouwing moet worden aangetoond. 
De gecumuleerde geluidsbelasting op de gevels van de "2e rij" woningen ligt lager dan 
55 dB.  

- Bij vervangende nieuwbouw in de eerste lijn (ten opzichte van de bron) mag de situatie 
in het achterliggende gebied akoestisch niet verslechteren. 

- Deze eisen gelden ook voor andere geluidsgevoelige gebouwen. 
 

 
 

Foto 5.2  Voorbeeld afschermende bebouwing 
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Figuur 5.2  Afschermende werking 
 
 

5.6. Woningindeling en gebruik van woningen1) 

- Elke woning bevat ten minste 1 slaapkamer die niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde 
is gesitueerd. Bijvoorkeur wordt de helft van de geluidsgevoelige ruimte of de helft van 
het oppervlak van alle geluidsgevoelige ruimtes samen niet aan de hoogst geluidsbe-
laste zijde gesitueerd. 

- Voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidsgevoelige bebou-
wing: in scholen het merendeel van de leslokalen (in aantal) aan de luwe zijde etc. 

 

 
 

Foto 5.3  Verkeersruimte aan bronzijde, verblijfsruimte aan luwe zijde 

                                               
1)  Deze eis geldt alleen indien het betreffende plan hierin reeds inzicht kan bieden. 
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5.7. Uitzonderingen 

Algemene uitzonderingen 
Voor de gemeentelijke eisen geldt: indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van 
stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard zijn, kan het college van 
burgemeester en wethouders besluiten dat de eisen niet gelden. In dat geval nemen burge-
meester en wethouders een nadere motivering op bij het besluit tot het verlenen van hogere 
waarden. 
 

Voorbeeld 
Op sterk geluidsbelaste locaties is een geluidsluwe zijde met een cumulatieve geluidsbelasting van min-
der dan 55 dB veelal niet haalbaar; in dat geval is gedefinieerd dat de geluidsbelasting aan de geluids-
luwe zijde maximaal de waarde van de hoogst benodigde hogere waarde minus 10 dB/dB(A) bedraagt. 
Bij uitzondering  bijvoorbeeld bij beperkte inpassingsmogelijkheden van vervangende nieuwbouw  
zouden burgemeester en wethouders kunnen besluiten dat de eis van een geluidsluwe zijde maximaal de 
ten hoogst benodigde hogere waarde minus 5 dB/dB(A) bedraagt. 

 
Specifieke uitzonderingen 
Bij niet zelfstandige woonruimten (bejaardenwoningen, studentenwoningen) zijn de richtlij-
nen voor de woningindeling niet van toepassing, omdat dergelijke complexen anders over 
het algemeen niet kunnen worden gerealiseerd. Wel dient op gebouwniveau ten minste 50% 
van de woningen niet te zijn gesitueerd aan de hoogst geluidsbelaste zijde. 
 
Vervangende nieuwbouw 
Voor woningen binnen de bebouwde kom, die dienen ter vervanging van bestaande wonin-
gen of andere geluidsgevoelige bestemmingen (vervangende nieuwbouw), geldt voor weg-
verkeerslawaai een afwijkende, hogere uiterste grenswaarde. Op deze woningen zijn de in 
dit hoofdstuk genoemde eisen onverminderd van toepassing. 
 
 

5.8. Verankering maatregelen in het ruimtelijke plan 

Gewaarborgd dient te worden dat de geluidsreducerende maatregelen daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Onder meer dienen de plankaart, voorschriften en toelichting (onder andere fi-
nanciële paragraaf) van het ruimtelijk plan voldoende zekerheden te bieden over de realisa-
tie van de maatregelen. Bij wijziging van (spoor)wegen buiten ruimtelijke plannen om, wordt 
deze zekerheid geboden door verankering in het reconstructiebesluit.  
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Foto 5.4  Bedrijvenpark The green hill, Zwart en Jansma 
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- De geluidsbelasting aan de 
gevel van geluidsgevoelige 
bestemmingen voldoet aan de in 
de Wet geluidhinder genoemde 
voorkeursgrenswaarden.  

- Bij wijzigingen aan (spoor)wegen 
is geen sprake van 
reconstructie in de zin van de 
Wet geluidhinder 

Uitvoering plan  
zonder maatregelen 

Geen hogere waarde 
nodig 

Uitvoering plan  
inclusief maatregelen  

Geen Hogere waarde 
nodig 

Indienen Verzoek hogere  
waarde 

Voldaan wordt aan de 
gemeentelijke eisen van een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat 

Onderbouwd kan worden waarom 
maatregelen niet doelmatig zijn of 
overwegende bezwaren ontmoeten 
van stedenbouwkundige, 
landschappelijke, verkeerskundige, 
vervoerskundige of financiële aard 

- Of uitvoering plan 
inclusief maatregelen  

- Of plan bijstellen 
- Of onderbouwing 

onmogelijkheid 
maatregelen bijstellen 

Plan bijstellen 

Maatregelen aan de bron of in het 
overdrachtsgebied mogelijk om de 
geluidsbelasting terug te dringen tot 
onder de voorkeursgrenswaarde of 
om het reconstructie-effect te niet te 
doen 

Mogelijk gemaakt door: 
- bestemmingsplan 
- projectbesluit (art. 1.1 lid 1 Wro)  
- (spoor)wegreconstructie buiten 

ruimtelijk plan om 

voorkeursgrenswaarde  
- wegverkeer = 48 dB 
- spoorweglawaai = 55 dB 
- industrielawaai = 50 dB(A) 
bij reconstructie: 
- wegen: toename < 2 dB 
- spoorwegen: toename < 3 dB en 

geluidsbelasting < 63 dB 

Toelichting 

- Gemeentelijke eisen 
aanvaardbaar akoestisch 
klimaat: 
o geluidsluwe zijde; 
o geluidsluwe buitenruimte; 
o woningindeling; 
o afschermende werking. 

- Naarmate de overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde groter 
is en/of meer geluidsgevoelige 
bestemmingen zijn betrokken, 
wordt strenger met de eisen 
aan een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat omgegaan 

Naarmate de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde groter is of 
makkelijker een ingreep op de 
inrichting van de betreffende locatie 
mogelijk is, wordt een beter 
onderbouwde afweging vereist 
evenals uitgebreider onderzoek 
naar maatregelen 

Naarmate de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde groter is en/of 
meer geluidsgevoelige bestemmingen 
zijn betrokken, zijn eerder maatre-
gelen vereist 

Stappenplan hogere waarden 

Stappen 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

Nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen, nieuwe 
geluidsbronnen of wijzigingen aan 
geluidsbronnen 

Hogere waarde nodig 
 

Ambtelijk vooroverleg 

Beoordelen verzoek 
Toetsen aan Wet geluidhinder en 

gemeentelijk geluidbeleid 

verzoek/verstrekking 
aanvullende gegevens 
Indien nodig overleg 

buurgemeenten  

Ontwerpbesluit B&W 

Ter visie legging 

Definitief besluit B&W Beroep Raad van State 

Vaststellen plan gemeenteraad 
B&W schrijven Hogere 
waarde in bij Kadaster 

Ter visie legging: 
- 6 weken indien 

bestemmingsplan 
- 4 weken indien art. 19-plan 
Definitief besluit burgemeester en 
wethouders binnen 4 weken indien 
geen zienswijzen 
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6. Organisatie en procedure 

6.1. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van ruimtelijke procedures 

Als ruimtelijke plannen (bestemmingsplan of projectbesluit) nieuwe in de Wet geluidhinder 
genoemde geluidsgevoelige bestemmingen of nieuwe geluidsbronnen of wijzigingen aan ge-
luidsbronnen mogelijk maken, waarbij niet aan de in de Wet geluidhinder genoemde voor-
keursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders een hogere 
waarde toekennen. 
De betreffende ruimtelijke procedures en een Verzoek hogere waarden worden gebruikelijk 
begeleid vanuit de afdeling Duurzame Ontwikkeling. 
 
 

6.2. Wijzingen aan (spoor)wegen buiten ruimtelijke procedures om 

Wijzigingen aan wegen en spoorwegen zijn ook mogelijk buiten ruimtelijke procedures om 
indien geen bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn. Ook in die gevallen (aangeduid als 
reconstructies) kan het voorkomen dat hogere waarden moeten worden vastgesteld.  
 
 

6.3. Procedurele voorwaarden Verzoek hogere waarden 

Het indienen van een bouwplan geldt tevens als Verzoek om hogere waarden, indien de ho-
gere waarden nodig zijn om het bouwplan mogelijk te maken. Een bouwplan dient in dat ge-
val te worden vergezeld door een rapportage over het akoestisch onderzoek. In bijlage 4 is 
een overzicht beschikbaar met indieningsvereisten, Daarin is onder meer opgenomen welke 
eisen worden gesteld aan het akoestisch onderzoek en aan de rapportage hierover  
 
Om een goede en snelle behandeling van een Verzoek hogere waarde mogelijk te maken, is 
het nodig voorafgaand aan indiening ambtelijk vooroverleg te plegen. Om dit vooroverleg 
zeker te stellen wordt als indieningsvereiste opgenomen dat in de rapportage van het akoes-
tisch onderzoek is vermeld hoe de opmerkingen uit dit ambtelijk vooroverleg zijn verwerkt. 
Doel hiervan is tijdig sturing te kunnen geven aan de totstandkoming van een goed akoes-
tisch klimaat. 
 
 

6.4. Procedure 

Na aanlevering van het Verzoek hogere waarde zal de aanvraag eerst op volledigheid worden 
getoetst. Indien de aanvraag niet volledig is, zal het verzoek met een opsomming van de 
ontbrekende delen worden teruggezonden. Op basis daarvan kan de verzoeker de stukken 
aanvullen. 
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Indien de aanvraag volledig is, zal inhoudelijke toetsing plaatsvinden. In de hoofdstukken 4 
en 5 is aangegeven waaraan moet worden voldaan voordat burgemeester en wethouders 
overgaan tot het verlenen van een hogere waarde.  
 
Als alle gegevens voor de vaststelling van hogere waarden compleet zijn, wordt ambtelijk 
bericht binnen welke termijn het verzoek ter besluitvorming aan burgemeester en wethou-
ders zal worden aangeboden. Indien nog niet tot besluitvorming kan worden overgegaan, zal 
dit worden gemotiveerd. Dit zal eveneens gebeuren als burgemeester en wethouders zal 
worden geadviseerd niet tot verlening van hogere waarden over te gaan.  
 
Op het besluit van het college van burgemeester en wethouders is beroep mogelijk. In bij-
lage 2 is in een schema de procedure hogere waarden opgenomen. 
 
 

6.5. Kadastrale registratie 

Conform artikel 110i van de Wet geluidhinder dient de gemeente de toegekende hogere 
waarde in te schrijven in het kadaster. De afdeling die het hogere waardeverzoek begeleidt 
zal zorg dragen voor kadastrale registratie. In het geval van nieuwe geluidsgevoelige be-
stemmingen kan kadastrale registratie niet eerder plaatsvinden dan nadat het kadastrale 
perceelsnummer bekend is. 
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Foto 6.1  Vlijmen, woningen met geluidsscherm 
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Bijlage 1. Overzicht normstelling 

Definitie begrippen 
 
geprojecteerde woning  : een nog niet aanwezige woning waarvoor het geldende 

bestemmingsplan verlening van de bouwvergunning toe-
laat, maar deze nog niet is afgegeven; 

woning in aanbouw  : een nog niet aanwezige woning waarvoor een bouwver-
gunning is verleend; 

nieuw te projecteren woning : een nog niet aanwezige woning ten behoeve waarvan het 
geldende bestemmingsplan moet worden gewijzigd; 

buitenstedelijk  : het gebied buiten de bebouwde kom alsmede het gebied 
binnen de bebouwde kom liggend binnen de zone van 
een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het RVV 
1990. 
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Tabel B1.1  Grenswaarden wegverkeerslawaai (nieuwe situaties) 
 

situatie artikel Wet geluidhinder voorkeurs-
grens-
waarde 

uiterste 
grens-
waarde 

hoogst toe-
laatbaar 
binnenni-
veau 

bestaande weg 

nieuwe woning  
- stedelijk 
- buitenstedelijk 
- agrarische bedrijfswoning 

 
artikel 82 en artikel 83, lid 2 
artikel 82 en artikel 83, lid 1 
artikel 82 en artikel 83, lid 4 

 
48 dB 
48 dB 
48 dB 

 
63 dB 
53 dB 
58 dB 

 
33 dB 

vervangende nieuwbouw  
- in stedelijk gebied 
- langs een auto(snel)weg 
- buiten bebouwde kom  

 
artikel 82 en artikel 83 lid 5 
artikel 82 en artikel 83 lid 6 
artikel 82 en artikel 83 lid 7 

 
48 dB 
48 dB 
48 dB 

 
68 dB  
63 dB 
58 dB 

 
33 dB 

nieuwe weg  

nieuwe woning  
- buitenstedelijk  
- stedelijk 

 
artikel 82 en artikel 83, lid 1 
artikel 82 en artikel 83, lid 1 

 
48 dB 
48 dB 

 
53 dB 
58 dB 

 
33 dB 

bestaande woning (aanwezig of in 
aanbouw) 
- buitenstedelijk 
- stedelijk 

 
 
artikel 82 en artikel 83, lid 3 
artikel 82 en artikel 83, lid 3 

 
 
48 dB 
48 dB 

 
 
58 dB 
63 dB 

 
 
33 dB 

andere geluidsgevoelige gebouwen c.q. terreinen  

nieuwe weg + nieuwe onderwijs-
gebouwen, ziekenhuizen of ver-
pleeghuizen 
- buitenstedelijk 
- stedelijk 

 
 
 
artikel 3.1 en 3.2  
Besluit geluidhinder 

 
 
 
48 dB 
48 dB 

 
 
 
53 dB 
63 dB1) 

 
 
33 dB, maar 
verblijfs-
ruimten 
28 dB 

nieuwe weg + bestaande/in aan-
bouw zijnde onderwijsgebouwen, 
ziekenhuizen of verpleeghuizen 
- buitenstedelijk 
- stedelijk 

 
 
 
artikel 3.1 en 3.2  
Besluit geluidhinder 

 
 
 
48 dB 
48 dB 

 
 
 
58 dB2) 
63 dB 

 
 
33 dB maar 
verblijfs-
ruimten 
28 dB 

bestaande weg + nieuwe onder-
wijsgebouwen, ziekenhuizen of 
verpleeghuizen 
- buitenstedelijk 
- stedelijk 

 
 
 
artikel 3.1 en 3.2  
Besluit geluidhinder 

 
 
 
48 dB 
48 dB 

 
 
 
53 dB 
63 dB 

 
 
33 dB, maar 
verblijfs-
ruimten 
28 dB 

andere gezondheidszorggebou-
wen3) 

artikel 3.1 en 3.2  
Besluit geluidhinder 

48 dB 53 dB 33 dB, maar 
verblijfs-
ruimten 
28 dB 

woonwagenstandplaatsen artikel 3.1. en 3.2  48 dB 53 dB 33 dB, maar 

                                               
1)  Rijkswaterstaat hanteert in deze situatie 58 dB als norm (handleiding akoestisch onderzoek Wegverkeer 2007, 

Dienst Verkeer en Scheepvaart). 
2)  art 1b, lid 1: basisscholen, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs en medische kleuterdagverblijven: 

geluidbelasting 19.00–23.00 uur (avond) of de periode 23.00–07.00 uur (nacht) buiten beschouwing laten indien 
gebouwen dan niet in gebruik. 

3)  Artikel 1.2 Besluit geluidhinder 2006: Als andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in artikel 1, in de definitie 
van andere geluidsgevoelige gebouwen, onder 3°, van de wet worden aangewezen: 
a. verzorgingstehuizen; 
b. psychiatrische inrichtingen; 
c. medisch centra; 
d. poliklinieken, en 
e. medische kleuterdagverblijven. 
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situatie artikel Wet geluidhinder voorkeurs-
grens-
waarde 

uiterste 
grens-
waarde 

hoogst toe-
laatbaar 
binnenni-
veau 

Besluit geluidhinder verblijfs-
ruimten 
28 dB 

andere geluidsgevoelige terreinen artikel 3.1. en 3.2  
Besluit geluidhinder 

53 dB 58 dB - 

 
Tabel B1.2  Grenswaarden wegverkeerslawaai (reconstructie) 
 

situatie artikel 
 

voorkeurs-
grenswaarde 

uiterste grens-
waarde 

hoogst 
toelaat-
baar bin-
nen- 
niveau 

reconstructie van de weg, woningen 

heersende geluidsbelasting < 
48 dB 

artikel 100, lid 1 jo  
artikel 100a lid 1 onder a 
en lid 2 

48 dB - max. + 5 dB ten-
zij:  
 elders vermin-

dering gelijk 
aantal wonin-
gen 

 financiële mid-
delen voor te-
rugbrengen 
gewaarborgd 

- < 68 dB; maar als 
eerder hogere 
waarde > 68 dB 
vastgesteld, die 
waarde  

33 dB 

eerder hogere waarde vast-
gesteld > 48 dB 
- buitenstedelijk 
- stedelijk 

artikel 100, lid 2 jo  
artikel 100a lid 1 onder b 

laagste van: 
heersende 
waarde vóór 
reconstructie  
eerder vastge-
stelde waarde 

 
 
- 58 dB 
- 63 dB 

33 dB 

weg aanwezig, aanleg of ge-
projecteerd op 1-1-2007, niet 
eerder hogere waarde vast-
gesteld en heersende ge-
luidsbelasting > 48 dB  

artikel 100 lid 3 jo  
artikel 100a lid 2 

heersende 
waarde voor 
reconstructie 

- max. + 5 dB tenzij  
 elders vermin-

dering gelijk 
aantal wonin-
gen 

 financiële mid-
delen voor te-
rugbrengen 
gewaarborgd 

- < 68 dB; maar als 
eerder hogere 
waarde > 68 dB 
vastgesteld, die 
waarde 

33 dB 

niet eerder hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting < 53 dB 
- buitenstedelijk 
- stedelijk 

artikel 100a lid 1 onder b heersende 
waarde vóór 
reconstructie 

 
 
 
- 58 dB 
- 63 dB 

33 dB 
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situatie artikel 
 

voorkeurs-
grenswaarde 

uiterste grens-
waarde 

hoogst 
toelaat-
baar bin-
nen- 
niveau 

reconstructie van de weg, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen 

eerder hogere waarde 
vastgesteld > 48 dB (of heer-
sende waarde < 53 dB) 
- onderwijsgebouwen, zie-

kenhuizen of verpleeghui-
zen 
 buitenstedelijk  
 stedelijk 

- andere 
gezondheidszorggebouwen 

artikel 3.3 lid 2 en 3.4 lid 
2 Besluit geluidhinder 

laagste van  
heersende 
waarde vóór 
reconstructie 
of 
vastgestelde 
waarde 

max. + 5 dB, mits 
niet hoger dan eerder 
vastgestelde hogere 
waarde en maximaal 
 
- 58 dB 
- 63 dB 
 
- 53 dB 

33 dB, 
maar ver-
blijfsruim-
ten 28 dB 

weg aanwezig, aanleg of ge-
projecteerd op 1-1-2007, niet 
eerder hogere waarde vast-
gesteld dan 48 dB en heer-
sende geluidsbelasting 
> 48 dB 
- onderwijsgebouwen, zie-

kenhuizen of verpleeghui-
zen 

- andere 
gezondheidszorggebouwen 

artikel 3.3 lid 3 en  
artikel 3.4 lid 1, 3 en 4 
Besluit geluidhinder 

heersende 
waarde vóór 
reconstructie 
 

max. + 5 dB, maar 
 
 
 
 
 
- 68 dB 
 
 
- 58 dB  

33 dB, 
maar ver-
blijfsruim-
ten 28 dB 

woonwagenstandplaats artikel 3.3 en 3.4 lid 5 
Besluit geluidhinder 

48 dB max. + 5 dB, maar 
niet meer dan 53 dB 

33 dB, 
maar ver-
blijfsruim-
ten 28 dB 

terreinen artikel 3.3 lid 4 en 3.4 lid 
5 Besluit geluidhinder 

53 dB max. + 5 dB, maar  
niet meer dan 68 dB  

- 

 
Reconstructie wegverkeerslawaai 
Wanneer als gevolg van de wijziging van een weg de geluidsbelasting op de gevel van ge-
luidsgevoelige bestemmingen binnen de zone langs de weg gelegen geluidsgevoelige be-
stemmingen met 2 dB of meer toeneemt, is sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De toename wordt berekend ten opzichte van de laagste waarde van: 
- óf de geluidsbelasting van voor de reconstructie1);  
- óf van een eerder vastgestelde hogere grenswaarde; 
en wordt afgezet tegen de geluidsbelasting die optreedt tien jaar na afronding van de wijzi-
ging. 
Voor spoorwegen geldt een vergelijkbare regeling. 
 
Bij een wijziging op of aan de weg gaat het niet alleen om een verschuiving van de wegas of 
een uitbreiding van het aantal rijstroken, maar ook om realisatie van een nieuw wegdek of 
wijziging van de snelheid. De aanleg van een wegdekverharding die meer geluid reduceert 
dan de bestaande verharding of de verlaging van de snelheid zijn van onderzoek uitgesloten. 
 
Volgens de wet dient daarnaast ook het uitstralingseffect van de wijziging inzichtelijk te wor-
den gemaakt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient namelijk te worden 
aangetoond of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Het gaat daarbij om de 

                                               
1)  Als de werkelijke geluidsbelasting lager ligt dan de voorkeursgrenswaarde, mag van de voorkeursgrenswaarde 

(48 dB) worden uitgegaan. 
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geluidsbelasting aan de gevels van geluidsgevoelige functies die gelegen zijn langs wegen 
waarvan de verkeersintensiteit of het aandeel vrachtverkeer toeneemt. De gemeente han-
teert als beleid dat het hier gaat om wegen waarbij de verkeersintensiteit met meer dan 
20% toeneemt of aannemelijk is dat het aandeel vrachtverkeer met (absoluut) 2% toeneemt 
(bijvoorbeeld van 5% vrachtverkeer naar 7% vrachtverkeer)1). 
 
Sanering en reconstructie 
Alvorens de reconstructieprocedure af te ronden dient de saneringsprocedure, inclusief de 
vaststelling van hogere grenswaarden, door de minister van VROM, doorlopen te zijn.  
 
Tabel B1.3  Grenswaarden hoofdwegen (Tracéwet) 
 

situatie artikel voorkeurs-
grenswaarde 

uiterste grens-
waarde 

aanleg hoofdweg     

woningen 
- stedelijk gebied 
- buitenstedelijk gebied 

artikel 87e lid 1 t/m 
3 

48 dB  
63 dB 
58 dB 

andere geluidsgevoelig gebouwen 
- stedelijk gebied 
- buitenstedelijk gebied 

artikel 87e lid 6 53 dB  
63 dB  
58 dB 

woonwagenstandplaats artikel 87e lid 7 48 dB 53 dB 

andere geluidsgevoelige terreinen artikel 87e lid 7  53 dB 58 dB 

wijziging hoofdweg    

woningen 
- geluidsbelasting op 1 maart 

1986 < 60 dB(A) of 
- aanleg na 1 januari 1982 en 

niet eerder hoger waarde vast-
gesteld 

artikel 87f lid 1 en 4 heersende ge-
luidsbelasting 
voor wijziging  

+ 5 dB, maar:  
- stedelijk 63 dB 
- buitenstedelijk 

58 dB 

woningen, geluidsbelasting op 1 
maart 1986 > 60 dB(A) en niet 
eerder hogere waarde vastgesteld 

artikel 87g lid 1 en 
3 

48 dB 68 dB 

woningen, eerder hogere waarde 
vastgesteld 

artikel 87f lid 2 en 5 laagste van: 
- heersende 

waarde  
- eerder 

vastgestelde 
waarde 

eerder vastgestelde 
hogere waarde 

woningen, geluidsbelasting op 
1 maart 1986 > 60 dB(A) en eer-
der hogere waarde vastgesteld 

artikel 87g lid 2 en 
4 

laagste van: 
- heersende 

waarde  
- eerder 

vastgestelde 
waarde 

+ 5 dB tot 68 dB tenzij 
eerder hoger waarde 
vastgesteld dan die 
waarde 

andere geluidsgevoelige gebou-
wen 
 

artikel 87f lid 8  zie woningen + 5 dB, maar: 
- stedelijk 63 dB 
- buitenstedelijk 58 

dB 

geluidsgevoelige terreinen artikel 87f lid 9 zie woningen 58 dB 

woonwagenstandplaats artikel 87f lid 9 zie woningen 53 dB 

 

                                               
1)  Bij een toename van het verkeer met 25% stijgt de geluidsbelasting circa 1 dB. Gesteld kan worden dat  rekening 

houdend met een veiligheidsmarge  de stijging van de geluidsbelasting bij een toename van de verkeersomvang 
van 20% of minder lager is dan 1 dB. Een dergelijke stijging van de geluidsbelasting is voor het menselijk oor niet 
hoorbaar, zodat gesteld kan worden dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
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Tabel B1.4  Grenswaarden railverkeerslawaai (landelijke spoorwegen) 
 

situatie artikel voorkeursgrens-
waarde 

uiterste 
grenswaarde 

hoogst toe-
laatbaar bin-
nen- 
niveau 

aanleg spoorweg      

woningen artikel 106d lid 1 en 
2 

55 dB 68 dB 35 dB 

andere geluidsgevoelig gebouwen artikel 106d lid 6 53 dB 68 dB 33 dB 

woonwagenstandplaats artikel 106d lid 7 53 dB 63 dB - 

andere geluidsgevoelige terreinen artikel 106d lid 7  53 dB 63 dB - 

wijziging spoorweg     

woningen 
- geluidsbelasting op 1 juli 1987 

< 65 dB(A) of 
- aanleg na 1 juli 1987 en niet 

eerder hoger waarde vastge-
steld 

artikel 106e lid 1 en 
3 

heersende geluids-
belasting voor wij-
ziging  

71 dB  

woningen, heersende geluidsbe-
lasting op 1 juli 1987 > 65 dB(A)  

artikel 106f lid 1 en 
3 

55 dB 71 dB  

woningen, eerder hogere waarde 
vastgesteld 

artikel 106e lid 2 laagste van: 
- heersende 

waarde  
- eerder vastge-

stelde waarde 

71 dB of eer-
der vastge-
stelde hogere 
waarde 

 

andere geluidsgevoelige gebou-
wen 
 

artikel 106e lid 6  zie woningen, 
maar 53 dB 

71 dB  

geluidsgevoelige terreinen artikel 106e lid 7 zie woningen 66 dB  

woonwagenstandplaats artikel 106e lid 7 zie woningen 63 dB  

 
Reconstructie spoorweglawaai 
Wanneer als gevolg van de wijziging van een spoorweg de geluidsbelasting op de binnen de 
zone langs de weg gelegen geluidsgevoelige bestemmingen met 3 dB of meer toeneemt of 
de geluidsbelasting hoger dan 63 dB wordt, is sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De toename wordt berekend ten opzichte van de laagste waarde van óf de ge-
luidsbelasting van vóór de reconstructie1), óf van een eerder vastgestelde hogere grens-
waarde en afgezet tegen de geluidsbelasting die optreedt na de wijziging. Als wijziging wor-
den ook aangemerkt: 
- een verhoging van de intensiteit met 45% of meer; 
- een verhoging van de snelheid met meer dan 20%; 
- een horizontale verplaatsing van de spoorstaven over een afstand van 2 m of meer; 
- een verticale verplaatsing van de spoorstaven over een afstand van 1 m of meer. 
Indien het om de realisatie van een andere baanconstructie gaat die minder geluid emitteert 
dan de bestaande baanconstructie, is onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Sanering en reconstructie 
Alvorens de reconstructieprocedure af te ronden dient de saneringsprocedure, inclusief de 
vaststelling van hogere grenswaarden, door de minister van VROM, doorlopen te zijn. 
 

                                               
1)  Als de werkelijke geluidsbelasting lager ligt dan de voorkeursgrenswaarde, mag van de voorkeursgrenswaarde 

(55 dB) worden uitgegaan. 
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Tabel B1.5  Grenswaarden industrielawaai 
 

situatie artikel voorkeurs-
grenswaarde 

uiterste 
grenswaarde 

hoogst toelaat-
baar binnenni-
veau 

bestaand industrieterrein 

woning, niet geprojecteerde  artikel 59 50 dB(A) 55 dB(A) 35 dB(A) 

woning, vervangende nieuwbouw artikel 50 50 dB(A) 65 dB(A) 35 dB(A) 

woning, geprojecteerd artikel 55 50 dB(A) 55 dB(A) 35 dB(A) 

woning, aanwezig of in aanbouw artikel 55 50 dB(A) 60 dB(A) 35 dB(A) 

woning, zeehavennorm artikel 50 50 dB(A) 60 dB(A) 35 dB(A) 

vaststellen of wijziging zone     

woning, aanwezig of in aanbouw artikel 55 50 dB(A) 60 dB(A) 35 dB(A) 

woning, geprojecteerd artikel 55 50 dB(A) 55 dB(A) 35 dB(A) 

herziening bestemmingsplan, zonder zonewijziging 

woning geprojecteerd, aanwezig of in 
aanbouw 
huidige geluidsbelasting < 50 dB 

artikel 57 50 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A) 

woning geprojecteerd, aanwezig of in 
aanbouw  
huidige geluidsbelasting > 50 dB 

artikel 57 50 dB(A) 55 dB(A) 35 dB(A) 

woning in aanbouw of aanwezig 
huidige geluidsbelasting > 55 dB 

artikel 57 50 dB(A) reeds toege-
kende waarde 

35 dB(A) 

woning nieuw te projecteren 
(zeehavenontheffing) 

artikel 60 50 dB(A) 60 dB(A) 35 dB(A) 

woning nieuw te projecteren 
(vervangende nieuwbouw) 

artikel 59 50 dB(A) 65 dB(A) 35 dB(A) 

andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen 

onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of 
verpleeghuizen 

Besluit ge-
luidhinder 

50 dB(A) 60 dB(A) 35 dB(A), maar ver-
blijfsruimte 30 
dB(A) 

andere gezondheidszorggebouwen Besluit ge-
luidhinder 

50 dB(A) 55 dB(A) 35 dB(A), maar ver-
blijfsruimte 30 
dB(A) 

geluidsgevoelige terreinen. 
 

Besluit ge-
luidhinder 

50 dB(A) 55 dB(A) 35 dB(A) 

 
Opmerkingen industrielawaai 
a. Tijdelijk 2 dB(A) extra mogelijk vanwege industrieterreinen. 
b. Reeds eerder toegekende voorkeursgrenswaarden of hogere grenswaarden voor indu-

strieterreinen blijven gelden (ook van voor inwerkingtreding van de Wet geluidhinder in 
1979). 
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Bijlage 2. Procedureschema 

(Indien burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn) 
 

actie termijn grondslag 

ambtelijk vooroverleg  (geen) (geen) 

indienen ontheffingsverzoek1):  
- ingeval industrieterrein: door beheerder 

industrieterrein, bestuur KvK, burge-
meester en wethouders 

- ingeval weg: door wegaanlegger of -be-
heerder 

- ingeval spoorweg: burgemeester en wet-
houders, spoorwegexploitant 

 

art. 110a lid 3 Wgh 
art. 5.1, 5.2 of 5.3 Bgh 
art. 5.4 Bgh en  
art. 4.1, 4.2, 4:3,  
4.4 Awb2) 

sturen ontvangstbevestiging en aankondigen be-
slissingstermijn 

 
art. 4.3a , 4:13 en 4:14 
Awb3) 

opstellen ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
 

redelijke termijn 
let op: gelijktijdig ter inzage 
leggen met bestemmingsplan 
of projectbesluit4) 

 
art. 110c lid 1 Wgh 
art. 4:13 Awb 

kennisgeving ter inzage legging ontwerpbesluit 
hogere waarden in dag-, nieuws- en huis-aan-
huisbladen 

 art. 3:12 Awb 

toesturen ontwerp besluit hogere grenswaarden 
aan aanvrager 

 art. 3:13 Awb 

ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage  6 weken, gelijktijdig met 
ontwerpbestemmingsplan of 
ontwerpprojectbesluit 

art. 3:11 en 3:16 Awb jo 
art 110c Wgh 

                                               
1)  Het indienen van een afzonderlijke ontheffing zal onder het nieuwe wettelijke regime zeldzaam zijn: Burgemeester 

en wethouders zijn immers zelf bevoegd om een ontheffing ook ambtshalve te verlenen (110a lid 3, eerste zin 
Wgh). Het maakt voor de procedure niet veel uit. De publicatieplicht (3:12 e.v. Awb) en de toezendplicht 3:40-45 
Awb veranderen hierdoor wel. 

 In het Besluit geluidhinder (Bgh) is in artikel 5.1 t/m 5.3 limitatief omschreven wie een verzoek om ontheffing kan 
aanvragen. 

2)  De bepalingen in de Awb zijn aanvullend aan die uit artikel 5.4 Bgh. 
3)  Alleen van toepassing bij een elektronische aanvraag. 
4)  Dat volgt uit 110c lid 1 Wgh: het opstellen van het ontwerp van het besluit tot ontheffing hogere grenswaarden zal 

in elk geval gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan klaar moeten zijn en ter inzage worden gelegd. 
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actie termijn grondslag 

mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
belanghebbenden 
(let op: alleen belanghebbenden; voor 
ontwerpbestemmingsplan en projectbesluit kan 
op grond van de WRO eenieder zienswijzen in-
dienen) 

 art. 3:15 Awb 

verwerken zienswijzen, daarbij aanvrager gele-
genheid geven te reageren op ingebrachte ziens-
wijzen 

 art. 3:15 Awb 

vaststellen besluit hogere grenswaarden, vóór 
vaststelling van het bestemmingsplan of het 
projectbesluit 

binnen 6 maanden van ont-
vangst aanvraag verzoek 
in elk geval gelijktijdig met 
vaststellen bestemmingsplan 
of projectbesluit 
let op: indien geen zienswij-
zen zijn ingediend, besluit 
uiterlijk 4 weken na afloop 
termijn ter inzage legging! 

art. 3:18 Awb 

bekendmaken besluit hogere grenswaarden: 
- toezenden aan aanvrager en belanghebbenden 
- publiceren in dag-, nieuws- en huis-aan-huis-

bladen 

 art. 3:40 t/m 3:45 Awb 

beroep binnen 6 weken gelijk met 
beroep bestemmingsplan bij 
Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State 
binnen 6 weken gelijk met 
beroep projectbesluit bij de 
rechtbank1) 

art. 145 Wgh en 6:8 Awb 
 
 
 

 
 
 

                                               
1)  Concentratie van rechtsbescherming bij projectbesluit! Geen aparte beroepsprocedure tegen projectbesluit als ook 

bouwvergunning wordt verleend. 
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Bijlage 3. Checklist afweging maatregelen 

B3.1.  Checklist wegverkeerslawaai 
 
Maatregelen aan de bron 
1. Beperken rijsnel-

heid 
2. Beperken omvang 

autoverkeer 

Wegen > 50 km/h:  
Optie 1: de maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige 
en vervoerskundige aard. De betreffende weg maakt onderdeel uit van de 
hoofdwegenstructuur van de gemeente zoals dat is vastgelegd in de Nota Au-
toverkeer en heeft een verkeers- en vervoerskundige functie. Het gemeente-
lijk beleid is er op gericht het verkeer zoveel mogelijk op deze hoofdwegen te 
bundelen, teneinde de milieuhinder langs de andere wegen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Vanwege de noodzakelijk verkeersfunctie van de betreffende weg 
is het niet mogelijk de <wettelijk maximumsnelheid; verkeersintensiteit> te-
rug te dringen.  
Optie 2: de maatregel is niet doeltreffend. Terugdringen van de <snelheid; 
verkeersintensiteit> zou leiden tot andere routekeuzes waardoor de hinder 
langs andere wegen zou toenemen. Het gaat daarbij om een toename op de 
route <naam>. Uit (onderzoek op basis van) de geluidskaart en/of het Actie-
plan geluid blijkt dat een verdere toename van de geluidsbelasting langs deze 
andere route (zeer) ongewenst is.  
 
Wegen 30 km/h:  
De maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het 
gemeentelijk beleid is er opgericht het verkeer zoveel mogelijk op de 
hoofdwegen te bundelen, teneinde de milieuhinder langs de andere wegen zo-
veel mogelijk te voorkomen. De visie op de hoofdwegenstructuur is vastge-
legd in de Nota Autoverkeer. De betreffende weg behoort reeds tot de catego-
rie met de laagste wettelijk <maximumsnelheden; verkeersintensiteit>. Het 
verder verlagen van deze wettelijk <maximumsnelheid; verkeersintensiteit> 
is niet mogelijk. 

3. Wijzigen samen-
stelling verkeer 
door afwikkeling 
vrachtverkeer via 
andere route 

Optie 1: de maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige 
en vervoerskundige aard. Op basis van de noodzakelijke verbindende functie 
kan de noodzakelijke aanwezigheid van vrachtverkeer (ontsluiting industrie, 
bedrijven) worden onderbouwd dan wel de aanwezigheid van openbaar ver-
voer (route, draagvlak/vervoerswaarde). 
Optie 2: de maatregel is niet doeltreffend. Terugdringen van de <snelheid; 
verkeersintensiteit> zou leiden tot andere routekeuzes waardoor de hinder 
langs andere wegen zou toenemen. Het gaat daarbij om een toename op de 
route <naam>. Uit (onderzoek op basis van) de geluidskaart en/of het Actie-
plan geluid blijkt dat een verdere toename van de geluidsbelasting langs deze 
andere route (zeer) ongewenst is.  

4. Toepassen geluids-
reducerend weg-
dekverharding 

Wegen > 50 km/h:  
Optie 1: de maatregel stuit op overwegende bezwaren van financiële aard. 
Toepassen van geluidsreducerend asfalt is alleen doelmatig als herasfaltering 
plaatsvindt over een lengte van X m. Uitgaande van een kostprijs van ?? per 
strekkende meter, zouden de totale kosten hiervan € X,- bedragen. Belasting 
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van het project met deze kosten maakt exploitatie en daarmee realisatie 
financieel onmogelijk. 
Optie 2: de maatregel stuit op overwegende bezwaren van financiële aard. 
Toepassen van geluidsreducerend asfalt is vanuit diverse oogpunten (beheer, 
onderhoud en duurzaamheid) niet doelmatig binnen 50 m uit het hart van een 
kruispunt. Er treedt dan snel en groot kwaliteitsverlies op door het afrem-
mende en optrekkende verkeer. 
Optie 3: de maatregel stuit op overwegende bezwaren van financiële aard. 
Toepassen van geluidsreducerend asfalt over een lengte van minder dan 
250 m leidt tot relatief hoge onderhouds- en beheerskosten. 
 
Wegen 30 km/h: 
De maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. In 
het kader van Duurzaam Veilig zijn de wegen ingedeeld in verkeersaders en 
verblijfsgebieden. De betreffende weg maakt onderdeel uit van een verblijfs-
gebied. Binnen verblijfsgebieden wordt het verkeer gemengd afgewikkeld en 
is de snelheid omwille daarvan en vanwege de vele perceelaansluiting laag. 
Vanwege het snelheidsremmende effect wordt binnen verblijfsgebieden een 
elementenverharding (klinkers) toegepast. Toepassen van asfalt zou tot een 
toename van de snelheid leiden en daarmee tot een afname van de verkeers-
veiligheid. Bovendien zou met toepassen van asfalt worden afgeweken van de 
richtlijnen van Duurzaam Veilig die een eenduidige weginrichting nastreven. 
Het toepassen van asfalt is om deze reden niet mogelijk. 

 
Maatregelen in het overdrachtsgebied 
5. Plaatsing van ge-

luidsschermen of -
wallen 

Optie 1: de aanleg van geluidsschermen of -wallen stuit op overwegende be-
zwaren van stedenbouwkundige (of landschappelijke) aard. Deze voorzienin-
gen zijn stedenbouwkundig niet inpasbaar: 
- er ontbreekt ruimte tussen de bron en de ontvanger; 
- de schermen vormen een stedenbouwkundige barrière of doorsnijden het 

open landschap. 
Optie 2: De aanleg van geluidsschermen of -wallen stuit op overwegende be-
zwaren van verkeerskundige aard. De schermen vormen een verkeerskundige 
barrière: 
- zij belemmeren het uitzicht; 
- zij belemmeren de oversteekbaarheid van de weg of de doorkruisbaarheid 

van het gebied. 
Optie 3: de aanleg van geluidsschermen of -wallen stuit op overwegende be-
zwaren van financiële aard. Toepassen van schermen of wallen is alleen doel-
matig als deze over lengte van X m of meer worden toegepast. Uitgaande van 
een kostprijs van ?? per strekkende meter zouden de totale kosten hiervan 
€ X,- bedragen. Belasting van het project met deze kosten maakt exploitatie 
en daarmee realisatie financieel onmogelijk. 
Optie 4: de aanleg van geluidsschermen of -wallen is onvoldoende doeltref-
fend. De werking van een geluidsscherm of -wal zou voor en belangrijk deel 
teniet worden gedaan omdat onderbrekingen noodzakelijk zijn ter plaatse van 
zijstraten of perceelaansluitingen. Deze onderbrekingen werken als speakers, 
waardoor het geluid het achterliggende gebied in wordt gebracht. 

6. Realisatie van niet-
geluidsgevoelige 
afschermende be-
bouwing 

Optie 1: de realisatie van niet-geluidsgevoelige afschermende bebouwing stuit 
op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Deze voorzieningen 
zijn stedenbouwkundig niet inpasbaar: 
- door het realiseren van dergelijke voorzieningen is het te realiseren 

bouwprogramma niet haalbaar zonder dat aanzienlijk afbreuk wordt gedaan 
aan de stedenbouwkundig gestelde randvoorwaarden met betrekking tot 
bouwhoogte, aandeel groen etc.; 

- een markt voor dergelijke niet-geluidsgevoelige voorzieningen op deze 
locatie ontbreekt. 
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Optie 2: de aanleg van niet-geluidsgevoelige afschermende bebouwing stuit 
op overwegende bezwaren van financiële aard. Een markt voor dergelijke 
niet-geluidsgevoelige voorzieningen op deze locatie ontbreekt. 

7. Vergroten van de 
afstand tussen bron 
en ontvanger 

Optie 1: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger stuit op over-
wegende bezwaren van stedenbouwkundige (of landschappelijke) aard. Met 
het naar achterplaatsen van de bebouwing wordt ernstig afbreuk gedaan aan 
de stedenbouwkundig randvoorwaarden met betrekking tot de inrichting van 
het gebied. 
Optie 2: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger stuit op over-
wegende bezwaren van financiële aard. Doordat een belangrijk deel van het 
bouwprogramma niet kan worden gerealiseerd, is het bouwproject niet haal-
baar.  
Optie 3: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is onvol-
doende doeltreffend. Voor een doeltreffende afname van de geluidsbelasting 
dient de afstand tussen de bron en de ontvanger minimaal te worden verdub-
beld (verdubbelen van de afstand leidt tot een geluidsreductie van circa 3 dB). 
Een dergelijke vergroting van de afstand is niet mogelijk omdat het bouwpro-
gramma dan niet meer inpasbaar is (bezwaar van financiële aard) en/of aan-
zienlijk afbreuk zou worden gedaan aan de stedenbouwkundige uitgangspun-
ten en randvoorwaarden (bezwaar van stedenbouwkundige aard).  

 
 

B3.2.  Checklist spoorweglawaai 
 
Maatregelen aan de bron 
1. Beperken rijsnel-

heid 
2. Beperken omvang 

treinverkeer 

De maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige en ver-
voerskundige aard. De betreffende spoorweg maakt onderdeel uit van het 
hoofdlijnennet voor spoorverkeer en heeft een noodzakelijke verkeers- en ver-
voerskundige functie. Het terugdringen van de snelheid of omvang van het 
treinverkeer is niet mogelijk. Beperking van de snelheid leidt tot een onge-
wenste beperking van de baanvakcapaciteit en verlenging van de reistijd.  

3. Toepassen geluids-
reducerende mate-
rialen  

Optie 1: de maatregel stuit op overwegende bezwaren van financiële aard. 
Toepassen van raildempers vergt een investering van ??. 

 
Maatregelen in het overdrachtsgebied 
4. Plaatsing van ge-

luidsschermen of -
wallen 

Optie 1: de aanleg van geluidsschermen of -wallen stuit op overwegende be-
zwaren van stedenbouwkundige (of landschappelijke) aard. Deze voorzienin-
gen zijn stedenbouwkundig niet inpasbaar: 
- er ontbreekt ruimte tussen de bron en de ontvanger; 
- de schermen vormen een stedenbouwkundige barrière of doorsnijden het 

open landschap. 
Optie 2: de aanleg van geluidsschermen of -wallen stuit op overwegende be-
zwaren van financiële aard. Toepassen van schermen of wallen is alleen doel-
matig als deze over lengte van X m of meer worden toegepast. Uitgaande van 
een kostprijs van ?? per strekkende meter, zouden de totale kosten hiervan 
€ X,- bedragen. Belasting van het project met deze kosten maakt exploitatie 
en daarmee realisatie financieel onmogelijk.  

5. Realisatie van niet-
geluidsgevoelige 
afschermende be-
bouwing 

Optie 1: de realisatie van niet-geluidsgevoelige afschermende bebouwing stuit 
op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Deze voorzieningen 
zijn stedenbouwkundig niet inpasbaar: 
- door het realiseren van dergelijke voorzieningen is het te realiseren 

bouwprogramma niet haalbaar zonder dat aanzienlijke afbreuk wordt ge-
daan aan de stedenbouwkundig gestelde randvoorwaarden met betrekking 
tot bouwhoogte, aandeel groen etc.; 

- een markt voor dergelijke niet-geluidsgevoelige voorzieningen op deze 
locatie ontbreekt. 
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Optie 2: de aanleg van niet-geluidsgevoelige afschermende bebouwing stuit 
op overwegende bezwaren van financiële aard. Een markt voor dergelijke 
niet-geluidsgevoelige voorzieningen op deze locatie ontbreekt. 

6. vergroten van de 
afstand tussen bron 
en ontvanger 

Optie 1: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger stuit op over-
wegende bezwaren van stedenbouwkundige (of landschappelijke) aard. Met 
het naar achterplaatsen van de bebouwing wordt ernstig afbreuk gedaan aan 
de stedenbouwkundig randvoorwaarden met betrekking tot de inrichting van 
het gebied. 
Optie 2: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger stuit op over-
wegende bezwaren van financiële aard. Doordat een belangrijk deel van het 
bouwprogramma niet kan worden gerealiseerd, is het bouwproject niet haal-
baar.  
Optie 3: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is onvol-
doende doeltreffend. Voor een doeltreffende afname van de geluidsbelasting 
dient de afstand tussen de bron en de ontvanger minimaal te worden verdub-
beld (verdubbelen van de afstand leidt tot een geluidsreductie van circa 3 dB). 
Een dergelijke vergroting van de afstand is niet mogelijk omdat het bouwpro-
gramma dan niet meer inpasbaar is (bezwaar van financiële aard) en/of aan-
zienlijk afbreuk zou worden gedaan aan de stedenbouwkundige uitgangspun-
ten en randvoorwaarden (bezwaar van stedenbouwkundige aard).  

 
 

B3.3.  Checklist industrielawaai 
 
Maatregelen aan de bron 
1. Maatregelen aan de 

bron 
Optie 1: de aanwezige, voor de geluidsbelasting bepalende bedrijven beschik-
ken over recente milieuvergunningen en daarmee over een vastliggende ge-
luidsruimte. Afwijking van deze afspraken is niet mogelijk gebleken. 
Optie 2: het treffen van doeltreffende maatregelen aan de bron is technisch 
niet uitvoerbaar gebleken zonder dat een duurzame bedrijfsvoering van de 
betreffende bedrijven in het geding komt.  
Optie 3: het treffen van doeltreffende maatregelen aan de bron is zeer kost-
baar gebleken. Belasting van het project met deze kosten maakt exploitatie 
en daarmee realisatie financieel onmogelijk. 
Optie 4: (bij het vaststellen van een nieuwe geluidszone): bij de milieuvergun-
ningverlening van de betreffende bedrijven wordt reeds gebruikgemaakt van 
de best beschikbare technieken. Deze zijn onvoldoende doeltreffend gebleken 
om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

 
Maatregelen in het overdrachtsgebied 
2. Plaatsing van ge-

luidsschermen of -
wallen 

Optie 1: de aanleg van geluidsschermen of -wallen is onvoldoende doeltref-
fend. De bronnen en ontvangerpunten zijn zodanig ten opzichte van elkaar 
gesitueerd dat onevenredig hoge voorzieningen nodig zouden zijn om een re-
levant effect te bereiken.  
Optie 2: de aanleg van de benodigde hoge geluidsschermen of -wallen stuit op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige (of landschappelijke) aard. 
Dergelijke voorzieningen zijn ter plaatse ruimtelijk niet inpasbaar: 
Optie 3: de aanleg van geluidsschermen of -wallen stuit op overwegende be-
zwaren van financiële aard. Toepassen van schermen of wallen is alleen doel-
matig als deze over lengte van X m of meer worden toegepast. Uitgaande van 
een kostprijs van ?? per strekkende meter, zouden de totale kosten hiervan 
€ X,- bedragen. Belasting van het project met deze kosten maakt exploitatie 
en daarmee realisatie financieel onmogelijk. 

3. Realisatie van niet-
geluidsgevoelige 
afschermende be-
bouwing 

Optie 1: de realisatie van niet-geluidsgevoelige afschermende bebouwing stuit 
op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Deze voorzieningen 
zijn stedenbouwkundig niet inpasbaar: 
door het realiseren van dergelijke voorzieningen is het noodzakelijk te realise-
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ren bouwprogramma aan geluidsgevoelige bestemmingen niet haalbaar zon-
der dat aanzienlijk afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundig gestelde 
randvoorwaarden met betrekking tot bouwhoogte, aandeel groen etc.; 
een markt voor dergelijke niet-geluidsgevoelige voorzieningen op deze locatie 
ontbreekt. 
Optie 2: de aanleg van niet-geluidsgevoelige afschermende bebouwing stuit 
op overwegende bezwaren van financiële aard. Een markt voor dergelijke 
niet-geluidsgevoelige voorzieningen op deze locatie ontbreekt. 

4. Vergroten van de 
afstand tussen bron 
en ontvanger 

Optie 1: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger stuit op over-
wegende bezwaren van stedenbouwkundige (of landschappelijke) aard. Met 
het naar achterplaatsen van de bebouwing wordt ernstig afbreuk gedaan aan 
de stedenbouwkundig randvoorwaarden met betrekking tot de inrichting van 
het gebied. 
Optie 2: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger stuit op over-
wegende bezwaren van financiële aard. Doordat een belangrijk deel van het 
bouwprogramma niet kan worden gerealiseerd, is het bouwproject niet haal-
baar.  
Optie 3: het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is onvol-
doende doeltreffend. Voor een doeltreffende afname van de geluidsbelasting 
dient de afstand tussen de bron en de ontvanger minimaal te worden verdub-
beld (verdubbelen van de afstand leidt tot een geluidsreductie van circa 3 dB). 
Een dergelijke vergroting van de afstand is niet mogelijk omdat het bouwpro-
gramma dan niet meer inpasbaar is (bezwaar van financiële aard) en/of aan-
zienlijk afbreuk zou worden gedaan aan de stedenbouwkundige uitgangspun-
ten en randvoorwaarden (bezwaar van stedenbouwkundige aard).  
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Bijlage 4. Indieningsvereisten 

B4.1.  Inleiding 
 
Een Verzoek hogere waarden dient te worden vergezeld door een rapportage over het 
akoestisch onderzoek. In de akoestische rapportage wordt de geluidshinder van wegverkeer, 
spoorwegen en industrie apart behandeld. Tevens wordt inzicht gegeven in de eventuele cu-
mulatie van geluid.  
 
Aan het akoestisch onderzoek en de rapportage hierover stelt de gemeente een aantal eisen. 
De eisen die aan het onderzoek worden gesteld houden verband met de wijze waarop ge-
luidshinder op basis van het gemeentelijk beleid dient te worden benaderd. De eisen aan de 
rapportage houden verband met een efficiënte werkwijze en maken een vlotte behandeling 
van het hogere waardenverzoek mogelijk. 
 
 

B4.2.  Hoofdopzet akoestisch rapportage 
 
De akoestische rapportage kent de volgende hoofdindeling: 
 
1. Inleiding 
 
2. Wegverkeerslawaai 
 2.1. Beleid en normstelling 
 2.2. Beoogde ontwikkeling 
 2.3. Berekeningsuitgangspunten 
 2.4. Resultaten onderzoek 
 2.5. Conclusie 
 
3. Spoorweglawaai 
 3.1. Beleid en normstelling 
 3.2. Beoogde ontwikkeling 
 3.3. Berekeningsuitgangspunten 
 3.4. Resultaten onderzoek 
 3.5. Conclusie 
 
4. Industrielawaai 
 4.1. Beleid en normstelling 
 4.2. Beoogde ontwikkeling 
 4.3. Berekeningsuitgangspunten 
 4.4. Resultaten onderzoek 
 4.5. Conclusie 



2 Bijlage 4 
 

179.13537.00 Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

 

5. Cumulatie 
 
6. Conclusie en Verzoek hogere waarden 
 
Hieronder zal nader worden aangegeven aan welke aspecten aandacht dient te worden be-
steed. Ook wordt ingegaan op de eisen die gesteld worden aan het onderzoek.  
 
 

B4.3.  Hoofdstuk "Inleiding" 
 
- Benoem in hoofdlijnen welke ontwikkelingen zijn voorzien en welke geluidssoorten rele-

vant zijn. 
- Worden gevoelige functies toegelaten binnen zones van gezoneerde wegen, spoorwegen 

of industrieterreinen? 
- Voorziet het plan in nieuwe wegen, spoorwegen of industrieterreinen? 
- Voorziet het plan in een akoestisch relevante wijziging van bestaande wegen, spoorwe-

gen of zones van industrieterreinen? 
- Voorziet het plan in een nieuw industrieterrein met bijbehorende geluidszone? 
- Benoem  indien relevant  of de geluidshinder van de tram als wegverkeers- of spoor-

weglawaai wordt meegenomen. 
- Er dient een of meer kaarten met bijbehorende verklaring te worden opgenomen. Met 

betrekking tot deze kaarten zijn artikel 5.4 2e lid en artikel 3.8 4e lid van het Besluit 
geluidhinder 2006 van toepassing. De kaart of kaarten geven bovendien de ligging weer 
van aanwezige of toekomstige geluidszones, voor zover de woningen, andere geluids-
gevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen waarop het verzoek betrekking heeft, 
binnen zodanige zones of gebieden zijn of worden gesitueerd (zie artikel 5.4 lid 2 van 
het Besluit geluidhinder 2006). 

 

Besluit geluidhinder 2006 
 

Artikel 5.4, tweede lid 
Het Verzoek hogere waarde gaat vergezeld van een of meer kaarten met bijbehorende verklaring. Met 
betrekking tot deze kaart of kaarten is artikel 3.8, vierde lid Besluit geluidhinder van toepassing. De 
kaart of kaarten geven bovendien de ligging weer van aanwezige of toekomstige geluidszones als be-
doeld in de Wet geluidhinder.  
 

Artikel 3.8, vierde lid 
De kaart of kaarten, bedoeld in het derde lid, worden ingericht met inachtneming van de volgende 
voorschriften: 
a. de kaarten worden getekend op een duidelijke ondergrond; 
b. de begrenzing van het gebied waarop het plan betrekking heeft, wordt met een duidelijke lijn op 

de kaarten aangegeven; 
c. de kaarten worden vervaardigd op een schaal van ten minste 1 op 10 000, tenzij de omvang van 

het gebied of de aard van het plan een andere schaal noodzakelijk maakt; 
d. uit de kaarten moet blijken de aansluiting van het in het plan begrepen gebied aan het daarom-

heen gelegen gebied; 
e. voor zover in het plan gronden zijn begrepen waarvan de bestemming in de naaste toekomst voor 

verwezenlijking in aanmerking komt, worden deze gedeelten vervat in één of meer kaarten op 
een schaal van ten minste 1 op 2500, waarop voorts de kadastrale grenzen, sectie en nummers 
van de in deze gedeelten van het plan begrepen percelen zijn aangegeven; 

f. indien een bestemmingsplan uit meerdere kaarten bestaat, moet uit een overzichtskaart de aan-
sluiting van de kaarten onderling en de aansluiting aan het daaromheen gelegen gebied blijken; 

g. op de kaarten worden de schaal en de noordpijl aangegeven; 
h. op de kaarten worden de bestaande gebouwen en de namen van de belangrijkste wegen, straten 

en waterwegen aangegeven. 
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B4.4.  Wegverkeerslawaai 
 

B4.4.1.  Beleid en normstelling wegverkeerslawaai 
- In de paragraaf Beleid en normstelling in algemene zin kort ingegaan op het wettelijke 

kader en het beleid. Uitsluitend de relevante informatie en normstelling wordt vermeld. 
Onder meer in gaan op wettelijke geluidzones, normstelling, onderscheid nieuwe situa-
ties en reconstructiesituaties.  

- Steeds vermelden of de gepresenteerde geluidswaarden inclusief of exclusief correctie 
ex artikel 110g Wgh zijn. 

- Vermelden hoe met 30 km/h-wegen is omgegaan. 
- Vermelden hoe met saneringssituaties is omgegaan. Dit is met name van belang bij re-

constructiesituaties. 
 

B4.4.2.  Berekeningsuitgangspunten wegverkeerslawaai 
Rekenmethode en berekeningssoftware 
- Verantwoord de gehanteerde rekenmethode, het gehanteerde Reken- en meetvoor-

schrift en benoem de gehanteerde akoestische berekeningssoftware, alsook de gehan-
teerde versie. 

 
Maatgevend dagdeel 
- Meldt of sprake is van het achterwege blijven van geluidsberekeningen voor bepaalde 

dagdelen (voor scholen wordt bijvoorbeeld alleen de dagwaarde berekend indien deze 
tijdens de avond en nacht niet in gebruik zijn). 

 
Gezoneerde wegen 
- Noem de gezoneerde wegen met hun zones. Denk ook aan wegen die buiten het plan-

gebied liggen, maar waarvan de zone over het plangebied valt. 
 
30 km/h-wegen 
- Benoem de relevante 30 km/h-wegen. Zie onderstaand kader voor de benaderingswijze. 
 
Benaderingswijze onderbouwing aanvaardbaarheid geluidsbelasting 30 km/h-wegen 
Met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/h-wegen, dient 
de volgende benadering te worden gehanteerd.  
- Indien de geluidsbelasting na aftrek conform artikel 110g Wgh kleiner of gelijk aan 48 dB(A) is, 

wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde die geldt voor gezoneerde wegen. De geluidsbelas-
ting is dan per definitie aanvaardbaar.  

- Ook indien de geluidsbelasting rond de 53 dB ligt, kan worden beredeneerd dat sprake is van een 
aanvaardbare geluidsbelasting. Bij een geluidsbelasting aan de gevel rond 53 dB(A) kan de door 
het Bouwbesluit vereiste binnenwaarde van 33 dB voor (nieuwe) woningen zonder meer worden 
gegarandeerd. De geluidsreducerende werking van een gevel moet bij een gevelwaarde van 53 dB 
inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g Wgh minimaal 25 dB zijn om de binnenwaarde van 
33 dB te kunnen garanderen (het Bouwbesluit hanteert geen aftrek zoals artikel 110g Wgh dat 
voor de gevelbelasting door wegverkeerslawaai toestaat). Het Bouwbesluit (artikel 3.2 lid 1) ver-
eist dat de gevels van nieuwe woningen minimaal 20 dB dienen te reduceren. In de praktijk be-
draagt de geluidsreductie van een standaardgevel van een woning met kierdichting en dubbelglas 
in de regel zeker 25 dB.  

- Gesteld kan worden dat een geluidsbelasting rond 53 dB vanuit akoestisch oogpunt daarom geen 
zwaarwegende reden is om van de voorgestane stedenbouwkundige en verkeerskundige inrichting 
af te wijken en over te gaan tot geluidsreducerende maatregelen die hierop ingrijpen. Maatregelen 
in de vorm van een geluidsscherm zijn duur en veelal niet goed inpasbaar en doelmatig; voor ver-
groten van de afstand tussen de weg en de gevel geldt veelal hetzelfde. Maatregelen in de vorm 
van geluidsreducerend asfalt passen niet bij de weginrichting die vanuit Duurzaam Veilig voor 
30 km/h-wegen wordt voorgestaan; vanuit verkeerskundig oogpunt wordt op 30 km/h-wegen een 
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klinkerverharding voorgestaan, omdat deze verharding minder uitnodigt tot hogere rijsnelheden 
dan asfalt. 

- Indien de geluidsbelasting veel hoger is dan 53 dB, is maatwerk noodzakelijk en zal nader moeten 
worden afgewogen of maatregelen mogelijk en doelmatig zijn. 

 
Jaartal van toetsing 
- Voor de nieuwe wegen en nieuwe woningen wordt de geluidsbelasting aan de gevel 

berekend en getoetst voor de situatie ten tijde van de planhorizon van het bestem-
mingsplan, zijnde 10 jaar na vaststelling van het plan. 

- Voor het reconstructieonderzoek dient de geluidsbelasting aan de gevels van bestaande 
geluidsgevoelige bestemmingen in het jaar vóór reconstructie en in 10 jaar na afronding 
van de reconstructie met elkaar te worden vergeleken. In dat kader zijn de jaartallen 
van belang waarin de reconstructie is gepland. 

 
Verkeersintensiteiten 
- Verantwoord waar de gehanteerde verkeersintensiteiten op zijn gebaseerd. Conform het 

Reken- en meetvoorschrift kan worden uitgegaan van gemiddelde weekdagcijfers, 
welke lager liggen dan de werkdagcijfers die verkeersmodellen over het algemeen 
prognosticeren.  

- De te hanteren verkeersgegevens kunnen worden opgevraagd bij de afdeling 
Duurzame Ontwikkeling 

- Voor de geluidsbelasting wordt uitgegaan van een prognoseperiode van 10 jaar. Hierbij 
wordt aangesloten bij de geldigheidsduur van een bestemmingsplan. Autonome ontwik-
kelingen moeten worden meegenomen. Overige te verwachten ontwikkelingen moeten 
worden meegenomen, mits hierover op bestuurlijk niveau besluitvorming heeft plaats-
gevonden dan wel op andere wijze aangetoond kan worden dat binnen redelijke termijn 
uitvoering gegeven wordt aan in ontwikkeling zijnde plannen. Als richttijd wordt hier de 
prognoseperiode van 10 jaar aangehouden. 

- Indien voor andere jaartallen wordt gerekend dan het verkeersmodel kan leveren, die-
nen de prognosecijfers met een autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar te worden 
gecorrigeerd. Deze autonome verkeersgroei is vastgesteld op basis van inzicht in de 
gemiddelde groei van de verkeersintensiteiten op het gemeentelijk wegennet in de af-
gelopen jaren.  

- Voor de intensiteiten van het openbaar vervoer (relevant voor onder meer busbanen) 
kan worden uitgegaan van de huidige openbaarvervoerbediening en de gemeentelijke 
visie op de openbaarvervoerbediening in de toekomst.  

- In de bijlage van de akoestische rapportage dient een overzicht van de gehanteerde 
verkeersintensiteiten te worden opgenomen, evenals de gehanteerde voertuigverdeling. 

 
Voertuigverdeling 
- Geef de gehanteerde voertuigverdeling en de verhouding van het gemiddelde dag-, 

avond- en nachtuur ten opzichte van etmaalintensiteit weer.  
- Ga uit van voertuigverdelingen: 

 uit mechanische verkeerstellingen op de betreffende wegen; 
 uit visuele verkeerstellingen op de betreffende wegen gedurende minimaal 24 uur; 
 standaard voertuigverdelingen zoals opgenomen in onderstaande tabel. 
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Tabel B4.1  Standaardvoertuigverdeling 
 

soort weg 
dag-
deel 

uur 
% 

% lichte 
motor-

voertuigen 

% middel-
zware motor-

voertuigen 

% zware 
motorvoertui-

gen 

autosnelweg dag 6,7 82 9,36 8,64 

 avond 2,7 85,7 7,5 6,8 

 nacht 1,1 70 16,5 13,5 

provinciale weg dag 6,7 86 9,1 4,9 

 avond 2,7 93,5 4,5 2 

 nacht 1,1 86 9,1 4,9 

stedelijke hoofdweg dag 6,7 92 6 2 

 avond 2,7 95,3 3,7 1 

 nacht 1,1 92 6 2 

wijkontsluitingsweg dag 7 94 5,1 0,9 

 avond 2,6 97,2 2,5 0,3 

 nacht 0,7 96 3,4 0,6 

buurtverzamelstraat dag 7 94 5,7 0,3 

 avond 2,6 98 1,9 0,1 

 nacht 0,7 96 3,8 0,2 

ontsluitingsweg bedrij-
venterrein 

dag 7,28 83,68 9,67 6,65 

 avond 1,96 83,68 9,67 6,65 

 nacht 0,6 83,68 9,67 6,65 

landelijke ontsluitingsweg dag 6,7 92 6 2 

 avond 2,7 92 6 2 

 nacht 1,1 92 6 2 

plattelandsweg dag 7 95 3 2 

 avond 2,6 95 3 2 

 nacht 0,7 95 3 2 

 
Overige berekeningsuitgangspunten 
- Wegdekverharding: De in de berekeningen als uitgangspunt gehanteerde wegdekver-

hardingen dienen te worden genoemd, samen met de eventuele reductiefactoren geba-
seerd op publicatie van het CROW op de website www.stillerverkeer.nl. Van geluidsre-
ducerende verhardingen dient het certificaat in de bijlagen te worden opgenomen.  

- Snelheden: een overzicht van de in de berekeningen gehanteerde snelheden. 
- Bodemgesteldheid: Aangegeven dient te worden hoe met de bodemgesteldheid is 

omgegaan. 
- Helling van de weg. 
- Vermeld dient te worden voor welke kruispunten en snelheidsremmende maatregelen 

correcties zijn toegepast. 
- Bij berekening van het effect van een wijziging op/aan de bron dient te worden uitge-

gaan van de situatie in het jaar voor reconstructie en 10 jaar na afronden oplevering 
van de reconstructie. Het verschil in geluidsbelasting tussen beide jaren wordt op 2 cij-
fers achter de komma nauwkeurig berekend en afgerond naar hele decibellen conform 
het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 de ISO afrondingsregels (bij x.49 naar 
beneden afronden; bij x.50 afronden naar het dichtst bij zijnde even getal). 

 
Uitgangspunten akoestisch model  
- Bij de berekeningen dienen de waarneempunten op 1,5 m boven de verdiepingsvloer te 

worden gelegd. 
- Bij een verschil in van 3 m of meer tussen nok en goot, dient de geluidsbelasting op 

deze verdieping te worden berekend. 
- Eventuele (afwijkende) bronvermogens worden onderbouwd weergegeven.  
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Situering en aantal woningen/geluidsgevoelige bestemming 
- Verantwoord op welke plannen de situering van de geluidsgevoelige bestemmingen en 

relevante omgeving is gebaseerd. 
 

B4.4.3.  Resultaten onderzoek wegverkeerslawaai 
- Beschrijf de onderzoeksresultaten en toets deze aan de grenswaarden. Maak daarbij on-

derscheid tussen:  
 nieuwe woningen langs nieuwe wegen; 
 nieuwe woningen langs bestaande of te reconstrueren wegen; 
 bestaande woningen langs nieuwe wegen; 
 bestaande woningen langs te reconstrueren wegen. 

- Denk aan sanering in relatie tot reconstructie. 
- Presenteer alle resultaten inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder, met uitzonde-

ring van de gecumuleerde geluidswaarden. 
- Vermeld de geluidbelasting op de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, 

indien geen geluidsreducerende maatregelen worden getroffen. 
- Vermeld de heersende geluidsbelasting, indien het onderzoek betrekking heeft op re-

constructie van een weg. 
- Beschrijf de te treffen maatregelen (bronmaatregelen, afschermende maatregelen, 

stedenbouwkundige maatregelen, dove gevels) en de geluidsbelasting na het treffen 
van maatregelen en/of onderbouw welke maatregelen niet doelmatig zijn of overwe-
gende bezwaren ontmoeten (artikel 110a Wet geluidhinder, zie hoofdstuk 3). 

- Van geluidsschermen dient te worden aangegeven van welke bouwvorm (voor/achter-
overhellend/T-topscherm) en welke mate van geluidsabsorptie wordt uitgegaan. 

- Beschrijf hoe (tijdige) uitvoering van gekozen maatregelen wordt gewaarborgd (in plan-
voorschriften, financieel, anderszins). 

- Geef inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting en geeft aan of en waarom de gecu-
muleerde geluidsbelasting aanvaardbaar is.  

- Beschrijf of bij 30 km/h-wegen en niet-gezoneerde tramlijnen ook sprake is van "een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat"; behandel de 30 km/h-wegen en niet-gezoneerde 
tramlijnen in het onderzoek en beoordeel deze op dezelfde wijze als de gezoneerde we-
gen. 

- In de bijlagen dient de uitvoer (met en zonder afgeronde geluidsbelasting weergegeven, 
maar inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder) en een weergave van het com-
putermodel te worden opgenomen waarop de waarneempunten duidelijk zijn te onder-
scheiden. 

 

B4.4.4.  Paragraaf conclusie wegverkeerslawaai 
- Vat de resultaten van het onderzoek kort samen. 
 
 

B4.5.  Spoorweglawaai 
 

B4.5.1.  Paragraaf beleid en normstelling spoorweglawaai 
- In het hoofdstuk Beleid en normstelling in algemene zin kort ingegaan op het wettelijke 

kader en het beleid. Uitsluitend de relevante informatie en normstelling wordt vermeld. 
Ondermeer in gaan op wettelijke geluidzones, normstelling, onderscheid nieuwe situa-
ties en reconstructiesituaties.  

- Vermelden hoe met saneringssituaties is omgegaan. Dit is met name van belang bij re-
constructiesituaties. 
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B4.5.2.  Paragraaf berekeningsuitgangspunten spoorweglawaai 
Modelgegevens 
- Voor de akoestische berekeningen dient te worden uitgegaan van de berekeningsuit-

gangspunten zoals deze in het Akoestisch Spoorboekje ASWIN zijn opgenomen. Het 
betreft informatie over het aantal treinen per categorie per uur, snelheden per catego-
rie, verdeling tussen remmende en niet remmende treinen en de bovenbouwconstructie 
van de spoorbaan.  

- Voor de geluidsbelasting wordt uitgegaan van de geluidsproductieplafonds.  
 
Schermcriterium 
- Voor het maken van de afweging tot het al dan niet plaatsen van geluidsschermen dient 

te worden uitgegaan van de methode zoals opgenomen in het door Holland Railconsult, 
in opdracht van ProRail ontwikkelde programma "schermcriterium software". Het ver-
sienummer van de software dient in de rapportage te worden vermeld. 

- Met deze methode wordt op basis van factoren als de optredende geluidsbelasting, het 
aantal woningen waar het betrekking op heeft, de effectiviteit van geluidsschermen en 
de kosten hiervan, een zo objectief mogelijk schermvoorstel ontworpen. Vervolgens 
wordt bezien of in verband met de lokale situatie (visuele aspecten, barrièrewerking, 
tijdsduur van de interim-periode) reden is om dit schermvoorstel aan te passen. 

 
Overige berekeningsuitgangspunten 
- Bodemgesteldheid: Aangegeven dient te worden hoe met de bodemgesteldheid is om-

gegaan. 
- Helling van de spoorweg. 
- Bij berekening van het effect van een wijziging op/aan de bron dient te worden uitge-

gaan van de situatie in het jaar voor reconstructie en 10 jaar na afronden oplevering 
van de reconstructie. Het verschil in geluidsbelasting tussen beide jaren wordt op 2 cij-
fers achter de komma nauwkeurig berekend en afgerond naar hele decibellen conform 
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (bij x.49 naar beneden afronden; bij 
x.50 afronden naar het dichtstbijzijnde even getal). 

 
Modeluitgangspunten 
- Bij de berekeningen dienen de waarneempunten op 1,5 m boven de verdiepingsvloer te 

worden gelegd. 
- Bij een verschil in van 3 m of meer tussen nok en goot, dient de geluidsbelasting op 

deze verdieping te worden berekend. 
 
Situering en aantal woningen/geluidsgevoelige bestemming 
- Verantwoord op welke plannen de situering van de geluidsgevoelige bestemmingen en 

relevante omgeving is gebaseerd. 
 

B4.5.3.  Paragraaf resultaten onderzoek spoorweglawaai 
- Beschrijf de onderzoeksresultaten en toets deze aan de grenswaarden. Maak daarbij on-

derscheid tussen:  
 nieuwe woningen langs nieuwe spoorwegen; 
 nieuwe woningen langs bestaande of te reconstrueren spoorwegen; 
 bestaande woningen langs nieuwe spoorwegen; 
 bestaande woningen langs te reconstrueren spoorwegen. 

- Denk aan sanering in relatie tot reconstructie. 
- Vermeld de geluidbelasting op de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, 

indien geen geluidsreducerende maatregelen worden getroffen. 
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- Vermeld de heersende geluidbelasting, indien het onderzoek betrekking heeft op recon-
structie van een spoorweg. 

- Beschrijf de te treffen maatregelen (bronmaatregelen, afschermende maatregelen, 
stedenbouwkundige maatregelen, dove gevels) en de geluidsbelasting na het treffen 
van maatregelen en/of onderbouw welke maatregelen niet doelmatig zijn of overwe-
gende bezwaren ontmoeten (artikel 110a Wet geluidhinder, zie hoofdstuk 3). 

- Beschrijf hoe (tijdige) uitvoering van gekozen maatregelen wordt gewaarborgd (in plan-
voorschriften, financieel, anderszins). 

 

B4.5.4.  Paragraaf conclusie spoorweglawaai 
- Vat de resultaten van het onderzoek kort samen. 
 
 

B4.6.  Industrielawaai 
 

B4.6.1.  Paragraaf beleid en normstelling industrielawaai 
- In het hoofdstuk Beleid en normstelling in algemene zin kort ingegaan op het wettelijke 

kader en het beleid. Uitsluitend de relevante informatie en normstelling wordt vermeld. 
Onder meer in gaan op wettelijke geluidzones, normstelling, onderscheid nieuwe situa-
ties en reconstructiesituaties.  

 

B4.6.2.  Paragraaf berekeningsuitgangspunten industrielawaai 
- Geef de ligging van de geldende zone (en de eventuele wijziging) weer. 
- Vermeld het gebruik van het akoestisch zonebeheermodel en de beheerder hiervan. 

Neem hiertoe contact op met de afdeling Duurzame Ontwikkeling. 
 
Maatgevend dagdeel 
- Meldt of er voor sommige functies sprake is van het achterwege blijven van 

geluidsberekeningen voor bepaalde dagdelen (voor scholen wordt bijvoorbeeld alleen de 
dagwaarde berekend indien deze tijdens de avond en nacht niet in gebruik zijn). 

 
Overige berekeningsuitgangspunten 
- Bodemgesteldheid: Daar waar noodzakelijk dient te worden hoe met de bodemgesteld-

heid is omgegaan. 
 
Modeluitgangspunten 
- Bij de berekeningen dienen de waarneempunten op 1,5 m boven de verdiepingsvloer te 

worden gelegd. De resultaten worden voor elke verdieping op 1,5 m boven verdieping-
vloer berekend. 

- Bij een verschil van 3 m of meer tussen nok en goot, dient de geluidsbelasting op deze 
verdieping te worden berekend. 

 
Situering en aantal woningen/geluidsgevoelige bestemming 
- Verantwoord op welke plannen de situering van de geluidsgevoelige bestemmingen en 

relevante omgeving is gebaseerd. 
 

B4.6.3.  Paragraaf resultaten onderzoek industrielawaai 
- Beschrijf de resultaten van het akoestisch onderzoek en toets deze aan de grenswaar-

den. Maak zo nodig onderscheid tussen feitelijke actuele situatie, beschikbare ruimte in 
vergunning of op grond van AMvB en houd rekening met eventuele concrete toekomst-
plannen van bedrijven. 
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- Sanering is (vrijwel) geheel afgerond.  
- Vermeld of redelijke sommatie is toegepast en geeft hiervoor de argumentatie weer.  
- Vermeld de geluidbelasting op de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, 

indien geen geluidsreducerende maatregelen worden getroffen. 
- Beschrijf de te treffen maatregelen (bronmaatregelen, afschermende maatregelen, ste-

denbouwkundige maatregelen, dove gevels) en de geluidsbelasting na het treffen van 
maatregelen en/of onderbouw welke maatregelen niet doelmatig zijn of overwegende 
bezwaren ontmoeten (artikel 110a Wet geluidhinder, zie hoofdstuk 3). 

- Beschrijf hoe (tijdige) uitvoering van gekozen maatregelen wordt gewaarborgd (in plan-
voorschriften, financieel, anderszins). 

- Vermeld of er eventueel gebruik moet en kan worden gemaakt van de mogelijkheid 
voor het bevoegd gezag om tijdelijk een overschrijding van maximaal 2 dB(A) toe te 
staan. 

 

B4.6.4.  Paragraaf conclusie industrielawaai 
- Vat de resultaten van het onderzoek kort samen. 
 
 

B4.7.  Verzoek hogere waarde 
 
Indien sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één 
van de geluidsbronnen dient de gecumuleerde geluidsbelasting te worden berekend. De on-
dervonden geluidsbelasting van alle geluidsbronnen wordt dan berekend en weergegeven. 
Vervolgens wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid hogere waarden. 
 

B4.7.1.  Paragraaf gemeentelijk beleid hogere waarden 
- Vat het gemeentelijk beleid hogere waarden kort samen. 
 

B4.7.2.  Paragraaf overzicht benodigde hogere waarden 
- Geef per bronsoort (weg - spoorweg - industrie) in een tabel een overzicht van de beno-

digde hogere waarden.  
- Presenteer het aantal hogere waarden per bron. 
- Presenteer het aantal hogere waarden bij gestapelde woningen per bouwlaag. 
- Presenteer de benodigde hogere waarden per adres indien bekend (met name bij recon-

structie). 
 

B4.7.3.  Paragraaf berekeningsuitgangspunten cumulatie 
- Beschrijf op welke wijze de gecumuleerde geluidsbelasting in beeld is gebracht (welke 

methode, berekeningsprogrammatuur e.d.). 
 

B4.7.4.  Paragraaf berekeningsresulaten cumulatie 
- Bepaal de optredende cumulatie van alle soorten geluid (wegverkeers-, spoorweg- en 

industrielawaai) op de relevante locaties (indien relevant inclusief scheepvaartlawaai en 
30 km/h-wegen).  

- Cumulatie van dezelfde bronsoorten (weg, spoor, industrie) kan eenvoudig worden 
berekend als de geluidsbelasting op basis van Standaard Rekenmethode II wordt bere-
kend. Indien met Standaard Rekenmethode I wordt gerekend, kan alleen de geluidsbe-
lasting van twee parallelle geluidsbronnen worden gecumuleerd.  

- Voor cumulatie van verschillende typen geluid dienen de verschillende soorten geluid te 
worden omgerekend naar eenzelfde waarde en gewogen bij elkaar worden opgeteld. De 
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wettelijk vereiste berekeningsmethodiek is opgenomen in bijlage I van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006. 

- Verder is een rekeninstrument beschikbaar op de gemeentelijke website waarmee voor 
eenvoudige situaties de gecumuleerde geluidsbelasting kan worden berekend. 

- In de bijlagen dient de uitvoer (met en zonder afgeronde geluidsbelasting weergegeven, 
exclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder) en een weergave van het computer-
model te worden opgenomen waarop de waarneempunten duidelijk zijn te onderschei-
den. 

- Geef inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting en geeft aan of en waarom de gecu-
muleerde geluidsbelasting aanvaardbaar is.  

- Verantwoord of en hoe wordt voldaan aan de gemeentelijke eisen voor een aanvaard-
baar akoestisch klimaat. 

 

B4.7.5. Paragraaf conclusies en Verzoek hogere waarde 
- De benodigde hogere waarden worden samengevat.  
- De benodigde maatregelen worden opgenoemd en de afweging van maatregelen wordt 

samengevat. 
- Samengevat wordt in welke mate wordt voldaan aan de gemeentelijke eisen aan een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
- De resultaten van het ambtelijk vooroverleg en de inspraak worden samengevat. Een 

verslag  indien relevant  wordt opgenomen in de bijlagen. 
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