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Dat geluidhinder tot (ernstige) gezondheidsschade kan leiden, is inmiddels algemeen bekend. Ook in dit
blad werd daar al eerder aandacht aan besteed (zie M. Weber, M en R 2014/50). Nu bescherming van
de gezondheid een van de doelstellingen van de Omgevingswet is, zou je verwachten dat dit ook tot
uitdrukking komt in de regels over geluidhinder, zoals die in de wet en de uitvoeringsbesluiten zullen
worden opgenomen. Uit de tot nu toe bekende concepten van de Aanvullingswet geluid en het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl) komt echter een ander beeld naar voren.

Op grond van de Aanvullingswet geluid zullen er ook voor provinciale en waterschapswegen en
industrieterreinen geluidproductieplafonds gaan gelden, zoals dat sinds 1 juli 2012 al het geval is voor
rijkswegen en hoofdspoorwegen. Voor gemeentelijke wegen en lokale spoorwegen zijn
geluidproductieplafonds facultatief en is het uitgangspunt dat er een basiskaart van de geluidemissie
wordt vastgesteld met een vijfjaarlijkse monitoring van de feitelijke geluidontwikkeling. Grootschalige
ontwikkelingen met aanzienlijke effecten voor de geluidbelasting zullen daarnaast preventief getoetst
worden, naar ik aanneem in het kader van het omgevingsplan. Hoe een en ander precies geregeld zal
worden, zal blijken uit het nog te verschijnen Aanvullingsbesluit geluid. Daarin zullen ook de
immissienormen voor geluidgevoelige objecten worden opgenomen, maar in de toelichting op de
Aanvullingswet geluid staat al een tabel waarin voor de verschillende geluidbronnen de beoogde
voorkeurswaarde, maximale waarde en binnenwaarde zijn aangegeven.
Daarbij valt op dat de huidige voorkeursgrenswaarde voor wegen van 48 dB verhoogd zal worden tot 50
dB voor rijkswegen en overige wegen buiten de bebouwde kom en tot 53 dB voor decentrale wegen
binnen de bebouwde kom. De maximale waarde voor laatstgenoemde categorie wegen zal van 63 tot
70 dB verhoogd worden, terwijl er in specifieke situaties afwegingsruimte blijft om die maximale waarde
nog te overschrijden. Voor industrieterreinen worden ogenschijnlijk de huidige geluidnormen
gehandhaafd, zij het dat deze in dB in plaats van in dB(A) zullen gelden. Daarnaast gelden er
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binnenwaarden die voor bestaande situaties ook hoger zijn dan nu het geval is. De
voorkeursgrenswaarde vormt de ondergrens van het systeem. Daaronder is geen nader akoestisch
onderzoek nodig. Volgens de toelichting bij de Aanvullingswet geluid kan er onder deze waarde nog
altijd sprake zijn van hinder, maar is de situatie gezondheidskundig toereikend.

Onduidelijk is waarop dit standpunt van de regering gebaseerd is. Op 20 juli 2016 bracht de
Gezondheidsraad namelijk het advies ‘Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uit. Daarin
onderstreept zij dat de huidige wettelijke normen voor geluidsbelasting niet alleen zijn bepaald aan de
hand van effecten op de gezondheid, maar ook op basis van economische of
haalbaarheidsoverwegingen. Daardoor ontstaat er ook nog gezondheidsschade als aan de norm
voldaan wordt. Sterker nog: bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de norm, aldus de raad.
Daarom adviseert zij om in de Omgevingswet gezondheidskundige advieswaarden op te nemen, zodat
de ‘gezonde situatie’ uitgangspunt wordt voor beleid. De voorgenomen normering lijkt met een
(aanzienlijke) verhoging van de (voorkeurs)grenswaarden echter precies het tegendeel in te houden.

Daarnaast volgt uit het Bkl (zie art. 5.44 Bkl jo. bijlage XV Bkl) onder andere dat er voor bedrijfsmatige
activiteiten geen (verplichte) geluidnormen meer zullen gelden voor piekgeluid in de dagperiode. In de
toelichting wordt daarover slechts gesteld dat de achtergrond voor de normering van piekgeluid is
gelegen in de bescherming tegen slaapverstoring die in het algemeen niet nodig is gedurende de
dagperiode. Zelfs als dat al juist zou zijn, wat mede gelet op het advies van de Gezondheidsraad
betwijfeld kan worden, is de gedachte kennelijk dat er niemand overdag hoeft te slapen. In een 24-
uurseconomie lijkt dat niet erg realistisch.

Al met al lijkt de conclusie te moeten zijn dat de regels over geluidhinder in de Omgevingswet nog eens
tegen het licht gehouden moeten worden, indien daarmee inderdaad beoogd wordt om de gezondheid
(beter) te beschermen. Bij voorkeur wordt daarbij ook – meer dan tot nu toe – aandacht besteed aan
cumulatie van geluid door verschillende bronnen.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CCE1F8&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 22-12-2016. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl

Pagina 2/2

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CCE1F8&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl

