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• In vogelvlucht: waar komen we vandaan en waar staan we 

nu?

• Praktijk heeft behoefte aan (1) verdeling van geluidsruimte 

op gezoneerde industrieterreinen , (2) maximale (fysieke) 

invulling van gezoneerde industrieterreinen en (3) 

flexibiliteit .

• Probleem: wet regelt niets over het juridisch bindend 

verdelen van geluidsruimte

Inleiding





• Gemeenten probeerden via het zonebeheerplan (= 

beleidsregel) de geluidruimte te verdelen. 

• Constructie? Zonebeheerplan werd beleidsregel voor 

toetsing aanvragen om milieuvergunningen. 

• Afdeling steekt hier een stokje voor. Verdeling van 

geluidruimte via het milieuspoor is niet mogelijk. 

• AbRS 2 november 2011, nr. 201008546/1/M1

• Intermezzo: vraag of voldaan wordt aan 

zonebeheerplan i.r.t. 50 dB(A) op de zonegrens 

dient onderscheiden te worden van de vraag of 

zonebeheerplan juridisch bindende verdeling kan 

bevatten. Informatiefunctie vs toetsfunctie.

Verdeling geluidruimte via een 
beleidsregel / zonebeheerplan?



Verdeling via het bestemmingsplan?

• Geluidverkaveling = het juridisch bindend in een 

bestemmingsplan vastleggen van de geluidruimte per 

perceel

• Noodzakelijk om effectief en efficiënt de schaarse 

geluidruimte te verdelen. 

• Lange tijd onzeker of geluidverkaveling in een 

bestemmingsplan vastgelegd mocht worden. Beschikbare 

jurisprudentie gaf geen duidelijkheid.

• Afdeling hakt begin 2015 de knoop door.



Ontwikkelingen in de rechtspraak

• AbRS 4 februari 2015, nr. 201309028/1/R1 

(Haarlemmermeer ‘De Liede’);

• AbRS 4 februari 2015, nr. 201308203/1/R3, AB 2015/83, 

m.nt. R. Benhadi (Papendrecht ‘Bedrijventerrein Oosteind’);

• AbRS 11 maart 2015, nr. 201307761/1/R4, AB 2015/257, 

m.nt. R. Benhadi (Sliedrecht ‘Molendijk-Industrieweg’)



Ontwikkelingen in de rechtspraak

AbRS 4 februari 2015, nr. 201308203/1/R3 (Papendrecht 

‘Bedrijventerrein Oosteind’):

“3.5. Door de zogenoemde statische verwijzing in artikel 4, lid 4.3.1, 

aanhef en onder a, van de planregels naar het geluidverdeelplan dat 

onderdeel is van het zonebeheerplan zoals opgenomen in bijlage 3 

van het bestemmingsplan, maakt de inhoud van dit geluidverdeelplan 

deel uit van het bestemmingsplan. De Afdeling is van oordeel dat de 

bestreden planregeling, gelet op het doel hiervan, een ruimtelijk 

relevant karakter heeft. Met het geluidverdeelplan wordt immers 

beoogd een doelmatige verdeling van de beschikbare 

geluidruimte over de diverse percelen van het industrieterrein, en 

daarmee een doelmatig grondgebruik, te waarborgen. Dit doel 

kan niet worden bereikt door het stellen van geluidgrenswaarden 

aan individuele inrichtingen bij de verlening van vergunningen.”.



Ontwikkelingen in de rechtspraak

“In dit verband is van belang dat de Afdeling in haar uitspraak van 2 

november 2011 in zaak nr. 201008546/1/M1 heeft overwogen dat in 

de Wet milieubeheer niet is bepaald (…) dat een 

omgevingsvergunningaanvraag mede moet worden getoetst aan een 

krachtens artikel 164 van de Wet geluidhinder vastgesteld 

zonebeheerplan. Nu gelet hierop de verdeling van de beschikbare 

geluidruimte op een industrieterrein niet in het kader van de 

vergunningverlening is gewaarborgd, heeft de raad in redelijkheid 

kunnen besluiten om een verdeling van de beschikbare geluidruimte in 

het bestemmingsplan te waarborgen. Anders dan Betoncentrale 

Papendrecht betoogt staat artikel 3.1, eerste lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening (…), noch de milieuwet- en regelgeving (…) er 

aan in de weg dat het geluidverdeelplan in het bestemmingsplan wordt 

opgenomen. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat uit de 

geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3.1, eerste lid, van de 

Wro (Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 21-22) volgt dat de 

redactie van artikel 3.1 van de Wro het mogelijk maakt een relatie te 

leggen tussen de ruimtelijke ordening en het beleidsterrein van 

milieu.”.



Voorbeeld geluidverkaveling



• Geluidverkaveling is een samenspel van verschillende 

besluiten die nauwkeurig op elkaar afgestemd moeten 

worden.

• Bestemmingsplan  (evt. voorbereidingsbesluit) (Wro)

• Omgevingsvergunningen milieu (Wabo)

• Maatwerkvoorschriften (Activiteitenbesluit)

Samenspel





• Actualisatie zonebeheerplan en geluidverkaveling (art. 163 en 164 

Wgh)

• Aanpassing c.q. intrekking omgevingsvergunningen milieu (art. 2.33 

Wabo) (AbRS 24 december 2013, nr. 201304161/1/A4)

• Aanpassing c.q. oplegging maatwerkvoorschriften (art. 2.20 

Activiteitenbesluit)

• Wijziging bestemmingsplan en de daarin vastgelegde 

geluidruimteverdeling (art. 3.6 van de Wro)

• Verlening omgevingsvergunning milieu (art. 2.14 Wabo)

Samenspel



Toekomst geluidrecht



Toekomst geluidrecht

Twee ontwikkelingen gaande op dit moment:

1. Omgevingswet

2. Aanvullingswet Geluid



Omgevingswet

Omgevingswet

-1 juli 2015 door Tweede Kamer aangenomen

-Voorziet in mogelijkheid om geluidnormen in de vorm van

omgevingswaarden in het omgevingsplan vast te stellen

(Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 98)

- Afd. 2.3 (artikel 2.9 e.v. Ow)

- (inhoudelijke) normen voor geluid komen in Besluit kwaliteit

Leefomgeving

Door omgevingswaarden in omgevingsplan vast te leggen kan 

nog meer gebiedsgericht beleid worden gevoerd. Differentiatie 

van toelaatbare geluidbelasting per gebied. 



Aanvullingswet Geluid

Aanvullingswet Geluid

Wetgever stelt vast dat geluidwetgeving complex, 

onoverzichtelijk en lastig hanteerbaar  is geworden (vgl. bijv. 

Wet geluidhinder en Activiteitenbesluit). 

Parallel aan de Omgevingswet wordt de geluidwetgeving 

herzien. Wetsvoorstel wordt medio 2017 verwacht. 

Verwachting is dat dit vooral consequenties zal hebben voor 

gemeenten en provincies. 

Geluid zal meer en meer een decentrale aangelegenheid  én 

verantwoordelijkheid worden. Nadruk op monitoring 

geluidsontwikkeling.



Aanvullingswet Geluid

Er gelden straks nog maar 3 waarden (VKW, BW, MW)

Range 50 – 55 
dB

Range 55 – 70 
dB
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