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lokale aanpak
geluidhinder wegverkeer | Bijlagen

Deze handreiking is bedoeld voor de
stapsgewijze verlaging van het
omgevingslawaai en de verbetering van
de gezondheid op lokaal niveau.
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Bijlage 1
Factoren die van
belang zijn voor
de hoogte van het
geluidniveau.
In deze Handreiking behandelen we uitsluitend het geluid
afkomstig van het wegverkeer1. De hoogte van het geluidniveau in de woon- en leefomgeving, bij een woning of ander
geluidgevoelig object (scholen en zorginstellingen) wordt o.a.
bepaald door:
•
•
•
•
•
•
•

Geluidproductie van de voertuigen
Verkeersintensiteit
Verkeerssamenstelling (personenauto’s/vrachtverkeer)
Snelheid
Wegdekverharding
Geluidafscherming
Absorberende en/of reflecterende objecten en bodemgebieden
• Afstand tot de weg
Sommige van deze factoren hebben maar een klein effect
op de totale geluidsituatie. Maar door maatregelen te richten
op zoveel mogelijk verschillende aspecten en deze te combineren, kan toch een behoorlijke reductie worden behaald.
In deze bijlage wordt elk van bovenstaande factoren apart
toegelicht. Daar waar relevant zal worden aangegeven of
hiervoor landelijk of Europees beleid is vastgesteld.
Geluidproductie van een voertuig
Motoren van (vracht-)auto’s zijn de laatste jaren stiller geworden. Dit effect wordt echter weer tenietgedaan door de toename van het aandeel zwaardere auto’s en dieselmotoren.
De belangrijkste bron van het wegverkeerslawaai wordt bij
hogere snelheden gevormd door het band-wegdek contact.
Boven ongeveer 30 tot 40 km/u overstemt dit rolgeluid van

de banden het motorgeluid. Het gebruik van elektrische vervoersmiddelen is daarom alleen bij lagere snelheden stiller.
Het geluid kan bij hogere snelheden wel worden verminderd
door het gebruik van zogeheten veilige, zuinige en stillere
banden2. Het effect van stille banden is pas merkbaar als een
meerderheid van de voertuigen hiermee is uitgerust. Daarnaast is het van belang dat alle banden op de juiste bandenspanning3 rijden.
Gemeenten kunnen zogeheten ‘slimme bandenpompen’
plaatsen waar automobilisten de autobanden op de juiste
spanning kunnen houden. Inmiddels staan verspreid door
Nederland al meer dan 100 slimme bandenpompen. Op de
website https://www.bandopspanning.nl/locaties/ zijn alle
locaties te vinden.
Verkeersintensiteit
Algemeen kan worden gesteld dat elke maatregel die leidt
tot een afname van de verkeersintensiteit ook gunstig is voor
geluid. Wel moet daarbij aangetekend worden dat er een
aanzienlijke reductie van de hoeveelheid verkeer nodig is
om enig merkbaar effect te hebben op het geluidniveau. Om
een reductie van 1 dB te halen moet de verkeersintensiteit
met ruim 20% worden verminderd. Een effect van 1 dB is
voor de bewoners niet waarneembaar. Voor 2 dB is de benodigde reductie van de verkeersintensiteit al 40%. Een halvering van de verkeersstroom (50%) levert 3 dB winst op. Bij
60% vermindering is de reductie 4 dB. Het stimuleren van
de fiets, openbaar vervoer en het gebruik van P+R’s draagt
bij aan het reduceren van het verkeer maar de afname is
beperkt in relatie tot de resterende hoeveelheid verkeer. Het
effect van alléén deze maatregelen op de geluidemissie is
dus gering.
Gemeenten kunnen door het instellen van milieuzones
of verkeersluwe gebieden lokaal een aanzienlijke bijdrage
leveren aan minder geluid (en andere milieuaspecten, zoals
luchtkwaliteit).
Verkeerssamenstelling
Vrachtwagens veroorzaken meer lawaai dan personenwagens. Het weren van vrachtwagens zou dus een bijdrage

1 Besef wel dat het hier alleen over wegverkeer gaat. Echter
het is goed om te benadrukken dat ook de andere bronnen en
de cumulatie daarmee echt belangrijk zijn. Niet alleen rail-

2 https://kiesdebesteband.nl

verkeer, luchtvaart en industrie, maar ook het (aanstormende

3 Meer dan 60% van de auto’s rijdt met een te lage banden-

knelpunt) geluid van warmtepompen die nu bijna consequent

spanning. De Slimme Bandenpomp biedt automobilisten ge-

op de stilste plekken worden geplaatst (zover mogelijk van je

mak bij het oppompen van autobanden, waardoor het oppom-

eigen terras af, en vaak zo dicht mogelijk bij de buren).

pen van banden laagdrempelig wordt en goed gebeurt.
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kunnen leveren aan het verbeteren van de geluidsituatie. Dit
heeft echter alleen effect als de vrachtwagens een substantieel deel van het totale wegverkeersgeluid veroorzaken.
Als het vrachtverkeer (inclusief bussen) 5% van het totale
verkeer uitmaakt, zal het weren van deze wagens een geluidwinst opleveren van circa 1 dB.
Snelheid
Een verlaging van de rijsnelheid zal in het algemeen een verlaging van de geluidemissie tot gevolg hebben. Een verlaging
van de snelheid van 70 naar 50 km/u of van 50 naar 30 km/u
zal resulteren in een behoorlijke afname van het geluid met
circa 2 dB.
Het invoeren van 30 km/u gebieden en een snelheidsreductie op 70 km/u wegen is daarom een goede geluidmaatregel. Wel moeten de eventuele neven effecten nauwkeurig in
beeld worden gebracht; een verplaatsing van verkeer naar
andere wegen (sluipverkeer) moet worden vermeden.
Wegdekverharding
Naast het gebruik van stillere banden is ook de toepassing
van geluidreducerend wegdek een methode om het geluid
dat afkomstig is van het band-wegdek contact te verminderen. Een wegdekverharding met een dunne geluidreducerende deklaag kan bij 50 km/u tot circa 4 dB reductie zorgen.
Dat komt overeen met 60% afname in verkeersintensiteit.
Geluidreducerend wegdek is helaas lang niet overal tegen
acceptabele (onderhouds)kosten toepasbaar. Vooral op of
nabij kruisingen en andere locaties met wringend verkeer
is dit problematisch. Door optrekken, afremmen en draaien
(wringen) van verkeer gaat het wegdek eerder kapot. Het
wegdek is iets duurder in aanleg en onderhoud en moet
vaker worden vervangen dan regulier wegdek (met opgebroken/afgesloten wegen tot gevolg).
Geluidreducerend wegdek blijft echter een van de weinige
effectieve bronmaatregelen in de stad om het geluidniveau
veroorzaakt door wegverkeer fors te verminderen. Bij het
ontwerpen en inrichten van wegen moet daarom rekening
met deze factoren worden gehouden zodat stille wegdekken
vaker en makkelijker kunnen worden toegepast (brede wegen, geen langsparkeren, locatie bushaltes, minder zijstraten).
Het is een landelijke ontwikkeling dat asfaltproducenten
proberen nieuwe, meer robuuste wegdekken te ontwikkelen
die wellicht iets minder geluidreductie geven (3 dB) maar

wel langer mee gaan.
Om gemeenten te helpen is als voorbeeld een besliskader,
zoals wordt toegepast door de gemeenten Amersfoort en
Utrecht, opgenomen in de bijlagen. Dit is een zogenaamde
“Beslisboom geluidreducerend asfalt”, waarin criteria en randvoorwaarden expliciet zijn gemaakt en een stroomschema
aangeeft tot welke besluiten dit vervolgens leidt.
Geluidafscherming
De toepassing van een geluidscherm heeft alleen een
merkbaar effect als het scherm zo hoog is, dat de zogenaamde zichtlijn tussen de ontvanger en de bron van het lawaai
wordt onderbroken. Bij gestapelde bouw moeten schermen
zeer hoog zijn of zeer dicht bij de weg liggen om de zichtlijn
tussen de woning en het contactpunt van de autobanden
van de auto’s op de verst weg gelegen rijbaan te onderbreken (plaatje).
In zijn algemeenheid geldt dat een geluidscherm het beste
werkt wanneer het zo lang en zo hoog mogelijk is. De locatie
van het scherm is ook van belang: een scherm staat bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de geluidbron óf zo dicht mogelijk
bij de woning (denk aan een vliesgevel).
Een extreme maatregel om geluid af te schermen, is het
“inpakken” of onder tunnelen van een weg (zoals is gebeurd
bij de landtunnel van de A2 in zowel Maastricht en Utrecht).
Het plaatsen van (hoge) geluidschermen langs (hoofd)
wegen past vaak niet bij de kwaliteitsambities – het leidt
niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit, oversteekbaarheid
en verkeersveiligheid – en is daarom ongewenst, zo niet
onmogelijk.
Wat wel een mogelijk is, is het toepassen van zogeheten innovatieve geluidschermen. Inmiddels is hier al een behoorlijk
palet aan mogelijkheden voorhanden. Neem als voorbeeld
de ‘diffractor’ of een diffractor op een laag scherm. Ook de
‘geluidvangrail’ biedt mogelijkheden.
Langs primaire (hoofdwegen) wegen kunnen geluidschermen mogelijk wél bespreekbaar zijn.
Daarnaast is een al veel toegepast instrument, een goede ruimtelijke oplossing, het afschermen door middel van
geluidongevoelige gebouwen zoals kantoren. Dit soort
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afscherming is erg handig en nuttig voor er achter gelegen
woningen.
Absorberende en of reflecterende objecten
Bij harde oppervlakken zoals water, wordt het geluid gereflecteerd waardoor het verder draagt. Een zachte bodem zoals
een grasveld absorbeert een deel van het geluid. Grasstroken langs de weg, groene middenbermen, plantsoenen
en parken hebben daarom een reducerend effect op de
geluidbelasting bij woningen. Groene daken kunnen helpen
bij het verminderen van de deken van geluid die op sommige plaatsen in de stad te horen is.
Gebouwen kunnen het geluid ook reflecteren waardoor het
op bepaalde locaties luider wordt.
De toename van het geluid als gevolg van reflecties tegen
andere gebouwen moet bij ruimtelijke plannen zoveel
mogelijk worden vermeden. Dit kan door toepassing van
geluidabsorberende materialen en objecten en verstrooiende
elementen, net als in concert- en vergaderzalen, het geluidniveau en de akoestiek van de openbare buitenruimtes positief
worden beïnvloed.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan afscherming door een
zo hoog mogelijke gesloten borstwering of door toepassing
van schermen aan de gevel ter plaatse van de buitenruimte of te openen ramen (raamschermen met absorptie).
Daarnaast kan ervoor worden gekozen om de buitenruimte
(o.a. balkon of loggia) in zijn geheel of gedeeltelijk afsluitbaar
te maken. Daarmee wordt de invloed die bewoners kunnen
uitoefenen op de geluidbelasting vergroot, waarmee de acceptatie en het gebruik van de buitenruimte wordt verbeterd.
Als tweede voorbeeld kan worden gedacht aan de materialisatie en vormgeving van de gevel4. Zo zal het akoestisch
klimaat beduidend prettiger zijn als in geluid belaste gebieden verspringende gevels worden toegepast met een grote
vormfactor. Daarmee wordt het geluid verstrooid en worden
zogenaamde harde reflecties vermeden.
Een derde voorbeeld betreft het toepassen van zo veel
mogelijk geluidabsorptie, bijvoorbeeld in de vorm van geluid
absorberende gevels of door toepassing van dicht bebladerde beplanting.

4 Voorbeelden zijn: zaagtand opstelling, verspringende gevels
en schuine gevels naar voren gericht

Afstand
Een tweemaal zo grote afstand tussen weg en woning leidt
tot een afname van het geluid met 3 dB. Vooral bij het
ontwerpen van nieuwe woonwijken kan hier rekening mee
worden gehouden. Maar ook bij reconstructies van wegen
kan dit aspect meegenomen – mits er ruimte is om een weg
verder van de woningen af aan te leggen.
Overig
Naast de aspecten die hiervoor zijn beschreven is goede
informatievoorziening en communicatie met bewoners over
het inzetten van maatregelen belangrijk. Zorg dat bewoners
goed weten wat de maatregelen inhouden en wat ze kunnen verwachten aan werkzaamheden en bijvoorbeeld welk
effect ze kunnen verwachten op het geluidniveau. Tevens
kunnen bewoners ook betrokken worden bij de keuze voor
maatregelen of oplossingen en meedenken over de lokale
uitvoering.

Handreiking lokale aanpak geluidhinder wegverkeer | 6

Bijlage 2
Wat kan er in nieuwe
situaties en/of bij
transformatie en
herontwikkeling?
De maatregelen die kunnen worden getroffen zijn zowel
procesmatig van aard als gericht op maatregelen in het
gebouwontwerp. De hoeveelheid geluid in ruimten waar
mensen verblijven, kan worden verlaagd door o.a. de volgende maatregelen (staan niet op volgorde):
1. Geluid goed integreren in het bestemmingsplan/omgevingsplan
2. Goede integratie in het ontwerpproces
3. Goede gebouw oriëntatie en -vorm
4. Realiseren van stille en rustige gebieden in steden en
dorpen
5. Een goed indeling van de woning en een geluidluwe zijde
6. De buitenruimte goed afschermen
Hieronder zijn deze aspecten/maatregelen
verder uitgewerkt.
Geluid goed integreren in het bestemmingsplan/omgevingsplan
Een bestemmingsplan/omgevingsplan kan alleen goed
initiatiefnemers sturen, als vooraf aandacht is gegeven aan
de aspecten van geluidhinder. Vaak wordt gedacht dat het
opnemen van maximale vrijheden, vanuit de gemeente,
ten aanzien van kavels de initiatiefnemer helpt. Dit is een
onjuiste gedachtegang. De stedenbouwkundige moet goed
nadenken over welke gebouwvolumes en oriëntaties vanuit
geluidhinderaspect wenselijk zijn. Ook zal het onderliggende
wegennet met bijbehorende parkeervoorzieningen (verkeersaantrekkende werking bij bijvoorbeeld winkelcentra,
basisscholen en kinderdagverblijven) moeten passen bij de
beoogde functies. De gebruiksfuncties vanuit het Bouwbesluit/Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) geven hierbij
onvoldoende houvast.
Een belangrijke eerste stap is dus om vroegtijdig een geluidexpert in het ruimtelijk ordeningsproces te betrekken. Deze
kan heldere randvoorwaarden (knelpunten en mogelijkheden) opstellen voor een stedenbouwkundige situatie, met
het oog op het beperken van geluidhinder. Een stedenbouwkundig ontwerper kan deze randvoorwaarden meenemen
in de planontwikkeling. Daarmee wordt voorkomen dat een
hoge geluidbelasting later in het proces van het gebouw

alleen nog maar met bouwkundige maatregelen wordt ‘opgelost’. Dit leidt zelden tot een goede situatie.
Goede integratie in het ontwerpproces
Voorkomen moet worden dat een bouwkundig ontwerper bij
zeer hoge geluidbelastingen terug moet naar de tekentafel
om een bouwplan opnieuw te ontwerpen. Er is hierbij grote
winst te halen door het thema omgevingsgeluid al vroeg
in het ontwerpproces mee te nemen. Dat dit vandaag de
dag nog te weinig gebeurt, is terug te voeren op te weinig
bekendheid van de bouwkundig ontwerpers met de kansen
die het geluidverantwoord ontwerpen met zich meebrengen. Geluid wordt te veel gezien als een bedreiging die op
het niveau van detailontwerp bestreden wordt met concrete
maatregelen zoals suskasten en dubbel glas.
Al op het niveau van het vlekkenplan is winst te realiseren.
Hierbij is het van belang om medewerkers RO, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten en andere ontwerpers te informeren over het karakter van omgevingsgeluid. De
wijze waarop het de woonkwaliteit negatief kan beïnvloed,
maar bovenal op welke creatieve wijze er winst geboekt kan
worden, zowel in woon- en leefkwaliteit, als in de waarde van
de woningen en de bebouwingsoppervlakken.
Door te kiezen voor een integrale aanpak, waarbij alle
disciplines rondom het stedenbouwkundig ontwerp, een
gelijkwaardige inbreng hebben, kunnen weloverwogen
keuzes worden gemaakt. Geluid krijgt daarbij een plaats
naast bijvoorbeeld verkeer, externe veiligheid, luchtkwaliteit,
grondexploitatie, volkshuisvesting, economie en stedenbouw.
Immers, alleen daar waar alle disciplines vroegtijdig een
actieve inbreng hebben op het ontwerp ontstaan mogelijkheden voor goede keuzes.
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Goede gebouw oriëntatie en -vorm
Elke woning moet naast een geluidbelaste zijde eveneens
een geluidluwe5 zijde bezitten of eventueel een geluidluw
geveldeel. De afscherming van het eigen gebouw en omliggende gebouwen kan optimaal benut worden. Als voorbeeld
zijn enkele gebouwvormen getekend waarbij de groene lijn
bedoeld is als een geluidluwe gevel. Uitgangspunt bij voorgestelde gebouwvormen is een gelijke hoogte van de verschillende bouwdelen ter optimale afscherming.

Een goed indeling van de woning en een geluidluwe zijde
Voor een optimale leef kwaliteit verdient het de voorkeur de
slaapkamers van de woning aan de geluidluwe zijde van de
woning te projecteren. In bijvoorbeeld een ondiep gebouw
wordt het daarnaast mogelijk gemaakt zoveel mogelijk verblijfsoppervlak te laten genieten van de geluidluwe zijde. Op
basis van deze gedachtegang is in onderstaande figuur een
aanbeveling gedaan voor een principeplattegrond.
Dit principe is toepasbaar bij geluidbelaste locaties, maar
ook bij zeer hoog geluidbelaste locaties waarbij ‘dove’ gevels
toegepast moeten worden om een bouwplan mogelijk te
maken. In dat geval kan de galerij met een vliesgevel worden
uitgevoerd, of wordt er gekozen voor een portiekontsluiting
aan de geluidbelaste zijde.

Realiseren van stille en rustige gebieden in steden en dorpen
Juist in de stadse en andere drukke omgevingen hebben
mensen behoefte aan stille en rustige plekken. Om aantrekkelijk te zijn moeten deze gelegen zijn in de directe nabijheid
van woningen. Het eigen balkon is daarbij een uitgelezen
plaats. Maar ook een daktuin kan goed als rustpunt dienen.
Ook in de directe omgeving van woongebieden is het zaak
om stille en rustige plekken te creëren. In een wijk kan dit
duidelijk worden vormgegeven. De woningen staan langs
de drukke centrale verbindingsweg. De daarachter gelegen
woonwijk is als rustig te kenmerken.
Als stille gebieden kunnen ook parken worden aangemerkt,
waarbij er een relatieve rust is. Geluid vanwege wegverkeer
kan bijvoorbeeld worden gemaskeerd door een goede inrichting van de openbare ruimte. Deze aanpak staat bekend als
Sound Scaping.
Ook de zogeheten dove gevel6 kan een uitstekende afscherming zijn voor wegverkeerslawaai en er zijn verschillende
voorbeelden beschikbaar waarbij vlak langs hele drukke
wegen gebouwd is en waarbij het bouwplan tegelijkertijd de
afscherming voor het achterliggende gebied vormt.

5 Wat geluidluw is kan zelf worden ingevuld, maar als handvat
kan worden gesteld dat dit ten minste de standaardwaarde als
vertrekpunt heeft
6 Een zogeheten dove gevel is een gevel zonder te opnemen
delen. Wel mogen er bij noodzaak te openen delen in aanwezig zijn. Onder de Omgevingswet wordt de term “dove gevel”
gewijzigd.

De buitenruimte goed afschermen
Een geluidluwe zijde kan ook worden gemaakt door bouwkundig met de gevel verbonden schermen of door een
slimme afscherming van de buitenruimte.
Een redelijk recente ontwikkeling waarmee de geluidbelasting op de gevel kan worden verminderd is een geluiddempende gevel (coulissen scherm). Hierbij blijft het mogelijk
om verblijfsruimten aan deze gevel te situeren en te openen
ramen en daglichttoetreding in deze ruimten te hebben.
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Bijlage 3
Goede voorbeelden
Goede
voorbeeld
Voorbeelden van bronmaatregelen (wegverkeer)
• Ontmoediging van het autogebruik bij de ontwikkeling van
nieuwe gebieden;
• (Periodieke) beperking van het verkeer;
• (Periodieke) beperking van de rijsnelheid;
• Inzet van stiller materieel (bijvoorbeeld stillere motoren);
• Veilige-, zuinige- en stille(re) banden stimuleren;
• De aanleg van geluidreducerend wegdek;
• 30 km/u zones instellen of 30 km/u als maximale wettelijk
rijsnelheid in de bebouwde kom;
• Autoluwe gebieden;
• Milieuzones, weren van lawaaiige geluidbronnen (motoren,
brommers en dergelijke)
• Eenrichtingsverkeer (lokaal een verbetering, maar op gebiedsniveau is het de vraag of wijziging van de verkeersstromen per saldo een verlaging geeft van de geluidbelastingen. Bij een bundeling van het verkeer op de hoofdwegen
kan er wel een voordeel optreden);
• Groene golf;
• Routering vrachtverkeer;
• Stadsdistributie door middel van elektrische voertuigen;
• Parkeerbeleid;
• Bevorderen openbaar vervoer, meer stadshaltes treinen,
P+R aan de randen van de steden
• Voorkom afstraling van (stalen) bruggen en viaducten
• Maak gebruik van geluidarme voegen, ligging putdeksels niet
in rijbaan, rijden auto’s over een trambaan (zie ook beslisboom van de gemeente Amersfoort en de gemeente Utrecht)
Voorbeelden van overdrachtsmaatregelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesloten bouwblok;
Geluidscherm/-wal;
Ruimere afstand bron-ontvanger;
Verdiepte aanleg weg, maar pas wel geluidabsorberende
wanden toe in de verdiepte ligging;
Zachte berm;
Lage schermen dicht bij de geluidbron;
De realisatie van afschermende niet-geluidgevoelige gebouwen zoals kantoren;
Geluiddiffractor naast de (spoor)weg
Houd rekening bij het plaatsen van straatmeubilair dat er
geen hinderlijke geluidreflecties ontstaan en dat deze ook
het geluid kunnen afschermen

Voorbeelden van maatregelen bij de ontvanger
•
•
•
•
•
•
•

Woning met een geluidluwe zijde;
Geluidluwe buitenruimte/tuin;
Dove gevel;
Coulissen scherm;
Vliesgevel;
Extra geluidisolatie/gevelisolatie;
Standaard suskasten belaste zijde of een aparte ventilatievoorziening;
• Andere woningindeling met geluidgevoelige ruimten aan
geluidluwe zijde van de woning;
• Indien nodig een aangepaste gevel om geluidreflecties te
voorkomen.
RO gerelateerde maatregelen
•
•
•
•

Woningindeling
Afschermend bouwen met niet geluidgevoelige bebouwing
Geluidluwe zijde
Integrale benadering bij planvorming door woningbouw af
te schermen van (hoofd) wegen

Innovaties
• Diffractor in combinatie met een (laag) scherm
• Geluidvangrail Gecombineerde maatregelen
• Stille banden beschikbaar stellen en het gratis gebruiken
van bandenpompen
• Ontmoediging autogebruik, bevorderen van openbaar
vervoer en elektrische deelauto’s beschikbaar stellen
• Het toepassen van een stiller wegdektype in combinatie
met een snelheidsverlaging
Beschrijving “goede” voorbeelden
Onderstaand worden een aantal praktijkvoorbeelden gepresenteerd waarin de verschillende factoren terug te vinden
zijn. Het gaat vaak om een mix van factoren die hebben
bijgedragen tot het goed agenderen en het realiseren van
maatregelen voor minder geluid(hinder).

Voorbeeld 1
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Voorbeeld 1
Stadsdistributie
Bij een Stadsdistributiecentrum (SDC) lossen vervoerders en
leveranciers hun lading bestemd voor de binnenstad. Vanuit
hier worden de goederen met schone voertuigen naar de
binnenstad gebracht. SDC’s zitten in de buurt van de snelweg.
Een SDC gebruikt schone en kleinere vervoermiddelen om
de goederen in de binnenstad af te leveren, zoals een (elektrisch) busje of een (bak)fiets. De chauffeur kent de weg dus
is sneller.

De vervoerder van buiten de stad hoeft dus niet met zijn grote vrachtwagens de binnenstad in. Het is een alternatief voor
de aanschaf van schone vrachtwagens om de milieuzone in
te kunnen.
Minder voertuigen in de binnenstad betekent minder vervuiling, betere verkeersveiligheid en een aantrekkelijk winkelgebied.
Een ander voordeel is dat de levering de hele dag door kan.
Dus ook buiten de venstertijden. Ondernemers hoeven dan
niet te wachten tot na sluitingstijd.

Handreiking
Handreiking
lokale
lokale
aanpak
aanpak
geluidhinder
geluidhinder
wegverkeer
wegverkeer
| 10| 20

Voorbeeld 2
Voorbeeld
2
Schermen in binnenstedelijke situaties zijn vaak niet mogelijk, maar een laag scherm dicht bij de weg kan
wel zeer effectief zijn.
Om een bestaande woonwijk te beschermen tegen geluid
van het wegverkeer met behoud van het uitzicht voor zowel
bewoner, gebruiker als automobilist is een zogeheten Whisswall gerealiseerd.

Voorbeeld 3

Voorbeeld 3
Stille-, veilige en zuinige banden
In de strijd tegen geluidoverlast en CO2-emissies past het
stimuleren van stillere- en goed opgepompte banden. Wat
veel mensen niet weten is dat een stillere band in combinatie met de juiste bandenspanning een groter positief effect
heeft op de geluidemissie van de voertuigen en de veiligheid
bevordert (kansen voor geluid). Het beschikbaar stellen van
stille banden in combinatie met bandenpompen waar gratis
gebruik van kan worden gemaakt, draagt dus bij aan meerdere doelstellingen.
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Voorbeeld 4
Beslisboom toepassing geluidredurend asfalt, Amersfoort
Bij de keuze om geluidreducerend asfalt toe te passen, wordt
gebruik gemaakt van de onderstaande beslisboom
Toelichting op de beslisboom
Hierna wordt per blok van de beslisboom een korte toelichting op de achtergrond en de motivatie van het keuzeonderdeel gegeven.
Wat is de aanleiding?
De Wet geluidhinder (Wgh) kent vier situaties waarbij akoestisch onderzoek noodzakelijk is, namelijk :
1. Nieuwe wegaanleg:
Op grond van afdeling 2 van hoofdstuk VI van de Wgh
moet een onderzoek ingesteld worden naar de toekomstige geluidsbelasting vanwege de nieuwe wegen op geluidgevoelige objecten (woningen, ziekenhuizen, scholen
e.d.). Zie bijlage 1 voor de grenswaarden in de Wgh.
2. Reconstructie (fysieke wijziging):
Op grond van afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wgh
moet onderzoek worden verricht naar de te wijzigen
weg(vakken). Van deze wegen moet de geluidsbelasting
vóór de wijziging van de bestaande wegen en de toekomstige geluidsbelasting na wijziging van deze wegen worden
onderzocht .
Onder reconstructie wordt verstaan: een fysieke wijziging
aan de weg. Er zijn echter twee soorten wijzigingen uitgesloten aan de verplichting om te onderzoeken of sprake is
van reconstructie (art . lb, lid 5 Wgh):
a. een snelheidsverlaging;
b. de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag
met dezelfde of een grotere geluidsreducerende werking
(binnen het bestaande wegprofiel), zoals bij beheer en
onderhoud sprake is.
3. Nieuwbouw geluidgevoelige objecten:
Op grond van afdeling 2 van hoofdstuk VI van de Wgh
moet een onderzoek ingesteld worden naar de toekomstige geluidsbelasting vanwege bestaande wegen op de
nieuwe geluidgevoelige objecten.

4. Sanering:
Er is alleen sprake van een saneringssituatie indien de geluidgevoelige objecten bij het Ministerie van lnfrastructuur
en Milieu zijn gemeld vóór 1 januari 2009 en nog niet zijn
afgehandeld als sane ring. Er zijn zogenaamde A- en B-lijsten waarop alle geluidgevoelige objecten zijn opgenomen
die in aanmerking komen voor sanering. Als de gemeente
deze lijst ter hand neemt, dan dienen ook geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht.
NB l: De grenswaarden in de Wgh zijn alleen van toepassing op zoneplichtige wegen (art. 74 Wgh). Dit zijn alle
wegen, uitgezonderd wegen die gelegen zijn binnen een als
woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
NB 2: Bij de situatie “nieuwe wegaanleg” en “nieuwbouw
geluidgevoelige objecten” kan met het ontwerp rekening
warden gehouden met de afstand tussen bron (weg) en
ontvanger (geluidgevoelig object). Hiermee kan voorkomen
worden dot het toepassen van geluidsreducerend asfalt als
wegdekverharding noodzakelijk is.
Zijn er juridisch verplichtingen?
Als er geen sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde in de Wgh dan stelt de Wgh geen aanvullende
eisen. Met andere woorden: er is geen juridische noodzaak
om geluidsreducerend asfalt toe te passen (of andere geluidsreducerende maatregelen) . lndien er wel sprake van
overschrijding van de voorkeurswaarde in de Wet geluidhinder, dan dient onderzocht te warden welke geluidsbeperkende maatregelen kunnen warden getroffen.
NB: In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het
we/ noodzakelijk zijn om geluidsbeperkende maatregelen af
te wegen. lndien sprake is van een ontoelaatbare verslechtering van het woon- en leefklimaat door de aanleg van een
nieuwe weg of wijziging aan bestaande een weg. Hiervoor
zijn de grenswaarden in de Wgh niet van toepassing, maar
heeft de gemeente beoordelingsvrijheid om dit af te wegen.
Dit is een aandachtspunt als de geluidsbelasting 2 dB of
meer toeneemt. Hierbij is aangesloten op de systematiek
zoals deze voor reconstructie in de Wgh wordt gehanteerd.
Zijn er toezeggingen van het bestuur?
Er kunnen in het (recente) verleden toezeggingen zijn
gedaan door bestuurders aan bewoners, bedrijven of belan
genorganisati es. lndien dit een politiek harde belofte is,
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zal de mogelijkheid voor de toepassing van
geluidsreducerend asfalt (of andere geluid
reducerende maatregelen) in beschouwing
moeten warden genomen, ook al is er geen
juridische verplichting. Deze toezegging
moet bestuurlijk warden bevestigd.
Is er overschrijding van de drempelwaarde in het Actieplan
Is op de betreffende locatie sprake van een
overschrijding van de drempelwaarde zoals
deze in het Actieplan geluid van de gemeente Amersfoort is vastgesteld? De drempelwaarde in het Actieplan is geen (juridische)
verplichting maar beleid van de gemeente.
Wat is de verplichte / gewenste geluidsreductie?
Verplichte: Welke geluidsreductie is nodig
om te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde in de Wgh?
Gewenste: Wat zijn de gewenste geluidsreducties op basis van de bestuurlijke toezeggingen of het Actieplan?

Wat is de aanleiding?
Reconstructie
(fysieke wijziging
weg)

Nieuwe aanleg
weg

Zijn er juridische
Nee
verplichtingen?
Ja

Nieuwbouw
geluidgevoelige
objedten

Zijn er
toezeggingen Nee
van het bestuur

Is er overschrijding
van de drempelwaarde actieplan?

Ja

Wat is de verplichte/gewenste
geluidreductie

Ja

< 2 dB

Ja

Is er budget beschikbaar
voor aanleg en beheer?

2-3 dB

Gelders mengsel
(SMA NL-08 G+ Nee
of SMA5)

Dunne geluidreducerende
deklaag A

Sanering
(A-B lijst)

3-5 dB

Nee

Nee

Niet toepassen
geluidreducerend
asfalt

>5 dB Verplicht

Dunne geluidreducerende
deklaag B

Is geluidreducerend asfalt technisch haalbaar? (zie checklist)
Ja

Toepassen
geluidreducerend
asfalt en/of
andere
Nee
maatregel

Is geluidreducerend asfalt voloende effectief? (zie checklist)
Ja
Wordt voldaan aan de tren hoogste toelaatbare geluidsbelasting?
(volgens de wet geluidhinder)
Ja

Toepassen
geluidreducerend
asfalt

Er zijn drie mogelijkheden die tot verschillende keuzes in het
type deklaag leiden.
• Het Gelderse mengsel (SMA NL-08 G+) of SMA NL-05B;
• Dunne Geluidsreducerende Deklaag (DGD) type A;
• Dunne Geluidsreducerende Deklaag (DGD) type B.
lndien de voorkeurswaarde met meer dan 5 dB wordt
overschreden dan is er een juridische verplichting en kan dit
probleem niet worden opgelost met aIleen geluidsreducerend asfalt.

Handreiking lokale aanpak geluidhinder wegverkeer | 13

Is er budget voor aanleg en beheer in de begroting gereserveerd?
In alle gevallen is er voor de toepassing van geluidsreducerend asfalt budget nodig om de aanlegen beheerkosten te
financieren. lndien geluidsreducerende maatregelen juridisch verplicht zijn, is dit geen criterium in de beslisboom.
Echter nog wel een voorwaarde voor de realisatie!
lndien er geen juridische verplichting is, wordt de beschikbaarheid van voldoende budget voor aanleg en beheer als
voorwaarde in de beslisboom gesteld. lndien er geen of
onvoldoende budget beschikbaar is, wordt er geen geluidsreducerend asfalt t oegepast .
Is geluidsreducerend asfalt technisch haalbaar?
In een aantal gevallen is de toepassing van geluidsreducerend asfalt niet haalbaar vanwege technische en/of functionele randvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in de checklist
“Technisch haalbaar?” lndien aan een van de criteria niet
wordt voldaan, kan geen geluidsreducerend asfalt worden
toegepast, maar moet wel een andere geluidsreducerende
maatregel worden getroffen. Bij nieuwbouw kan het ontwerp heroverwogen worden waardoor de toepassing van
geluidsreducerend asfalt wel mogelijk is.
Als er in de toekomst andere asfaltmengsels beoordeeld
moeten worden, moeten hiervoor de technische haalbaarheidseisen worden geformuleerd. Een van de eisen is in elk
geval dat het mengsel een langere levensduur heeft dan
zes jaar (op basis van kostentechnische en verkeerskundige
afwegingen).
Is geluidsreducerend asfalt voldoende effectief?
Hiervoor zijn twee criteria van belang (zie checklist):
• Bereikbaarheid;
• Kosteneffectiviteit.
Om de kosteneffectiviteit te kunnen beoordelen wordt een
vergelijkende berekening gemaakt tussen enerzijds de meerkosten van aanleg en beheer over de gehele levensduur
en anderzijds de kosten van de woningisolatie. Op basis
van deze vergelijking kan een besluit genomen over welke
geluidsbeperkende maatregel het meest effectief is.
Geluidsreducerende deklaag en/of andere geluidsreducerende maatregel
De gekozen geluidsreductie (en het daarbij horend asfaltmengsel) kan niet gerealiseerd worden. Daardoor zijn er nog

aanvullende geluidsreducerende maatregelen nodig zoals
een geluidsscherm of isolatie bij het geluidgevoelige object.
Door de toepassing van een andere, aanvullende, maatregel,
wordt het mogelijk een ander asfaltmengsel te kiezen om
toch de gewenste geluidsreductie te halen.
Bij het kiezen van aanvullende maatregelen kan het ook zo
zijn dat de aanvullende maatregel op zich zelf al afdoende
is om de geluidsreductie te realiseren (bv. een geluidsscher
m). In dat geval is een geluidsreducerend asfalt niet nodig.
Wordt er voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in de Wet geluidhinder?
In de Wgh zijn ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen
opgenomen die niet mogen warden overschreden. lndien
hieraan niet wordt voldaan met alleen de toepassing van
geluidsreducerend asfalt, dan moeten andere aanvullende of
vervangende maatregelen genomen warden. Wordt hieraan
wel voldaan dan moet warden overgegaan door de toepassing van geluidsreducerend asfalt.
Ten slotte is hieronder een overzicht in tabelvorm van een
aantal voorbeelden die hiervoor zijn benoemd en een aantal
voorstellen voor het toepassen van geluid in het kader en
beleid. Deze ‘goede voorbeelden’ sluiten aan bij hetgeen
het RIVM al heeft beschreven in haar rapport en wij hebben
geïnventariseerd met de “Gezonde geluidinitiatieven”.
De voorbeelden hebben vooral betrekking op het geluid van
wegverkeer. Tevens is gepoogd om een reductie in decibel
te benoemen, maar dit is slechts een indicatie. In de praktijk hebben meerdere factoren invloed op de uiteindelijke
reductie.
Daarnaast kan er gekozen worden om een combinatie van
maatregelen te realiseren. Dit geeft waarschijnlijk een versterking in de effecten.
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Aanpassingsrichting

Waarom

Hoe (voorbeelden)

Algemene
maatregelen

Voor de reductie
van geluidniveaus
tot de WHOadvieswaarden
adviseert de WHO
passende maatregelen en acties.

Broninterventies, padinterventies (of overdrachtsmaatregelen) en
interventies bij de aanleg, verbetering of sluiting van infrastructuur

Het toepassen van interventies op (hoog)belaste
locaties
Bronmaatregelen

Mogelijke (rekenkundige) geluidsreductie in dB Lden

Hinder

Stimulering van toepassing geluidluwe gevels of andere vormen
van geluid adaptief bouwen in bouwplannen (via handreikingen
of richtlijnen), inclusief een evaluatie over de doelmatigheid
Informatieverstrekking voor (toekomstige) bewoners i.s.m. GGD
Beperking autoverkeer:
- Eenrichting
- Andere routering
- Autoluwe gebieden
- Milieuzones

Ca. 1 - 3 dB (afhankelijk van het
effect van de maatregel op het
wegverkeer)
Autoluw en andere routing geeft
lokaal heel veel verschil.

Stimuleren Veilige Zuinige Stille banden en denk hierbij ook aan Ca. 2 dB per individueel voertuig
bandenspanning, zie bij beschrijving in goede voorbeelden
bij het toepassen van stille banden
Toepassen geluidreducerend wegdek volgens beslisboom (zie
voorbeelden Gemeenten Amersfoort en Utrecht, bijlage 1)

Ca. 2
tot 4 dB

Verlagen snelheid: 50 -> 30km/uur

Ca. 3 tot 5 dB (afh. van wegdek)

Verminderen snelheidsvariaties
Bijvoorbeeld: Rotonde, Groene golf, LARGAS

Ca. 2 dB, Ca. 2 dB
Ca. 3 tot 5 dB

Weren lawaaimakende motorvoertuigen

Afhankelijk van percentage
lawaaimakende voertuigen

(Met behulp van bijvoorbeeld de akoestische flitspaal of een
inrij verbod van zware motorvoertuigen)

Dit zit vooral in de hoek van de
hinderbestrijding. Op het jaargemiddelde Lden doet het heel weinig.

Overdrachtsmaatregelen

Lage geluidschermen
Geluidschermen van 2 meter of hoger
Gesloten bouwblokken
Verdubbeling afstand weg - ontvanger
Zachte bermen
Diffractor

Ontvanger
maatregelen

Gevelisolatie al dan niet in combinatie met thermische isolatie
Loggia
Borstwering balkons verhogen
Absorptie bovenzijde balkon

Innovaties

Diffractor (met een laag scherm of in combinatie met schanskorf met “harde kern” (geluidscherm in korf)

Ca. 3 tot 4 dB

Geluidvangrail

Ca. 1 tot 3 dB

Communicatie (participatie, consultatie en informatie verstrekken)

Minder hinder bij gelijke geluidbelasting

Niet-acoustische
factoren

Beplanting aanbrengen
(maatregelen en geluidbron aan het zicht onttrekken)

Ca. 2 tot 3 dB
Ca. 5 dB of meer
Ca. 10 dB
Ca. 3 dB
Ca, 1 dB
Ca. 1 dB

Diverse websites: http://www.wiehoortwatwaar.nl , https://www.naa.nl/kennis- geluid/
NB: denk ook aan de volgende zaken:

Naast het treffen van maatregelen is het wenselijk om

1. Een combinatie van maatregelen en

in de omgevingsvisies, verordeningen en programma’s

2. De verwachtingen die mensen kunnen hebben van een maatregel.

regels ter beperking van geluid op te nemen.
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Tabel: Voorbeelden van maatregelen

Aanpassingsrichting

Waarom

Hoe (voorbeelden)

Mogelijke (rekenkundige)
geluidreductie in dB Lden

Differentiatie van normstelling:
meer waar het kan en minder
waar nodig.

Gebiedsgericht geluidbeleid, Stad en
Milieu

Differentiatie in
normstelling

Geluid is zodanig aanwezig dat
steeds meer mensen er last van
hebben en er ziek van kunnen
worden. Het is dan ook belangrijk dat er ontspanning kan zijn.

Stille en rustige gebieden in steden
en dorpen aanwijzen, bevorderen en
behouden

Hinder

Ruimtelijke ordening
instrumenten
Het opstellen van gebiedsgerichte normen

Het toepassen en
bevorderen van stille
en rustige plekken

De WHO-advieswaarde als basisnorm en afwijken middels participatie en betrekken gezondheid

Het verplichten van
een geluidluwe zijde bij
overschrijding van de
standaardwaarde

Geluidluwe zijde

Het stellen van eisen
aan de woningindeling
en de buitenruimten

Andere woningindeling
- Slaapkamer aan geluidluwe zijde
- Buitenruimte aan minst geluidbelaste zijde

Voldoen aan de standaardwaarde of minimaal 10 dB
lager dan de gecumuleerde
waarde of minimaal 5
dB of 10 dB lager dan de
geluidbelasting
Afhankelijk van
uitvoering Levert
geen dB reductie
op, maar welgezondheidswinst

Niet akoestische factoren.
Het is verder van belang om te beseffen dat geluidhinder maar
voor een deel wordt bepaald door het daadwerkelijke geluidniveau. Andere niet-akoestische factoren zijn minstens zo belangrijk. Het RIVM noemt in dat verband bijvoorbeeld de betekenis
die men aan het geluid geeft (hinderlijk, draaglijk, noodzakelijk
of zelfs gewenst), coping (hoe je er mee omgaat) en de mate
van controle die men over de geluidbron heeft.
De kennis over interventiemogelijkheden en effectiviteit van
interventies voor wat betreft deze niet-akoestische factoren is
helaas nog beperkt.

Omgekeerd kan het toevoegen van een vegetatiestrook dus
zorgen voor minder hinder terwijl het akoestisch niet veel doet

Uit de dagelijkse praktijk kunnen wel voorbeelden worden
gegeven van casussen waarbij te zien was dat er factoren meespeelden die qua hoeveelheid decibellen niet of nauwelijks
effect hadden maar wel van invloed zijn op de ervaren hinder.

Wanneer een kruispunt wordt vervangen door een rotonde, zal
er vaak minder stationair draaiende motoren te horen zijn. Op
het totaal aantal (jaargemiddelde) dB’s maakt dat niet zo veel
verschil maar de ervaring leert dat mensen dit wel zo ervaren.

Een smalle rij bomen en struiken langs een weg heeft nauwelijks invloed op het geluid maar kan het wegverkeer wel
visueel onttrekken. Wanneer een dergelijke groenstrook wordt
verwijderd, komt het vaak voor dat mensen aangeven plotseling meer geluidhinder te ervaren.

Reflecties worden in de berekeningen meegenomen in de
bepaling van de hoogte van de geluidbelasting. Veel harde
reflecterende objecten in de omgeving geven echter ook een
onaangename soundscape; men spreekt vaak van een “klankkast”. Het toevoegen van verstrooiende en licht absorberende
begroeiing kan zorgen voor een prettigere omgeving ook al
zullen de geluidberekeningen geen enkel effect laten zien.

Wanneer er een geluidscherm wordt geplaatst, is de verwachting bij bewoners soms onrealistisch hoog. Men denkt als snel
dat er helemaal geen wegverkeersgeluid te horen zal zijn.
Terwijl dat met een afname van enkele dB’s natuurlijk niet zo
is; zeker op wat grotere afstand van een scherm. Men denkt
dan soms dat het geluidscherm “helemaal niks doet”. Om
teleurstelling te voorkomen, dient dan ook nauwgezet aan
verwachtingsmanagement te worden gedaan.
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Tabel: Voorbeelden van toepassen geluidbeleid

Instructieregels Geluid
van verkeer in het Besluit
kwaliteit leefomgeving
Deze bijlage geeft als hulpmiddel een ingekort overzicht van de instructieregels m.b.t. het aspect geluid van
verkeer uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (afkomstig
uit hoofdstuk 5 ‘Omgevingsplannen’; afdeling 5.1 ‘Instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties’, paragraaf 5.1.4 ‘Beschermen van
de gezondheid en van het milieu’, subparagraaf 5.1.4.2a
‘Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen’).
Deze instructieregels komen uit de geconsolideerde versie van 30 juni 20217.
De instructieregels voor het omgevingsplan zijn ingedeeld
in algemene bepalingen, specifieke bepalingen van de
fysieke leefomgeving en over de uitoefening van taken.
Soorten instructieregels
• ”Betrekken bij” betekent in het kader van de instructieregel
dat een overheid aandacht schenkt aan feiten of verwachtingen van feiten. De bestuurlijke afwegingsruimte is groot.
• ”Rekening houden met” stuurt inhoudelijk de belangenafweging. Dit brengt de zwaarwegende positie van een
belang bij de belangenafweging tot uitdrukking, zonder
echter dwingend te sturen op de uitkomst daarvan. Ook
zogeheten “kan-bepalingen” vallen hieronder. Afwijken van
een hoofdregel is alleen toegestaan als het bestuursorgaan
daar goede redenen voor heeft. Dit moet dus goed worden
gemotiveerd.
• ”In acht nemen” betekent dat een overheid aan de instructieregel moet voldoen; de regel werkt dwingend door.
Andere formuleringen die onder de dwingende doorwerking
vallen zijn bijvoorbeeld: bevatten/ wordt alleen verleend als/
voorzien in. Ook zijn er “kan-bepalingen” met dwingende
randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan.
§ 5.1.4.2a.1 Algemene bepalingen
Artikel 5.78 Toepassingsbereik
> Deze paragraaf is van toepassing op een geluidgevoelig
gebouw dat is toegelaten op grond van een omgevingsplan of buitenplanse omgevingsvergunning en dat ligt in
7 Op de site van het IPLO (https://iplo.nl/thema/geluid/) vindt
u meer informatie

een geluidaandachtsgebied van (onder andere): wegen en
spoorwegen met geluidproductieplafonds en verharde gemeentewegen en waterschapswegen zonder geluidproductieplafonds met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000
motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde.
§ 5.1.4.2a.3 Geluid door wegen en lokale spoorwegen
zonder geluidproductieplafonds als omgevingswaarde
Artikel 5.78i Toepassingsbereik
> Deze subparagraaf is van toepassing op het geluid door
verharde gemeentewegen en waterschapswegen, niet zijnde een erf in de zin van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met een verkeersintensiteit van meer
dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal als kalenderjaargemiddelde, en is niet van toepassing op het geluid op een
niet- geluidgevoelige gevel.
Artikel 5.78j Wijziging van gemeenteweg of waterschapsweg
of lokale spoorweg
> Voor de toepassing van deze subparagraaf wordt onder
een wijziging van een gemeenteweg of waterschapsweg
verstaan:
a. het verplaatsen van een of meer rijstroken met meer
dan 2 m;
b. het verhogen of verlagen van de rijstroken met meer
dan 1 m;
c. een toename van het aantal rijstroken, niet zijnde voorsorteerstroken en in- en uitvoegstroken;
d. het vervangen van een wegdek door een minder stil
wegdek; of
e. het verwijderen van geluidbeperkende maatregelen
bestaande uit werken of bouwwerken langs de weg.
Artikel 5.78l Geluid in een geluidaandachtsgebied – rekening
houden met en aanvaardbaarheid
> In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met
het geluid door wegen en spoorwegen op geluidgevoelige
gebouwen.
> Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door de
gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg op
geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied
aanvaardbaar is.
Artikel 5.78m Aanleg of wijziging van gemeenteweg of waterschapsweg of lokale spoorweg
> Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid op
geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de standaardwaarde uit tabel 3.34 (53 dB).
> Een omgevingsplan dat een wijziging van een gemeenteweg of waterschapsweg of lokale spoorweg toelaat, voorziet
erin dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger
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Bijlage 4
is dan de hoogste van de volgende twee waarden:
a. de standaardwaarde (53 dB); en
b. het geluid op die geluidgevoelige gebouwen op het
tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan.
Artikel 5.78n Overschrijding standaardwaarde of toename
> Een omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid op een geluidgevoelig gebouw hoger wordt dan de
hoogste van de twee waarden (standaardwaarde of geluid
op het tijdstip van wijziging, zie bovenstaand) bij de aanleg
of een wijziging van een gemeenteweg, waterschapsweg
of lokale spoorweg als er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om de toename teniet te
doen, doch wél zo veel als mogelijk is beperkt door maatregelen én het geluid niet meer is dan de grenswaarde uit
tabel 3.35 (70 dB).
> Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking
genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen
geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of
technische aard bestaan.
Artikel 5.78o Overschrijding grenswaarden vanwege zwaarwegende belangen
> Een omgevingsplan kan bij toepassing artikel 5.78n
meer geluid dan de grenswaarde (70 dB) toelaten als
zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende
andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.
Artikel 5.78p beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd
geluid en Artikel 5.78q Bepalen gezamenlijk geluid
> Bij de toepassing van de overschrijding standaardwaarde of toename en het beoordelen van de zwaarwegende
belangen (artikelen 5.78n en o) wordt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige
gebouw beoordeeld.
§ 5.1.4.2a.4 Geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden
Artikel 5.78r Toepassingsbereik
> Deze paragraaf is van toepassing op het toelaten van
geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied
en niet van toepassing op geluidgevoelige gebouwen voor
zover die zijn toegestaan op tijdstip van wijziging omgevingsplan.
Artikel 5.78s Geluid in een geluidaandachtsgebied –
rekening houden met en aanvaardbaarheid

> In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het
geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen op
geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied
> Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een
weg, spoorweg of industrieterrein op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is.

Artikel 5.78t Hoofdregel toelaten van geluidgevoelig gebouw
> Een omgevingsplan, dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op dat gebouw
niet hoger is dan de standaardwaarde uit tabel 5.78t.
Artikel 5.78u Overschrijding standaardwaarde
> Een omgevingsplan, dat een nieuw geluidgevoelig gebouw
toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw
hoger is dan de standaardwaarde uit tabel 5.78t, als er geen
geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen
om de toename teniet te doen, doch wél zo veel als mogelijk is beperkt door maatregelen én het geluid niet meer is
dan de grenswaarde uit tabel 5.78u.
> Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische
aard bestaan.
Tabel 5.78t: Standaardwaarde geluidgevoelige gebouwen
Geluidbronsoort

Standaardwaarde

Provinciale wegen
Rijkswegen

50 Lden

Gemeentewegen
Waterschapswegen

53 Lden

Lokale spoorwegen
Hoofdspoorwegen

55 Lden

Industrieterreinen

50 Lden
40 Lnight
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Artikel 5.78v Overschrijding grenswaarde bij vervangende
nieuwbouw
> Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger
is dan de grenswaarde uit tabel 5.78u, als aan 3 voorwaarden (grenswaarde met niet meer dan 5 dB overschreden,
vervangende nieuwbouw en het aantal geluidgevoelige
gebouwen neemt niet wezenlijk toe) wordt voldaan.
Artikel 5.78w Overschrijding grenswaarde bij functiewijziging
> Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw
toelaat, door wijziging van een gebruiksfunctie van een
bestaand bouwwerk dat geen geluidgevoelig gebouw is,
kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger is
dan de grenswaarde uit tabel 5.78u, als de grenswaarde
met niet meer dan 5 dB wordt overschreden.
Artikel 5.78y Overschrijding grenswaarde; niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen
> Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger
is dan de grenswaarde uit tabel 5.78u als aan de gevel van
het geluidgevoelige gebouw waarop de grenswaarde wordt
overschreden, bouwkundige maatregelen kunnen worden
getroffen die (2 voorwaarden)
> Een omgevingsplan bepaalt dat bij toepassing van bovenstaande, de gevel een niet-geluidgevoelige gevel met
bouwkundige maatregelen is
Artikel 5.78z Overschrijding grenswaarde – maatregelen
> De artikelen 5.78v, 5.78w en 5.78y worden alleen
toegepast als geen geluidbeperkende maatregelen kunnen
worden getroffen om aan de grenswaarde uit tabel 5.78u
te voldoen en de overschrijding van de grenswaarde door
het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel
mogelijk wordt beperkt.
> Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking
genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen
geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of
technische aard bestaan.
Artikel 5.78aa Overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen; niet- geluidgevoelige gevel
> Een omgevingsplan dat een geluidgevoelig gebouw toelaat, kan erin voorzien dat het geluid op dat gebouw hoger
is dan de grenswaarde uit tabel 5.78u, als (2 voorwaarden)

> Een omgevingsplan bepaalt dat bij toepassing van bovenstaande, de gevel een niet-geluidgevoelige gevel is
Artikel 5.78ab Belang van een geluidluwe gevel
Bij de toepassing van artikel 5.78u wordt het belang van
het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe
gevel betrokken.
Bij de toepassing van de artikelen 5.78v, w, y en aa (overschrijding grenswaarde) wordt rekening gehouden met het
belang van het beschermen van de gezondheid door een
geluidluwe gevel.
Artikel 5.78ac Beoordelen aanvaardbaarheid gecumuleerd
geluid
> Bij de toepassing van de artikelen 5.78u, v, w, y en aa
(overschrijding grenswaarde) wordt de aanvaardbaarheid
van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld.
Artikel 5.78ad Bepalen van gezamenlijk geluid
> Een omgevingsplan legt het gezamenlijke geluid vast op
de gevel van geluidgevoelige gebouwen bij toepassing van
de artikelen 5.78u, v, w, y en aa (overschrijding grenswaarde).
§ 5.1.4.2a.5 Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer
Artikel 5.78ae Toepassingsbereik
> Deze paragraaf is van toepassing op het geluid door
verharde gemeentewegen en waterschapswegen en lokale
spoorwegen, maar bijvoorbeeld niet voor het geluid op
een niet-geluidgevoelige gevel.
Artikel 5.78af Indirecte akoestische effecten
> Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin
dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1.5 dB toeneemt als gevolg
van die toename van de verkeersintensiteit.
> Een omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid met
meer dan 1,5 dB toeneemt als er geen geluidbeperkende
maatregelen kunnen worden getroffen om de toename
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teniet te doen, doch wél zo veel als mogelijk is beperkt
door maatregelen én het geluid niet meer is dan de grenswaarde.
Artikel 5.78ag Overschrijding grenswaarde vanwege zwaarwegende belangen
> Een omgevingsplan kan meer geluid dan de grenswaarden toelaten, als zwaarwegende economische belangen
of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit
rechtvaardigen.
§ 5.1.4.2a.6 Indirecte akoestische effecten van wijziging
in de geluidoverdracht
Artikel 5.78ah Toepassingsbereik
> Deze paragraaf is van toepassing op wijzigingen in het
geluidaandachtsgebied van een weg die gevolgen hebben voor de geluidoverdracht. Deze paragraaf is niet van
toepassing op het geluid op een niet-geluidgevoelige gevel.
Artikel 5.78ai Indirecte akoestische effecten van wijzigingen
in geluidaandachtsgebied
> Een omgevingsplan, dat een wijziging in de geluidoverdracht in een geluidaandachtsgebied toelaat, bepaalt voor
geluidgevoelige gebouwen die als gevolg van die wijziging
een significante toename van geluid ondervinden of:
• Geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om de
toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk
te beperken OF
• Geluidwerende maatregelen worden getroffen om te
voldoen aan de grenswaarde (70dB voor gemeente- en
waterschapswegen).
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Bijlage 5
Verklarende woordenlijst handreiking
Woord

Toelichting

Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening, zoals het Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket
waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek
waar alle digitale informatie daarover samenkomt.

Fysieke leefomgeving

Het begrip “fysieke leefomgeving” zelf wordt niet gedefinieerd in de Omgevingswet. Dit begrip geeft de buitenste randen van het toepassingsgebied van de Omgevingswet aan.
In de omgevingswet staat het begrip fysieke leefomgeving centraal en vervangt het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’.
Hieronder vallen in ieder geval: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen,
natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Gemeentelijk beleid

Gemeenten beschrijven in hun gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving:
• hun belangen bij de fysieke leefomgeving (waar voelt de gemeente zich verantwoordelijk voor)
• hun doelen voor de fysieke leefomgeving (waar wil de gemeente naartoe)
• manieren waarop de gemeente die belangen en doelen wil bereiken (denk aan subsidies verlenen, feitelijke maatregelen nemen of regels stellen)
• binnen welke tijd de gemeente de gestelde doelen wil bereiken

Omgevingsplan

Plan met de door het gemeentebestuur gestelde regels over de fysieke leefomgeving. In ieder geval bevat het voor het
gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de regels die met het oog
daarop nodig zijn (artikelen 2.4 en 4.2 Ow).

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een beleidsdocument met de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, de
bescherming, het beheer en het behoud van het grondgebied van een bestuursorgaan en de hoofdzaken van het voor
de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid (artikel 3.2 Ow).

Omgevingswaarden

De omgevingswaarde is een maatstaf voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan,
of de toelaatbare belasting door activiteiten of toelaatbare concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve termen (artikel
2.9 Ow). De raad kan omgevingswaarden in de omgevingsvisie vastleggen om de kwaliteit van de stad te verbeteren.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en
regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Programma

Een uitwerking van het te voeren beleid of de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud, of
maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer andere doelstellingen voor de fysieke
leefomgeving te bereiken, voor een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving
(artikel 3.4 Ow).

Programmatische aanpak

Voor het voldoen aan een omgevingswaarde of het bereiken van een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving,
waarvoor door het Rijk of de provincie instructieregels zijn gesteld of beoordelingsregels voor omgevings-vergunningplichtige activiteiten gelden, kan de programmatische aanpak worden toegepast.
Een programma met programmatische aanpak is een bijzonder type programma. Dit is voor decentrale overheden een
nieuw instrument. Het bepaalt de gebruiksruimte of creëert ontwikkelingsruimte. Dat gebeurt via samenhangende activiteiten en maatregelen in een gebied waar omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
onder druk staan.

Omgevingsverordening

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Per provincie is er 1 omgevingsverordening die de bestaande verordeningen vervangt. Zoals de milieuverordening, de planologische verordening, de
ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening.
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