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Proactief verstrekken invoergegevens
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Beschikbaar stellen invoergegevens
ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938 en ABRvS 7 september 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2415

• Uitgangspunt: akoestisch onderzoek moet controleerbaar en 
reproduceerbaar zijn

• Er begint zich een lijn in de jurisprudentie af te tekenen voor wat 
betreft het beschikbaar stellen door het bevoegd gezag van de 
gebruikte invoergegevens

Stappenplan Afdeling:
1. Invoergegevens moeten worden verstrekt als bijlage bij het 

geluidsrapport;
2. Is de omvang van de gegevens te groot om als bijlage te 

verstrekken? Dan kunnen deze gegevens op een andere wijze 
(bijv. digitaal) beschikbaar worden gesteld en dient in het rapport 
verwezen te worden naar de digitale beschikbaarstelling; 

3. Is digitale beschikbaarstelling ook niet mogelijk? Dan dient in het 
akoestisch rapport vermeld te worden waar de gebruikte 
invoergegevens kunnen worden ingezien.
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Beschikbaar stellen invoergegevens
ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938 en ABRvS 7 september 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2415

Appellant had de gegevens toch proactief kunnen opvragen?

Let op: 

“Zoals eerder is overwogen in de uitspraak van 16 september 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938, acht de Afdeling het 
ontoereikend dat een belanghebbende, zonder dat deze 
mogelijkheid aan hem is bekendgemaakt, contact moet 
opnemen met het bestuursorgaan om kennis te nemen van de 
gegevens die nodig zijn om een onderzoek dat aan een besluit 
ten grondslag ligt, te controleren.”.
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Beschikbaar stellen invoergegevens
ABRvS 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:854

• Stelling dat er geen wettelijke verplichting is die vereist dat een 
akoestisch onderzoek reproduceerbaar is, vindt geen genade in de 
ogen van de Afdeling

• Een besluit dient voorzien te zijn van een kenbare motivering 
(artikel 3:46 gelezen in samenhang met artikel 3:47 lid 1 van de 
Awb)
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Evenementen
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Geluidsnormen in de evenementenvergunning
ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1965, JM 2016/111, m.nt. Arents

• Kan in een evenementenvergunning worden volstaan met een 
voorschrift dat bepaalt dat de muziek “geen overwegende hinder” 
voor omwonenden mag veroorzaken? 

• Verklaring burgemeester: opnemen van concrete, meetbare en 
handhaafbare geluidsnorm is niet mogelijk en moeilijk. 

• Afdeling
• De kermis kent een historie van ernstige geluidsoverlast
• Niet valt in te zien waarom een geluidsnorm die (concreet) is 

uitgedrukt in een maximum aantal dB(A) niet of moeilijk zou 
zijn te handhaven

• Burgemeester moet in de toekomst concrete geluidsnormen 
voor het evenement opnemen in de vergunning
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Onduldbare geluidshinder
ABRvS 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1245

• Wanneer is sprake van onduldbare geluidshinder?

• Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik voor 
(ééndaags) muziekevenement Hardshock (Zwolle)

• Rechtbank:
– Voor evenementen met een luidruchtig karakter bestaan geen 

wettelijke landelijk geldende geluidsnormen
– Niet duldbaar dat omwonenden gedurende de periode van 

12.00-24.00 uur geconfronteerd worden met een 
geluidbelasting van 85 dB(A)/95 dB(C). Om verstaanbaar te 
zijn moet eiseres in haar eigen woning met forse 
stemverheffing spreken

– Inbreuk op het woongenot van eiseres is zo groot dat 
aangenomen moet worden dat sprake is van onduldbare 
geluidhinder

– Belang van eiseres moet prevaleren boven het 
maatschappelijk belang bij het organiseren van evenementen
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Onduldbare geluidshinder
ABRvS 11 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1245

• Afdeling:
– Er kan niet op objectieve gronden worden vastgesteld wanneer 

sprake is van onduldbare hinder
– Dat eiseres gedurende één dag bij een (equivalent) 

geluidniveau van 85 dB(A) op de gevel ernstige verstoring van 
de spraakverstaanbaarheid zal ondervinden, betekent niet dat 
deze geluidbelasting onaanvaardbaar is 

– Kwestie van belangenafweging
– In dit geval onvoldoende gemotiveerd dat de toegestane 

geluidbelasting van 85 dB(A)/95 dB(C) noodzakelijk is “gelet 
op de belangen van Hardshock afgewogen tegen de belangen 
van [partij]”
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Wet geluidhinder / Activiteitenbesluit
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Maatwerkvoorschriften gezoneerd industrieterrein
ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2182

• Biedt artikel 2.20 Activiteitenbesluit de mogelijkheid om bij wijze 
van maatwerkvoorschriften geluidgrenswaarden vast te stellen 
voor woningen op een gezoneerd industrieterrein?

• Artikel 2.20 Activiteitenbesluit: in afwijking van de vastgelegde 
geluidwaarden kunnen bij maatwerkvoorschrift andere waarden 
worden gesteld
– Lid 4: (…) over de plaats waar de waarden gelden

• Afdeling
• In artikel 2.17, lid 1, onder g, Activiteitenbesluit is bepaald dat 

geluidgrenswaarden niet gelden op woningen die zijn gelegen 
op een gezoneerd industrieterrein

• Blijkens de wetsgeschiedenis is dat een bewuste keuze
• Artikel 2.20 Activiteitenbesluit geeft niet de bevoegdheid om in 

weerwil van de keuze van de wetgever afwijkende 
maatwerkvoorschriften te stellen
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Maatwerkvoorschriften gezoneerd industrieterrein

23-03-1713

• Kanttekeningen uitspraak

• Uit wettekst artikel 2.20 Activiteitenbesluit blijkt niet van een 
beperking van objecten die aangewezen kunnen worden als 
beschermenswaardige objecten

• Sterker nog: blijkens de wetsgeschiedenis heeft artikel 2.20 
Activiteitenbesluit een expliciet gekozen ruime reikwijdte

• Nota van Toelichting artikel 2.20 Activiteitenbesluit:
– Instrument maatwerkvoorschriften kan gebruikt worden om 

‘nadere, aanvullende of zelfs afwijkende’ voorschriften te 
stellen

– ‘ook objecten bescherming bieden die op grond van artikel 
2.17 Activiteitenbesluit niet worden beschermd’

• Kortom, op de uitspraak valt het nodige af te dingen

ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2182, StAB 
2016/4, nr. 16-97, m.nt. Wingens; AB 2017/30, m.nt. Benhadi



Woning in de zin van de Wet geluidhinder
ABRvS 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:383, M en R 
2016/67, m.nt. Nijmeijer
• Is een bedrijfspand dat op grond van een in het bestemmingsplan 

opgenomen uitsterfregeling mag worden bewoond een woning in 
de zin van de Wet geluidhinder? 

• Artikel 1 van de Wgh: “woning: gebouw of gedeelte van een 
gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 
bestemmingsplan (…)”

• Afdeling
• Op grond van de uitsterfregeling is bewoning toegestaan
• Het gebouw (het bedrijfspand) is daarmee een woning in de 

zin van de Wgh
• Bestemmingsplan in strijd met de in artikel 42 van de Wgh 

vastgelegde onderzoeksverplichting

• Zelfde lijn geldt voor gebouwen die op grond van het planologisch 
overgangsrecht mogen worden bewoond.
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Maatwerkvoorschriften vs borging in het 
bestemmingsplan
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Stille winkelwagens

Moet het gebruik van stille winkelwagens worden geborgd in 
de planregels?
• Neen. Supermarkt moet voldoen aan geluidgrenswaarden 

Activiteitenbesluit. Aannemelijk moet zijn dat ook bij gebruik 
stalen winkelwagens voldaan kan worden aan de 
geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit (ABRvS 1 juni 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:1538).

• Voor zover het noodzakelijk is dat binnen de inrichting stille 
winkelwagens moeten worden gebruikt, kunnen hiervoor 
maatwerkvoorschriften worden gesteld. Geldt ook voor geluidarme 
bestrating, magneetstrippen en blokkeringssysteem op 
winkelwagens (ABRvS 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:468).

23-03-1716



Stille winkelwagens

Wanneer dan wel borging in het bestemmingsplan?
• ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2580

• Openbaar parkeerterrein (hoort niet tot de inrichting en is ook niet 
in de directe nabijheid van de inrichting gelegen, geen 
bevoegdheid om maatwerkvoorschriften op te leggen, zie ABRvS
22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:468, r.o. 6.1)

• In akoestisch onderzoek is uitgegaan van bestrating met asfalt, 
gebruikt van stille winkelwagens en geen gebruik door 
vrachtwagens. 

• Afdeling: borging in planregels van genoemde maatregelen d.m.v. 
een voorwaardelijke verplichting is noodzakelijk
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Verladen varkens en gebruik eigen vrachtwagens

ABRvS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:3247 en 26 april 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1122
• Bestemmingsplan voor een veehandelstransportbedrijf

• Afdeling: 
• de tijden waarop de varkens verzameld en verladen worden, 

dient in de planregels geborgd te worden
• In de planregels moet worden geborgd dat in de avond- en 

nachtperiode “uitsluitend eigen vrachtwagens met een 
bronvermogen van maximaal 105 dB(A) in of uit de inrichting 
mogen rijden”. 

• Hoort dat thuis in een bestemmingsplan? Verhouding tot 
maatwerkvoorschriften? Mogelijke verklaring?
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Besluit kwaliteit leefomgeving
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Besluit kwaliteit leefomgeving

• 1 juli 2016: Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor 
internetconsultatie -> enkele opvallende zaken

• Systeem van rechtstreeks werkende immissieregels voor geluid uit 
het Activiteitenbesluit gaat op de schop

• Hiervoor in de plaats instructieregels in het Bkl

• Gemeenteraden (B&W bij delegatie) moeten in het omgevingsplan 
geluidnormen opnemen voor bedrijfsmatige activiteiten 

• Waarom verschuiving van landelijk rechtstreeks geldende 
immissieregels naar normering in het omgevingsplan?
• Geluid is een lokale aangelegenheid 
• Stimulering gebiedsgericht geluidbeleid
• Vergroting afwegingsruimte/flexibiliteit
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• Rijk geeft voor geluid, 
trillingen, geur en 
bodem 
v standaardwaarden, 

en 
v maximale 

waarden*

• Gemeenten mogen 
binnen de gegeven 
bandbreedte soepelere 
of strengere normen in 
het omgevingsplan 
opnemen 

• Soepeler of strenger? 
Uiteraard motiveren 

23-03-1721

Geluid, trillingen, geur en bodem

*maximale	waarden	voor	geluid	=	zijn	
binnenwaarden	tabel	B



Besluit kwaliteit leefomgeving
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Besluit kwaliteit leefomgeving

Wanneer moet voldaan worden aan het nieuwe systeem?
• Na inwerkingtreding Omgevingswet ontstaat “het omgevingsplan 

van rechtswege”. Bestaat uit twee onderdelen:
1. de ten tijde van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

van kracht zijnde de bestemmingsplannen, wijzigings- en 
uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en 
exploitatieplannen 

2. de door het Rijk opgestelde regels voor geluid (en geur en 
trillingen). Dit tweede onderdeel betreft (o.a.) een 
overgangsregeling voor de thans in het Activiteitenbesluit 
vastgelegde rechtstreeks werkende immissienormen

• Gemeenten hebben gedurende de overgangsfase (maximaal tien 
jaar) de tijd om naar één omgevingsplan toe te werken dat 
voldoet aan alle eisen die de Omgevingswet daaraan stelt
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Besluit kwaliteit leefomgeving

• Huidige situatie: plattelandswoning
• “knip” tussen agrarisch bedrijf en bedrijfswoning -> woning 

mag ook door derde worden bewoond die geen betrokkenheid 
heeft bij het agrarisch bedrijf

• Geen bescherming tegen milieuemmissies van het “eigen” 
bedrijf

• Nieuwe situatie: verbreding regeling plattelandswoningen, 
bedrijfswoning mag afgesplitst worden en als reguliere woning 
worden bewoond
• Bijv. bedrijfswoningen op bedrijventerreinen, stations- en 

seinpostwoningen, hotelwoningen
• Geen bescherming tegen milieuemmissies van het “eigen” 

bedrijf (geur, geluid en trillingen)
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Hoe actueel is de verbreding van de regeling voor plattelandswoningen?

23-03-1725

“Opgemerkt	wordt	dat	deze	
mogelijkheden	in	dit	besluit	
nog	niet	zijn	geregeld	voor	
geluidbelasting	door	spoor	en	
wegverkeer.	Het	betreft	onder	
meer	stationswoningen en	
dergelijke.	De	mogelijkheden	
daartoe	worden	bezien	bij	het	
voorziene	Aanvullingsbesluit	
geluid	Omgevingswet.”.	Bkl,	
versie	1	juli	2016,	MvT,	p.	50.	



Besluit kwaliteit leefomgeving

• Is de norm van een evenwichtige toedeling voor wat betreft het 
stellen van geluidregels voor bedrijfsmatige activiteiten in het 
omgevingsplan uitputtend geregeld door de in het Bkl vastgelegde 
instructieregels voor geluid? 
• Neen. Bkl bevat geen uitputtende geluidregeling. Denk 

bijvoorbeeld aan indirecte hinder (verkeer van en naar de 
inrichting)

• Geen regels hiervoor in het Bkl, wel afweging in het kader van 
een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
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Uniformering meetregels
• Omdat in het nieuwe stelsel de geluidregels in omgevingsplannen 

opgenomen worden, dient elk omgevingsplan te bepalen hoe de 
noodzakelijke geluidmetingen moeten worden uitgevoerd 
(ontwerp-MvT Inv.wet Ow, 5 januari 2017, p. 87)

• Om lokale verschillen op het gebied van meet- en rekenmethoden 
te voorkomen (en onder druk van de adviesbranche) voorziet de 
Inv.wet Ow in de toevoeging van een tweede lid aan artikel 4.1 
van de Omgevingswet. 

• Dit tweede lid voorziet in de bevoegdheid om bij ministeriële 
regeling meet- en rekenvoorschriften te stellen voor 
geluidsbepalingen die zijn opgenomen in het omgevingsplan.
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Vragen?	Bel	of	mail	gerust.

Rachid	Benhadi
Tel.nr.:	06	– 13	73	69	52
E-mail:	r.benhadi@hekkelman.nl


