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Normering (art. 2.17 Abm)

• Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (equivalent):
- gevel: 50/45/40 dB(A)
- binnen: 35/30/25 dB(A)

• Maximaal geluidsniveau (piekgeluid):
- gevel: 70/65/60 dB(A)
- binnen: 55/50/45 dB(A)

• Afzonderlijke regels voor:
- inrichtingen op gezoneerd industrieterrein (50 m)
- inrichtingen op bedrijventerrein (gevel +5 dB(A))
- tankstations (twee etmaalperioden)
- agrarisch (afwijkende tijden; LT gevel -5 dB(A))
- glastuinbouwbedrijven (afwijkende tijden)
NB: bij gemeentelijke verordening afwijking 
mogelijk: LT +/- 5 dB(A) (agrarisch/glastuinbouw)
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Uitzonderingen (art. 2.18 Abm)

• Bij bepalen geluidniveaus buiten beschouwing:
- diverse soorten stemgeluid (buiten)
- geluid i.v.m. godsdienst/levensbeschouwing
- bepaalde militaire muziek
- onversterkte muziek (tenzij verordening)
- traditioneel schieten (tenzij verordening)

• Bij muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie

• Bij maximaal geluidniveau buiten beschouwing:
- komen en gaan bezoekers (horeca/sport/recr.)
- sport in open lucht
- bepaalde vormen van laden en lossen
- wassen van kasdekken (avond/nacht)
- uitrukken hulpdiensten (zie art. 2.22 Abm)

• Specifieke regels voor stomen van grond
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Maatwerk (art. 2.20 Abm)

• Andere waarden, mits binnen max. 35 dB(A) etm.

• Plaats waar geluidsnormen gelden

• Technische voorzieningen/gedragsregels

• Andere waarden voor bepaalde activiteiten, 
voorschriften mogelijk

• Bij gemeentelijke verordening aanwijzing mogelijk 
van collectieve/individuele festiviteiten (art. 2.21), 
waarbij geluidsnormen niet gelden, voor zover 
naleving redelijkerwijs niet gevergd kan worden
Zie ook: VzrRb Gelderland 10/9/2013: als vovo
geluidvoorschriften verbonden aan evenementen-
vergunning
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Overgangsrecht

• Vergunningvoorschriften 3 jaar als maatwerk 
(art. 6.1, lid 1 Abm)

• Specifiek voor geluidhinder: art. 6.12-6.16 Abm, 
m.n. voor inrichtingen waarop 8.40-AMvB van 
toepassing was

6



Handhaving

• Rb Oost-Brabant 19/9/2013: gelet op begrips-
bepalingen Abm is toepassing Handleiding meten 
en reken industrielawaai uitgangspunt bij metingen 
en berekeningen waarop handhaving gebaseerd 
wordt
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Relatie met RO etc.

• Hoofdlijn: als inrichting onder Abm valt, bij BP toets 
of ernstig betwijfeld dat niet aan normen uit Abm
voldaan kan worden (AbRvS 28/3/12, JM 2012/63)

• AbRvS 17/10/2012 en 21/8/2013: relatie met 
exploitatievergunning ex APV voor terras

• AbRvS 24/10/2012: goed woon- en leefklimaat niet 
gewaarborgd in BP, nu traditioneel schieten niet via 
Abm gereguleerd is

• AbRvS 30/1/2013: idem, bronnen die ingevolge art. 
2.18 Abm buiten beschouwing blijven, moeten bij 
BP wel in beoordeling betrokken worden

• AbRvS 3/4/2013 (en 11/4/2012, BR 2012/129): 
ook mogelijkheid maatwerk bij afweging BP over 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat betrekken
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Windturbines (art. 3.14a Abm)

• Afwijkende normen (en meetvoorschrift):
maximaal 47 dB Lden en 41 dB Lnight (gevel)

• Maatwerkvoorschriften bij:
- cumulatie (lagere waarden)
- bijzondere lokale omstandigheden

• AbRvS 21/11/2012: art. 3.14a niet onverbindend 
wegens niet meetbaar- en niet handhaafbaarheid

• Rb Noord-Holland 7/3/2013: maatwerkvoorschrift 
wegens bijzondere lokale omstandigheden (i.c. laag 
achtergrondniveau) mag in dB(A) (overgangsrecht)

• AbRvS 19/6/2013: bij al dan niet vaststellen van 
maatwerkvoorschriften komt bevoegd gezag 
beleidsvrijheid toe (zeer marginale toetsing)
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Afronding

Bedankt voor uw aandacht

Vragen?

jvandervelden@akd.nl
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