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HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 

§ 1. Geluidhinder 

Geluid ontstaat doordat de lucht op een bepaalde wijze in trilling wordt 
gebracht. De trillingen planten zich door de lucht voor en kunnen door de 
mens met het gehoor worden waargenomen. De sterkte van geluiden wordt 
uitgedrukt in decibel. Voor de beleving van geluiden is ook de trillingsfre-
quentie (toonhoogte) van belang. Omdat het oor niet voor alle toonhoogten in 
gelijke mate gevoelig is, wordt bij de beoordeling van geluiden vaak een cor-
rectie aangebracht op meet- en berekeningsresultaten ten einde de gevoe-
ligheid van het oor zo goed mogelijk na te bootsen. Meestal wordt hierbij 
een internationaal overeengekomen correctie, de zogenaamde A-curve, toe-
gepast. De te beoordelen geluidsniveaus worden dan uitgedrukt in decibel 
(A), bij afkorting aangeduid als dB(A). 

Het gebruik van de decibel als eenheid voor het geluidsniveau leidt in de 
praktijk nog wel eens tot problemen, omdat hierbij «logaritmisch» moet 
worden gerekend. Zo leidt een verdubbeling van de geluidsproduktie niet tot 
een verdubbeling van het aantal decibel, maar «slechts» tot een toename 
van het geluidsniveau met 3 decibel. Ook bij de beoordeling van geluiden 
dient hiermede rekening te worden gehouden; een geluidreductie van 2 
dB(A) is voor de gemiddelde mens nauwelijks waarneembaar, een reductie 
van 10 dB(A) daarentegen zeer aanzienlijk. 

In figuur 1 is een overzicht opgenomen van verschillende geluidsniveaus, 
zoals deze in de praktijk voorkomen. Uit dit overzicht kan worden afgeleid 
dat - behoudens in het geval van zeer hoge geluidsniveaus - de sterkte van 
de geluiden in dB(A) in het algemeen niet voldoende zegt over de eventuele 
hinderlijkheid van die geluiden. Een geluidsniveau van 80 dB(A) is alleszins 
acceptabel bij de uitvoering van een orkest in een concertzaal, maaronaan-
vaardbaar als de geluidsbelasting door verkeer in een woonwijk. Een ge-
luidsniveau van 60 dB(A) is normaal voor het voeren van gesprekken, maar 
zeer hinderlijk als geluidsbelasting in een woonkamer vanuit een aangren-
zende discotheek. Er zijn dan ook verschillende andere factoren van belang 
voor de vraag of bepaalde geluiden tot hinder aanleiding geven. Belangrijk 
is daarbij of die geluiden passen in het karakter van de betreffende omge-
ving, dan wel daarin eigenlijk niet thuishoren. 

Reeds lange tijd is bekend dat geluid naast het vervullen van allerlei nutti-
ge functies voor mens en dier ook in bepaalde vormen en situaties schadelij-
ke effecten en hinder veroorzaakt. Het is nog niet zo lang gelden dat men bij 
de beoordeling van geluiden een vrij scherp onderscheid maakte tussen ge-
luid van sterke intensiteit (lawaai) met een in bepaalde gevallen direct en ob-
jectief aantoonbare nadelige beïnvloeding van de fysieke gezondheid (ge-
hoorschade, hoofdpijn en dergelijke) en geluid van middelmatige intensiteit 
dat bij sommige mensen tot hinder aanleiding geeft. 

De nadelige lawaai-invloeden werden primair in de werkomgeving onder-
vonden, soms ook in de woonomgeving nabij vliegvelden, autowegen en la-
waaiige bedrijven; hinderlijk geluid kwam ook toen reeds op grote schaal in 
de woonomgeving voor, maar werd toch meer gezien als een storende fac-
tor dan als een bedreiging van de gezondheid. Met het toenemen van de me-
chanisatie, de omvang van het verkeer en de geluidproduktie van diverse 
toestellen alsook door de verstedelijking en de bouwactiviteiten nam even-
wel ook de geluidhinderproblematiek in betekenis toe. Dit leidde in vele lan-
den, vooral vanaf het begin van de zestiger jaren, tot een hernieuwd onder-
zoek naar de invloed van geluid op de mens. 

De beïnvloeding van de mens door geluid kan langs verschillende wegen 
worden vastgesteld. Allereerst is er het experimentele onderzoek in het la-
boratorium, waarbij proefpersonen of proefdieren op één of meer effecten 
worden getest. Ook is het mogelijk bepaalde invloeden af te leiden uit epide-
miologisch onderzoek (bij voorbeeld verzameling en evaluatie van relevante 
medische gegevens uit een aantal huisartsenpraktijken). Daarnaast kunnen 
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dB (A) Fig. 1: Overzicht van geluidsniveaus 
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gegevens worden verkregen uit zorgvuldig opgezette enquêtes, hetzij uitge-
voerd in bestaande situaties (bij voorbeeld naar de geluidhinderbeleving in 
de omgeving van vliegvelden en autosnelwegen), hetzij in simulatiestudies 
(bij voorbeeld slaaponderzoek in laboratoria). 

Klachten geven zelden een betrouwbaar beeld van de situatie; zij zijn sterk 
afhankelijk van een groot aantal subjectieve of toevallige factoren en kunnen 
hoogtens worden gezien als een indicatie voor de ernst van de situatie, voor-
al indien hierin vrij plotseling een verandering is opgetreden. 

Hoewel het onderzoek nog niet ten einde is gekomen en vooral ten aan-
zien van lange-termijneffecten nog vele vragen onbeantwoord zijn geble-
ven, blijkt uit diverse evaluaties dat geheel nieuwe inzichten in de beïnvloe-
ding zijn verworven, die inmiddels tot een ingrijpende herziening van de be-
oordeling van geluid hebben geleid. Verwezen moge worden naar diverse 
recente publikaties, waarin de meest relevante resultaten zijn samengevat 
van een zeer groot aantal in de afgelopen vijftien jaar verrichte onderzoekin-
gen. 

Op deze plaats worden daarvan de volgende genoemd: het rapport «The 
environmental health aspects of noise research and noise control» van de 
Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) (1970), K.D. Kryter's «The effects of 
noise on man» (1970), het rapport «Geluidhinder» van de Gezondheidsraad 
(1971), de Proceedings van het International Congresson Noise as a Public 
Health Problem te Dubrovnik (1973), het draft-report «Environmental health 
criteria for noise» van de WHO (1974), het rapport van het Amerikaanse En-
vironmental Protection Agency (EPA) «Information on levels of environmen-
tal noise requisite to protect public health and welfare with an adequate 
margin of safety» (1974), het concept rapport «Damage and annoyancecau-
sed by noise» van de Europese Commissie (1974) en de publikatie »Larmbe-
kampfung» van de Association Internationale Contre Ie Bruit (1974). 

In het licht van de thans gangbare omschrijving van het begrip gezond-
heid, zoals geformuleerd door de Wereld Gezondheids Organisatie, als het 
«lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de mens en niet slechts 
het ontbreken van ziekte en gebrek», wordt door de gezondheidsdeskundi-
gen geluidhinder dan ook niet langer uitsluitend beoordeeld op fysieke ge-
volgen, maar evenzeer op psychohygiënische en psychosociale effecten. 
Hierbij wordt geen wezenlijk onderscheid meer gemaakt tussen «toch maar 
als subjectief beleefde hinder» en «objectief aantoonbare schade». 

Naast direct schadelijke effecten in de vorm van beschadiging van het ge-
hoororgaan ten gevolge van langdurige blootstelling aan te hoge geluidsni-
veaus worden als belangrijke effecten van geluid op de mens in bovenver-
melde publikaties genoemd: 

- beïnvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel 
Het gaat hierbij onder meer om een beïnvloeding van de bloedsomloop 

door vaatvernauwing en verhoging van de hartfrequentie, waarbij geen «ge-
wenning» optreedt. Deze beïnvloeding voltrekt zich grotendeels buiten het 
bewustzijn om en kan zich reeds bij geluidsniveaus vanaf 55 decibel mani-
festeren. Er zijn indicaties dat bij langdurige blootstelling aan geluidsni-
veaus vanaf 65 decibel een significante verhoging van de kans op hart- en 
vaatziekten bestaat. Dergelijke effecten kunnen vooral optreden in de on-
middellijke omgeving van vliegvelden, drukke verkeerswegen en lawaaiige 
bedrijven. 

- beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel 
Deze invloed kan zich uiten in neurosen, hoofdpijn, vermoeidheid en di-

verse andere, veelal psychosomatische klachten, die in de praktijk vaak ver-
gezeld gaan van een sterk verhoogd gebruik van kalmeringsmiddelen en het 
vaker raadplegen van artsen. De geluidsprikkels fungeren in hun belasting 
van het centrale zenuwstelsel als «stressor». Effecten kunnen reeds optre-
den bij geluidsniveaus lager dan 65 decibel, mede afhankelijk van de « infor-
matie-inhoud» van het geluid; zij worden dikwijls versterkt door reeds aan-
wezige andere ongunstige omstandigheden, waarbij de geluidsprikkel als 
het ware wordt ervaren als de druppel die de emmer doet overlopen. 
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- verstoring van rust en slaap 
Hoewel de beïnvloeding van rust en slaap door geluid nog niet uitputtend 

is onderzocht, is het duidelijk dat bij geluidsniveaus die 10 a 15 decibel lig-
gen boven het niveau, waarbij men gewend is te slapen bij een aanzienlijk 
percentage van de bevolking slaapstoornis optreedt. Voldoende mogelijkhe-
den tot rust en ongestoorde slaap zijn van groot belang voor de gezondheid. 
Naarmate de samenleving als geheel rumoeriger wordt, zal de behoefte 
hieraan toenemen. Onvoldoende slaap en rust leidt over langere perioden 
tot verminderd prestatievermogen en nervositeit. 

- beïnvloeding van de werkprestatie 
Monotoom geluid met een hoog geluidsniveau en sterk fluctuerende ge-

luiden met een bepaalde informatie-inhoud kunnen de concentratie nadelig 
beïnvloeden, waardoor de werkprestatie, maar ook bepaalde activiteiten zo-
als lezen, studeren en waarnemen nadelig worden beïnvloed. Dit kan zich 
niet alleen in de woonomgeving voordoen, maar ook in scholen, kantoren, 
ziekenhuizen en dergelijke. 

- communicatieverstoring 
Lawaai kan in belangrijke mate storend werken op de communicatie tus-

sen de mens en zijn omgeving. Dit kan niet alleen «hinderlijk» zijn, maar kan 
tevens leiden tot een indirecte aantasting van de gezondheid, daar de mens 
zich naar moderne sociaal-medische opvattingen «beleeft» in de interactie 
met zijn omgeving. De communicatiestoring kan zich voordoen in het maske-
ren van alarmsignalen, in gespreksstoring, bemoeilijking bij het beluisteren 
van radio, TV en andere geluidsapparatuur, de verstoring van telefoonge-
sprekken, verstoring van onderwijs en dergelijke. Daarnaast kan het gebrek 
aan privacy, dat door een slechte geluidsisolatie ten opzichte van de buren 
ontstaat, een nadelig effect hebben op het geestelijk welzijn. Ook moet wor-
den gedacht aan de mogelijkheid van ongunstige beïnvloeding van de ont-
wikkeling van jonge kinderen, die dan wegens te verwachten moeilijkheden 
met de buren vaak niet de kans krijgen zich in hun spel vrijelijk te ontwikke-
len. 

Naast bovengenoemde effecten kan geluid in meer algemene zin als hin-
derlijk worden ervaren. Ook hierbij is niet alleen het geluidsniveau van be-
lang, maar ook de informatie-inhoud, de omstandigheden waarin men zich 
bevindt, de instelling van de waarnemer ten opzichte van de geluidsbron et 
cetera. Hoewel het hier duidelijk om een subjectieve vorm van hinder gaat, 
kan ook hier in bepaalde gevallen een nadelige beïnvloeding van de gezond-
heid optreden, vooral indien reeds andere nadelige invloeden werkzaam 
zijn. 

Ook kan hinder of schade ontstaan als gevolg van niet-hoorbare luchttril-
lingen. Dit zijn trillingen die niet met het menselijk oor kunnen worden waar-
genomen, omdat hun trillingsfrequentie hetzij te laag (infrageluid), hetzij te 
hoog (ultrageluid) is voor het menselijk gehoororgaan. Evenals hoorbaar ge-
luid kunnen dergelijke trillingen invloed hebben op menselijke organen en 
orgaansystemen. Het onderzoek naar eventuele schadelijke effecten op de 
gezondheid is nog maar kortelings op gang gekomen. 

Voorts kan hinder of schade ontstaan ten gevolge van contacttrillingen. 
Deze kunnen afkomstig zijn van bronnen met bewegende delen en zich 
voortplanten via de overige constructiedelen of via de bodem. Al naar ge-
lang de sterkte en de frequentie van de trillingen zijn verschillende effecten 
op de mens mogelijk, zoals evenwichtsstoring, bewegingsstoring en het 
meetrillen van het lichaam of bepaalde organen daarvan. Daarenboven kun-
nen deze trillingen in bepaalde situaties gedeeltelijk worden omgezet in al 
dan niet hoorbare luchttrillingen. 

In internationaal verband zijn reeds ontwerp-normen voor de beoordeling 
van de invloed van trillingen op de mens opgesteld. Klachten over trilling-
hinder komen regelmatig voor, vaak in combinatie met geluidhinderklach-
ten. De samenhang tussen geluidhinder- en trillinghinderproblemen is dan 
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ook van dien aard (veelal gaat het om dezelfde bron en om samenhangende 
fysische verschijnselen), dat het voor de hand ligt een wettelijke regeling op 
het gebied van detri l l inghinderte incorporeren in de wettelijke regeling op 
het gebied van de geluidhinder. 

De mate waarin bovengenoemde effecten zich bij de mens voordoen is 
sterk afhankelijk van de individuele geluidsgevoeligheid. Tot voor kort werd 
aangenomen dat deze gevoeligheid zodanig over de bevolking is verdeeld 
dat 5% van de bevolking «extra-geluidsgevoelig» is, 80-90% «normaal-ge-
voelig» en 5-10% «geluidsongevoelig». Op grond van diverse recente on-
derzoekingen wordt thans echter aangenomen dat 20-30% «extra-geluids-
gevoelig» is, 40-50% «normaal-geluidsgevoelig» en 30% «geluidsongevoe-
lig». De extra-geluidsgevoelige groep blijkt dus veel groter te zijn dan aan-
vankelijk werd verondersteld. Het is duidelijk dat deze groep niet alleen de 
«zwakkeren» omvat zoals bejaarden, zieken en zuigelingen. 

Op grond van het voorgaande wordt het geluidsprobleem - vooral in ver-
band met de gevaren voor de volksgezondheid - in toenemende mate als 
een ernstig milieuhygiënisch probleem beschouwd. Niet alleen op het werk 
en op straat, maar ook thuis wordt de mens in toenemende mate met geluid-
hinder geconfronteerd. Dit laatste is te meer zorgelijk, omdat juist in zijn wo-
ning de mens tot rust moet kunnen komen van de dagelijkse spanningen en 
inspanningen ten einde zijn gezondheid - in het bijzonder zijn aanpassings-
vermogen - in stand te kunnen houden. 

Daarnaast kan geluidhinder ook een ernstig probleem vormen in de recre-
atieomgeving en in natuurgebieden in verband met de aldaar bestaande la-
ge achtergrondgeluidsniveaus; het stiltekarakter van dergelijke gebieden 
wordt in toenemende mate bedreigd door ontsluitingen en de voortschrij-
dende mechanisatie van de samenleving. In verband hiermede kan gewezen 
worden op het door de EG-Raad van Milieuministers van 19 juli 1973 vastge-
legde «stand-still» beginsel; dit beginsel houdt in dat verslechtering van de 
milieukwaliteit in nog relatief schone gebieden moet worden voorkomen. 
Daarnaast moet ruimte worden gelaten voor diersoorten, die om in leven te 
blijven sterk op hun gehoororgaan zijn aangewezen, zoals vleermuizen, ui-
len en bepaalde roofdieren. Er zijn indicaties dat de invloed van lawaai op 
het leefmilieu en het oriëntatievermogen van deze dieren van groot belang 
kan zijn uit ecologisch gezichtspunt. 

Hoewel in Nederland geen direct onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 
totale omvang van het geluidhinderprobleem, kan op basis van diverse deel-
onderzoeken en enquêtes naar de invloed van bepaalde specifieke lawaai-
bronnen alsook op grond van de resultaten van buitenlandse onderzoekin-
gen ruwweg worden aangenomen dat momenteel circa 35% van de Neder-
landse bevolking regelmatig geluidhinder ondervindt van verkeerslawaai, 
waarvan 10% in ernstige mate; circa 25% in de woonomgeving regelmatig 
geluidhinder ondervindt als gevolg van activiteiten van de buren, waarvan 
5% in ernstige mate; circa 10% regelmatig geluidhinder ondervindt van 
vliegtuiglawaai, waarvan 2% in ernstige mate; circa 10% regelmatig geluid-
hinder ondervindt van industrielawaai, waarvan 3% in ernstige mate; en cir-
ca 10% regelmatig geluidhinder ondervindt van andere geluidsbronnen 
(waaronder recreatieactiviteiten), waarvan 1 % in ernstige mate. Hierbij dient 
te worden bedacht, dat de groepen waarop de percentages betrekking heb-
ben, elkaar gedeeltelijk overlappen. Men kan uit genoemde percentages glo-
baal afleiden dat 10-15% van de bevolking ernstig door lawaai wordt gehin-
derd en dat circa 50% van de bevolking regelmatig geluidhinder ondervindt. 

Indien van overheidswege geen bijzondere aandacht aan deze problema-
tiek zou worden geschonken, zouden deze percentages als gevolg van onder 
meer de bevolkingsgroei en de voortschrijdende mechanisatie in de loop 
van de tijd nog groter worden. 

Bij bovengenoemde percentages is nog geen rekening gehouden met de-
genen die in hun werk door overmatig lawaai gehoorschade oplopen en in 
hun arbeidsprestatie worden gestoord. Deskundigen schatten dat 1 op de 3 
werknemers een gerede kans loopt op blijvende gehoorschade. 
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§ 2. Bestrijding van geluidhinder 

De bestrijding van geluidhinder kan plaatsvinden door het treffen van 
maatregelen aan de bron, maatregelen ter beperking van de overdracht van 
het geluid naar de omgeving en maatregelen ter afscherming van de ont-
vanger. 

Maatregelen aan de bron omvatten constructieve voorzieningen, alsook 
het toepassen van geluiddempers, isolerende en absorberende voorzienin-
gen, het inbouwen van de bron in een gebouw of omkasting, het oprichten 
van schermen, muren of wallen in de onmiddellijke nabijheid van de bron et-
cetera. Ook kunnen voorschriften voor het gebruik van de bron ter beperking 
van de geluidemissie hiertoe worden gerekend. 

Beperking van de geluidoverdracht kan worden bereikt door de afstand 
tussen bron en ontvanger te vergroten, geluidwerende voorzieningen als 
wallen, schermen en muren tussen bron en ontvanger te plaatsen, geluids-
ongevoelige bebouwing op te richten tussen bron en ontvanger en soms 
door maatregelen ter verhoging van de geluidabsorptie aan de grond door 
middel van aangepaste beplanting. 

Maatregelen ter bescherming van de ontvanger kunnen bestaan uit af-
scherming van de ontvanger in zijn directe omgeving;bij voorbeeld scher-
men vóór de woning of extra geluidsisolatie van de woning tegen lawaai 
van buiten. 

Een aantal maatregelen aan de bron en alle maatregelen bij de ontvanger 
zullen eveneens ten doel hebben de overdracht van geluid te beperken. Een 
scherpe scheiding tussen de drie genoemde categorieën van maatregelen is 
dan ook niet aan te brengen; men denke bij voorbeeld aan het geval van een 
muur rond een lawaaiig onderdeel van een inrichting. In het ontwerp wor-
den deze maatregelen aan de bron of bij de ontvanger evenwel niet tot de 
zuiver overdrachtbeperkende maatregelen gerekend. 

Het treffen van maatregelen aan de bron is niet alleen uit principiële over-
wegingen de meest in aanmerking komende methode, maar ook de meest 
effectieve, zowel uit oogpunt van kosten als uit technisch en organisato-
risch-bestuurlijk oogpunt. Het verdient dan ook aanbeveling bij ieder geluids-
probleem de aandacht allereerst op de bronbestrijding (inclusief het zo stil 
mogelijk maken van nieuwe bronnen) te richten. Maatregelen ter beperking 
van de geluidoverdracht hebben vaak een beperkte werking en moeten dan 
ook als aanvulling op maatregelen aan de bron worden gehanteerd. Zij kun-
nen in conflict komen met andere belangen (landschapsverstoring, ruimte-
beslag, grondkosten en dergelijke) tenzij met grote zorgvuldigheid een 
ruimtelijke inpassing plaatsvindt, waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
de situering van geluidsongevoelige objecten nabij de bron om het ontstaan 
van een soort niemandsland te voorkomen. Dit laatste heeft in vele gevallen 
het bijkomend voordeel dat de geluidsgevoelige objecten een betere af-
scherming krijgen. Het treffen van beschermende maatregelen in de onmid-
dellijke omgeving van de ontvanger vormt het sluitstuk van de reeks moge-
lijke maatregelen ter beperking van geluidhinder. 

De voorbeelden van de te lawaaiige bromfietsen van veelal jeugdige berij-
ders en de beatgroep die tot laat in de avond oefent in een woning met open 
ramen, komen velen gemakkelijk voor de geest wanneer over geluidhinder-
lijk gedrag wordt gesproken. 

Vooral omdat men zich niet zelf tot de hinderende groepen rekent, komt 
men al snel tot de conclusie dat het altijd «de anderen» zijn. In het algemeen 
kan worden gesteld dat vrijwel iedereen zich onbewust eens of regelmatig 
schuldig maakt aan geluidhinderlijk gedrag. Het hangt immers sterk van de 
situatie af of een bepaalde gedraging geluidhinderlijk is of niet. 

De ondergetekende is voornemens acties te initiëren waardoor het publiek 
meer bewust zal worden gemaakt van de geluidhinder die aan anderen 
wordt toegebracht. 
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§ 3. Bestaande regelingen ter zake van de bestrijding van geluidhinder 

In een aantal wetten en verordeningen komen bepalingen of procedures 
voor die de bestrijding van geluidhinder mede beogen of mogelijk maken. 
De geluidhinder vormt, behalve in de Hinderwet, in het algemeen een klein 
deelaspect van die regelingen. Hieronder volgt een kort overzicht. 

De Hinderwet (Wet van 15 mei 1952, Stb. 274) stelt zich ten doel te voorko-
men dat buiten de inrichting gevaar, schade aan eigendommen, aan bedrij-
ven of aan de gezondheid, dan wel hinder van ernstige aard zal worden on-
dervonden. Onder inrichtingen worden in het kader van deze wet in het alge-
meen verstaan industriële of bedrijfsvestigingen welke naar buiten gevaar, 
schade of hinder kunnen veroorzaken. 

Het voornaamste instrument van deze wet is de voor het oprichten, in wer-
king hebben of houden, uitbreiden of wijzigen van de betreffende inrichtin-
gen benodigde vergunning, waaraan voorwaarden verbonden kunnen wor-
den ter beperking van door de inrichting veroorzaakte geluidhinder. Bij de 
beoordeling van de geluidhinderaspecten van een industriële vestiging 
wordt tegenwoordig veelal uitgegaan van de aanbevelingen, zoals deze zijn 
vastgesteld in de aanbeveling «Assessmentof noise with respect tocommu-
nity response» van de International Organization for Standardization (ISO/R 
1969-1971). In deze aanbeveling zijn ook richtlijnen gegeven voor aan-
vaardbare immissies van geluid in bepaalde gebieden met een aangegeven 
gebruikskarakter. 

De Veiligheidswet (Wet van 2 juli 1934, Stb. 352) stelt regelen in het belang 
van de veiligheid en de gezondheid bij de arbeid. In deze wet (art. 7, 9,11 en 
20a) zijn bevoegdheden opgenomen tot het stellen van regelen welke onder 
andere betrekking hebben op het voorkomen of beperken van schadelijk en 
hinderlijk geluid en op de tijd gedurende welke arbeiders mogen vertoeven 
ter plaatse waar schadelijk geluid heerst. Voor diverse sectoren van het be-
drijfsleven zijn hierop steunende bepalingen in voorbereiding. In het Veilig-
heidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen komt een bepaling voor betref-
fende het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. 

Voorts is het mogelijk krachtens de Wet gevaarlijke werktuigen in het be-
lang van de gezondheid van de gebruikers geluidemissie-eisen te stellen aan 
categorieën van machines. 

In de uitvoeringsmaatregelen van de Wegenverkeerswet, te weten het 
Wegenverkeersreglement (Besluit van 28 augustus 1950, Stb. K377) en het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor die gericht zijn op de be-
strijding van geluidhinder. 

In de artikelen 66 en 80a van het Wegenverkeersreglement wordt bepaald 
dat motorvoertuigen respectievelijk bromfietsen van een behoorlijk geluid-
dempende uitlaat moeten zijn voorzien en dat ze geen geluid mogen voort-
brengen dat een bepaalde door de Minister van Verkeer en Waterstaat vast 
te stellen sterkte te boven gaat. 

Verder worden in artikel 66 van het Wegenverkeersreglement voorschrif-
ten gesteld ten aanzien van de geluidssterkte van signaalhoorns. Ter uitvoe-
ring van artikel 66 onder f van het Wegenverkeersreglementen de Richtlijn 
voorde Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970 inzake 
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Ud-staten betreffende 
het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichtingen van motorvoertuigen 
(publikatieblad nr. L 42/16) is bij een beschikking van de Ministervan Ver-
keer en Waterstaat van 27 mei 1971 de maximum geluidssterkte van motor-
voertuigen vastgesteld. Eveneens zijn in dit verband voorschriften met be-
trekking tot de meetapparatuur en de toe te passen meetmethode vastge-
steld. 

In de Luchtvaartwet (Wet van 15 januari 1958, Stb. 47) en de op deze wet 
gebaseerde uitvoeringsmaatregelen, te weten het Luchtverkeersreglement 
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(Stb. 1959,189) en de Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1959, 67) komen 
sinds 1971, respectievelijk 1972 op het gebied van de bestrijding van ge-
luidshinder voor. 

Van belang zijn de artikelen 2 en 76 van de Luchtvaartwet waarvan artikel 
76 de basis vormt voor het Luchtverkeersreglement (artikel 11) en de Rege-
ling Toezicht Luchtvaart (artikelen 76 en 132). Deze artikelen maken het mo-
gelijk maatregelen in het technische en operationele vlak tegen de geluid-
hinder door vliegtuigen te treffen. 

Op 2 oktober 1974 is een wetsontwerp houdende wijziging van de aanwij-
zingsprocedure krachtens de Luchtvaartwet ingediend, waardoor het moge-
lijk zal worden tegelijk met de aanwijzing van een luchtvaartterrein een ge-
luidszone vast te stellen. Het wetsontwerp voorziet in een overgangsrege-
ling voor bestaande luchtvaartterreienen. 

De artikelen 142 en 431 van het Wetboek van Strafrecht (Wet van 3 maart 
1881, Stb. 35) stellen respectievelijk het opzettelijk verstoren van de rust 
door valse alarmkreten of signalen en het verwekken van rumoer of buren-
gerucht, waardoor de nachtrust kan worden verstoord, strafbaar. 

De artikelen 2 en 3 van de Zondagswet (Wet van 15 oktober 1953, Stb. 490) 
verbieden het op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, 
waardoor de godsdienstoefening gehinderd of dat op een afstand van meer 
dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is. 

De Wet op de Ruimtelijke ordening (Wet van 5 juli 1962, Stb. 286) bevat 
geen inhoudelijke bepalingen op het gebied van de geluidshinder. Bij het op-
stellen van streek- en bestemmingsplannen kan echter met het geluidhin-
deraspectwel rekening worden gehouden. Zo zou men bijvoorbeeld in deze 
plannen geluidgevoelige en geluidbelastende elementen zoveel mogelijk 
van elkaar kunnen scheiden. 

In enkele gemeentelijke verordeningen komen bepalingen voor (of kun-
nen bepalingen voorkomen), welke zijn gericht op de bestrijding van geluid-
hinder. 

Het zijn onder meer: 
- De Bouwverordening, welke door de Woningwet verplicht is gesteld en 

welke in de meeste gemeenten gebaseerd is op aanbevelingen zoals die 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn neergelegd in de Mo-
del-Bouwverordening en de door de Adviescommissie voor de Model-
Bouwverordening geadviseerde wijzigingen respectievelijk aanvullingen. 

In dit verband zou genoemd kunnen worden artikel 367 van de Model-
Bouwverordening waarin verbodsbepalingen zijn opgenomen ten aanzien 
van het gebruik van werktuigen en van handelingen waardoor geluidhinder 
voor de gebruikers van bouwwerken en voor de omgeving kan ontstaan, 
voor zover de Hinderwet niet van toepassing is. Ook artikel 382 van deze ver-
ordening bevat bepalingen waardoor het gemeentebestuur hetzij het ge-
bruik van werktuigen tijdens de bouw kan verbieden indien deze ernstige 
hinder voor de omgeving zouden veroorzaken, hetzij bepaalde eisen kan 
stellen ten aanzien van een toe te passen type bouwmachine en het gebruik 
hiervan. 

- De Algemene Politieverordening welke op de gemeentewet is geba-
seerd, bevat dikwijls ook bepalingen gericht op de bestrijding van geluidhin-
der door het gebruik van bepaalde toestellen en door geluidhinderlijke ge-
dragingen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft onlangs een door de 
Nederlandse Stichting Geluidhinder opgesteld «ontwerphoofdstuk APV-be-
palingen ter voorkoming van geluidhinder voor de omgeving» aan haar le-
den toegezonden. Na de inwerkingtreding van de onderhavige wet zal dit 
ontwerp-hoofdstuk ongetwijfeld opnieuw moeten worden bezien, ten einde 
een optimale onderlinge afstemming van het bij de wet geregelde en de re-
geling krachtens de gemeentelijke bevoegdheden te bereiken. 
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- De Havenverordening (voor zover aanwezig), waarin soms bepalingen 
voorkomen, op grond waarvan de geluidsoverlast van schepen kan worden 
bestreden. 

Ten slotte zal in gevallen, waarin het veroorzaken van geluidhinder kan wor-
den opgevat als een onrechtmatige daad in de zin van artikel 1401 van het 
Burgerlijk Wetboek, de mogelijkheid openstaan om op grond van dit artikel 
een actie in te stellen bij de civiele rechter. 

§ 4. De buitenlandse wetgeving en de activiteiten in internationaal verband 

Ook in het buitenland is steeds meer het inzicht doorgedrongen dat een 
wettelijke en integrale aanpak van de geluidhinderproblematiek noodzakelijk 
is. In verschillende landen bestaat dan ook reeds wetgeving op het terrein van 
de geluidhinder, of is deze in voorbereiding. In landen als Zweden, Frankrijk, 
Oostenrijk, Zwitserland, België, Denemarken, Oost-Duitsland, Rusland, Cana-
da, Japan, Zuid-Afrika en Australië wordt momenteel veel aandacht aan de 
geluidhinderproblematiek geschonken en worden geluidsnormen toegepast, 
soms in de vorm van wettelijke voorschriften, soms in de vorm van aanbeve-
lingen. Het verst gevorderd is de wetgeving in West-Duitsland, Engeland en 
de Verenigde Staten. 

Duitsland kent op federaal niveau een aantal basiswetten ter regeling van 
de geluidhinder, te weten het Bundes-lmmissionsschutzgesetz van 15 maart 
1974 (in werking getreden op 1 april 1974), het Gezetzzum Schutzgegen Flug-
larm van 30 maart 1971 (inwerking getreden op 31 maart 1971) en het Ma-
schinenschutzgesetz van 24 juni 1968, waarin ook de bescherming van arbei-
ders tegen gehoorschade binnen het bedrijf is geregeld. 

Het Bundes-lmmissionsschutzgesetz is een raamwet, waarin zowel de 
luchtverontreiniging als de geluidhinder en de hinder door trillingen zijn gere-
geld. De regelingen ter beperking van het industrielawaai en het lawaai af-
komstig van bouwmachines - die werden uitgevaardigd op grond van vroe-
gere, thans ingetrokken wetten of wettelijke bepalingen - zijn nog steeds van 
kracht, maar zullen geleidelijk aan door nieuwe voorschriften worden vervan-
gen. Op basis van de nieuwe wet is het nu ook mogelijk een zoneringsstelsel 
ter beperking van het weg- en spoorweglawaai in te voeren. 

In Engeland heeft de Noise Advisory Council - een zelfstandig adviesor-
gaan van de regering - een zeer werkzaam aandeel gehad in de voorbereiding 
en totstandkoming van de Control of Pollution Act 1974 van 31 juli 1974. Het 
betreft hier een algemene milieuwet, dieeen regeling geeft voor lucht- en wa-
terverontreiniging, geluidhinder - hinder door trillingen daaronder begrepen 
- en afvalverwijdering. 

Het gedeelte van de wet, dat betrekking heeft op het geluid is beperkt tot 
het aangeven van de hoofdlijnen, die in uitvoeringsvoorschriften zullen 
moeten worden uitgewerkt. De belangrijkste onderwerpen, die in de wet zijn 
geregeld, betreffende de bevoegdheden van de lokale autoriteiten tot: 

- het aanwijzen van zones, waarin het geluidsniveau te hoog is en moet 
worden verlaagd; 

- het instellen van een emissieregister voor gebouwen en bedrijven, be-
horende tot een categorie waarvan het geluidsniveau relevant is in een aan-
gewezen zone; 

- het geven van gebruiksregels en het vaststellen van emissienormen 
voor bouwmachines. 

Naast de algemene milieuwet zijn er nog een aantal bijzondere wettelijke 
regelingen voor andere vormen van geluidhinder zoals het verkeerslawaai, 
het vliegtuiglawaai, het lawaai van belendende woningen en het lawaai bin-
nen de bedrijven. 

Het verkeerslawaai - in de zin van wegverkeerslawaai - is geregeld in de 
Land Compensation Act 1973 en de daarop steunende Noise Insulation Re-
gulations 1973. Deze regelingen scheppen de mogelijkheid dat voor reke-
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ning van de overheid geluidwerende voorzieningen worden aangebracht 
aan woningen, die als gevolg van de aanleg of reconstructie van wegen aan 
een toeneming van geluidhinder zijn blootgesteld. 

Het lawaai, dat wordt veroorzaakt door de voertuigen, is geregeld in de 
Road Traffic Act 1972 en de daarop gebaseerde Motor Vehicle (Construction 
and Use) Regulations 1972. 

Het lawaai, dat afkomstig is van naburige woningen is geregeld in deel G 
van de Building Regulations 1972, waarin nauwkeurig wordt aangegeven 
welke constructie-eisen met betrekking tot de geluidsisolatie bij het maken 
van vloeren en muren in acht moeten worden genomen. 

In de Verenigde Staten is de Noise Control Act of 1972 de wettelijke 
grondslag voorde bestrijding van de geluidhinder op federaal niveau. Ook 
deze wet is een raamwet, waarin een programma is uitgestippeld dat door 
het Environmental Protection Agency (EPA) moet worden uitgewerkt. Haar 
taak met betrekking tot de geluidhinder omvat onder andere het vaststellen 
van emissienormen voor bouwmachines, voertuigen, motoren, elektrische 
en elektroakoestische apparatuur en voor spoorwegmaterieel; voorts het 
maken van voorschriften omtrent de wijze, waarop de door een produkt ver-
oorzaakte geluidhinder aan de afnemer kenbaar moet worden gemaakt, als-
mede het kwalificieren van de daarvoor in aanmerking komende produkten 
als low-noise-emission products. Een dergelijke kwalificatie houdt in dat alle 
federale overheidsinstanties verplicht zijn in hun inkoopbeleid aan die pro-
dukten de voorkeurtegeven. 

Ook op het gebied van de geluidsisolatie, het industrielawaai, het vlieg-
tuiglawaai en het verkeerslawaai bestaan diverse wettelijke regelingen, ech-
ter veelal op het niveau van de staten. Een wijziging in 1973 in de Federal-
Aid Highway Act heeft het mogelijk gemaakt om via subsidieregelingen een 
zoneringsstelsel langs wegen in te voeren. 

De normstelling wordt in deze drie landen mede gerelateerd aan de tech-
nische ontwikkeling - de «jeweilige Stand der Technik» in Duitsland, de 
«best practicable means» in Engeland, de «best available technology, taking 
into account the cost of compliance» in Amerika - waardoor een periodieke 
verscherping van de normen door de wetgever al bij voorbaat is ingebouwd. 

In Amerika is bovendien het beginsel van de «retrofit» in de wet opgeno-
men, hetgeen betekent dat de gestelde normen niet alleen voor nieuwe, 
maar ook voor de reeds bestaande produkten van toepassing kunnen wor-
den verklaard. 

In internationaal verband moeten naast het in 1971 begonnen lange-ter-
mijn-onderzoekprogramma van de Wereld Gezondheids Organisatie voor 
Europa, de activiteiten in het kader van de Economische Commissie voor Eu-
ropa van de Verenigde Naties (ECE) speciaal op het gebied van de normstel-
ling voor motorvoertuigen, werkzaamheden op het gebied van normstelling 
en meetmethoden in het kader van de Benelux en de normalisatiewerkzaam-
heden in het kader van de International Organization for Standardization 
(ISO) worden vermeld het actieprogramma voor het milieu dat de EG in 1973 
heeft opgesteld en de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dienaangaande van 1974. 

In het actieprogramma van de EG van 22 november 1973 komt ook het ge-
luidsaspect (inclusief trillingen en infra- en ultrageluid) aan de orde. Daarin 
wordt een tijdschema vastgesteld voor harmonisatie van normstelling en 
meetmethoden ter zake van het toelaatbare geluidsniveau van motorvoer-
tuigen en diverse machines. 

In een eerste fase, te weten vóór 31 december 1974, zouden de volgende 
maatregelen moeten worden genomen: 

- het doen van voorstellen aan de Raad met betrekking tot het toelaatbare 
geluidsniveau van motorvoertuigen en bouwmachines; 
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- het verrichten van studies betreffende de technologische mogelijkhe-
den ter beperking van de geluidhinder door motorvoertuigen. 

In een tweede fase, eindigend op 31 december 1976, dienen verdergaande 
acties te worden ondernomen: 

- wijziging van de reeds gestelde normen voor het toelaatbare geluidsni-
veau voor verschillende voertuigen en machines aan de hand van de vorde-
ringen in de stand van de techniek; 

- het doen van voorstellen aan de Raad betreffende het toelaatbare ge-
luidsniveau van zaagmachines en grasmaaimachines. 

De OESO kwam in november 1974 met nog ruimere aanbevelingen, zoals: 
- het vaststellen van emissienormen voor de voornaamste geluidsbron-

nen; 
- het verrichten van studies naar de gevolgen van lawaai en naar de mo-

gelijkheden om bestaande geluidsbelastingen te verlagen, alsook om nieu-
we geluidhindersituaties te vermijden bij het plannen, ontwerpen, goed-
keuren, uitvoeren en gebruik van nieuwe projecten, zoals woningen, auto-
wegen, transportsystemen, vliegvelden, industriële vestigingen en dergelij-
ke; 

- het opstellen van een plan de campagne om het publiek meer geluids-
bewustte maken; 

- het aan het publiek kenbaar maken van de door een produkt veroorzaak-
te geluidsbelasting. 

Naast de initiatieven in de afzonderlijke lid-staten zullen in de nabije toe-
komst de activiteiten van de EG en de OESO van steeds grotere betekenis 
worden bij de geluidhinderbestrijding. 

§ 5. Historische achtergrond van het wetsontwerp 

Als één van de eerste initiatieven, die tot het wetsontwerp hebben geleid, 
moet worden genoemd het van 13 november 1968 daterende verzoek van de 
toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de 
Gezondheidsraad om advies uit te brengen over de in het belang van de 
volksgezondheid te nemen maatregelen tot beteugeling van de lawaaipro-
duktie en het bestrijden van de geluidhinder. Dit advies kwam in november 
1971 gereed in de vorm van een rapport onder de titel «Geluidhinder». Dit 
rapport van de Gezondheidsraad Commissie Geluidhinder en Lawaaibestrij-
ding (Kamerstuk zitting 1971-1972 — 11 673) is bij het opstellen van heton-
derhavige wetsontwerp een belangrijk uitgangspunt geweest. 

Bestrijding van geluidhinder zou volgens het rapport in de eerste plaats bij 
de bron moeten geschieden door van overheidswege de ten hoogste toe-
laatbare geluidsniveaus voor te schrijven. Aangezien bij onredelijk gebruik 
ook met rustige bronnen geluidhinder kan worden veroorzaakt, zijn daar-
naast in bepaalde gevallen gebruiksvoorschriften op hun plaats. Door voor-
lichting zal op het belang van een zorgvuldig gebruik moeten worden gewe-
zen. Het ontstaan van situaties die geluidhinder in de hand werken dient on-
der meer door een goede ruimtelijke ordening te worden voorkomen. 

Over de planologische aspecten van geluidhinder wordt in het rapport op-
gemerkt dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen de geluidhinder 
integraal dient te worden betrokken. Hierbij dienen geluidsbelastende ele-
menten (wegen, industrieterreinen en dergelijke) te worden gescheiden van 
geluidsgevoelige elementen (woonbebouwing, natuurgebieden en dergelij-
ke). Ook bij de streekplannen zal men het geluidhinderaspect moeten betrek-
ken. Voorts wordt in het kader van de ruimtelijke ordening in het rapport ge-
pleit voor een indeling van de bestemmingsplannen in zones, die ieder hun 
eigen maximum geluidsniveau hebben. 
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Ten aanzien van de geluidsisolatie tussen woningen wordt opgemerkt dat 
de geluidwering in vele nieuwe woningen niet het minimaal wenselijk te 
achten niveau haalt en vaak zelfs belangrijk slechter is. Volgens het rapport 
is het dringend gewenst en zonder hoge kosten mogelijk enerzijds de geluid-
weringseisen te verzwaren en anderzijds de realisering daarvan doeltreffend 
te controleren; er dient een overheidscontrole te worden uitgeoefend zowel 
op de bouwplannen als op de gereedgekomen projecten. 

Voorts worden de volgende aanbevelingen gedaan op het gebied van de 
wetgeving: 

- betere toepassing van bestaande regelingen; 
- aanvullingen in de bestaande wetgeving; 
- het tot stand brengen van een nieuwe, algemene wettelijke regeling tot 

het voorkomen en bestrijden van geluidhinder. 
Ten slotte wordt opgemerkt dat slechts een integrale uitvoering van het 

pakket van aanbevolen maatregelen tot een oplossing van de geluidhinder-
problematiek zal leiden. 

Na de adviesaanvrage aan de Gezondheidsraad hebben een aantal ont-
wikkelingen plaatsgevonden die samen met het hierboven besproken advies 
de stoot tot het onderhavige wetsontwerp hebben gegeven. 

In maart 1970 werd door middel van een circulaire aan de gemeentebestu-
ren gevraagd aan de problematiek van de geluidhinder aandacht te schen-
ken en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de reeds ter beschik-
king staande bevoegdheden. 

De regeringsverklaring van augustus 1971, waarin de oprichting van het 
nieuwe Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd bekendge-
maakt, noemt het ontwerpen van wettelijke maatregelen ter bestrijding van 
geluid-en trillinghinder één van de taken van dit ministerie. De Ministervan 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd belast met de coördinatie op het 
terrein van de milieuhygiëne en daarmee met het bestrijden en doen bestrij-
den van geluidhinder. In de brief van 1 oktober 1971 van de Minister-Presi-
dent (zitting 1971-1972 - 11 539) is aan deze coördinerende taak nadere in-
houd gegeven. 

In het kader van de ambtelijke coördinatie werd in april 1972 de lnterde-
partementale Commissie Geluidhinder opgericht. In deze commissie zijn al-
le departementen die enige bemoeienis met de problematiek van de geluid-
hinder hebben, vertegenwoordigd. Deze commissie is nauw gelieerd aan de 
Interdepartementale Coördinatiecommissie voorde Milieuhygiëne, welke 
commissie in laatste instantie is belast met de interdepartementale ambtelij-
ke voorbereiding van de beraadslagingen inzake de milieuhygiëne op rege-
ringsniveau. 

Dein juni 1972 verschenen Urgentienota Milieuhygiëne wijdt een afzon-
derlijk hoofdstuk aan de problematiek van de bestrijding van geluidhinder. 
Na een inventarisatie van de problemen wordt een tiental urgenties opge-
somd. Deze urgenties betreffen - naast de voorbereiding van een Wet ge-
luidhinder, een wijziging van de Luchtvaartwet en een wijziging van de Hin-
derwet - een uitwerking van verschillende aanbevelingen van de Gezond-
heidsraad. 

Nagenoeg alle urgenties zijn intussen reeds ter hand genomen. Zo is bij 
voorbeeld onder auspiciën van de Interdepartementale Commissie Geluid-
hinder een integraal onderzoekprogramma wegverkeerslawaai opgezet, dat 
beoogt de benodigde beleidsonderbouwende gegevens en inzichten te ver-
schaffen. Op het terrein van de educatie is een eerste stap gedaan, doordat 
in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne door 
het Instituut voor Bestuurswetenschappen in samenwerking met TNO in 
1974 een cursus geluidbewaking werd georganiseerd, waaraan een kleine 
400 ambtenaren van gemeente, provincie en rijk hebben deelgenomen. An-
dere urgenties hebben in het onderhavige wetsontwerp een wettelijke 
grondslag gekregen. 

Ten aanzien van het verkeerslawaai is door de Rijkswaterstaat begin 1973 
een publikatie «Verkeerslawaai en Wegontwerp» uitgebracht, waarin een 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 639, nrs. 1-4 67 



overzicht wordt gegeven van zowel de factoren waarvan verkeerslawaai af-
hankelijk is, als van de mogelijkheden om het verkeerslawaai te beperken. In 
deze publikatie zijn tevens opgenomen grenswaarden voor het verkeersla-
waai die bij de aanleg van autosnelwegen door de Rijkswaterstaat sedert-
dien worden aangehouden. 

Om in afwachting van de totstandkoming van de Wet geluidhinder een 
doelmatige toepassing van de reeds bestaande wettelijke regelingen zoveel 
mogelijk te bevorderen, heeft de ondergetekende in augustus 1973 en mei 
1974 circulaires aan de gemeente- en provinciale besturen gezonden. De cir-
culaire van augustus 1973 beoogt allereerst een overzicht te geven van de 
belangrijkste beleidsvoornemens, zoals die onder meer in de Urgentienota 
Milieuhygiëne zijn neergelegd. In aansluiting daarop werd aangegeven in 
welk opzicht de gemeentebesturen bij het opstellen en uitvoeren van hun 
beleid in de lokale sfeer ook reeds nu een actieve bijdrage tot de verminde-
ring van geluidhinder kunnen leveren. Vervolgens werden aanbevelingen in 
de vorm van voorlopig te hanteren beleidsnormen ten aanzien van geluid-
hinderter sprake gebracht. Bij de circulaire van mei 1974zijn nog een aantal 
aanvullende immissie-aanbevelingen gegeven. 

Vanzelfsprekend houden niet alleen overheidsinstanties zich bezig met de 
problematiek van de geluidhinder. 

In 1970 werd de Nederlandse Stichting Geluidhinder opgericht. Destich-
ting, welke door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
wordt gesubsidieerd, stelt zich ten doel geluidhinder in Nederland te voorko-
men en te bestrijden. Zij tracht dit doel te bereiken door initiatieven op dit 
gebied te nemen en te ontwikkelen, alsmede door samen te werken met or-
ganisaties of instellingen, die gelijksoortige doeleinden nastreven. 

De initiatieven van de stichting liggen vooral op het vlak van voorlichting 
en educatie. Door de stichting wordt een driemaandelijks mededelingen- en 
informatieblad uitgegeven, waarin objectieve feiten over geluidhinderpro-
blemen en mogelijke oplossingen daarvan zijn opgenomen. Jaarlijks wor-
den studiedagen georganiseerd over de verschillende aspecten van geluid-
hinder. Ook werkt de stichting mee aan de organisatie van cursussen en zijn 
een aantal werkgroepen opgericht met de opdracht bepaalde deelproble-
men op het gebied van de geluidhinder uit te diepen en aanbevelingen voor 
de oplossing van in dit verband gesignaleerde knelpunten te doen. 

Voorts kan melding worden gemaakt van onderzoekingen naar verkeersla-
waai door de Nederlandse Consumentenbond, waarvan de resultaten wer-
den gepubliceerd in de Consumentengids van mei 1974 en juli 1975. 

Gebruik makend van de reacties van leden werden op een aantal, bepaald 
niet unieke plaatsen, metingen verricht. Uit de resultaten in interviews met 
omwonenden bleek dat er in vele gevallen van hinder door verkeerslawaai 
sprake was. Ook bleken de bewoners van flats op deze plaatsen tijdens de 
autoloze zondagen van januari 1974 te hebben ontdekt dat hun woningen 
zeer gehorig zijn; voordien was het geluid van de buren gemaskeerd door het 
verkeerslawaai. Ook uit dit onderzoek blijkt dat een gecombineerde en zo 
mogelijk integrale aanpak van het lawaaiprobleem gewenst is, gelet op de 
nauwe onderlinge samenhang tussen bron, gebruik en situatie. 

De noodzaak tot integrale aanpak van de geluidhinderproblematiek is de 
laatste jaren steeds duidelijker geworden. In internationaal verband valt op 
dat het inzicht doorbreekt dat een fragmentarische, slechts op één sector 
van de samenleving gerichte aanpak, geen daadwerkelijke oplossing kan 
bieden. 

Ook de Gezondheidsraad stelde in zijn rapport dat het noodzakelijk is te 
komen tot een algemene wettelijke regeling tot het voorkomen van geluid-
hinder. De veronderstelling dat aanpassing van bestaande wetgeving op 
daarvoor geschikte plaatsen op snelle en eenvoudige wijze zou kunnen 
plaatsvinden, maakte dat voor de inhoud van een nieuwe Wet geluidhinder 
in de eerste plaats werd gedacht aan voorschriften ten aanzien van de ge-
luidsbronnen en voorschriften ten aanzien van het gebruik, waarvoor wette-
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lijke regelingen nagenoeg ontbraken. In de Urgentienota werd deze gedach-
te min of meer overgenomen. 

Tijdens de voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp werd echter 
steeds duidelijker dat een op één algemene wet gebaseerde geluidhinderre-
geling de voorkeur zou verdienen. Demogelijkheid tot regeling in andere 
wetten bleek om diverse redenen beperkt te zijn en bepaald niet tot unifor-
miteit qua uitvoering en toezicht te leiden. Voorts kan onvoldoende rekening 
worden gehouden met de manier waarop de verschillende soorten lawaai 
door elkaar heenspelen en elkaar qua beleving beïnvloeden. In vele praktijk-
situaties moet immers worden gesproken van een samengestelde geluidssi-
tuatie, waaraan diverse soorten geluidsbronnen hun eigen bijdrage leveren; 
verkeerslawaai (in het bijzonder wegverkeerslawaai, maar ook railverkeers-
lawaai en scheepvaartlawaai), industrielawaai, vliegtuiglawaai, lawaai van 
bouwactiviteiten, geluidsoverlast van naburige woningen, huis-, tuin- en 
keukenapparatuur, alsmede recreatielawaai van velerlei aard. Deze geluids-
problemen kunnen in de praktijk meestal niet los van elkaar tot een oplos-
sing worden gebracht, omdat er interacties zijn, soms zelfs tegenovergestel-
de oplossingen of conflicterende belangen. Als voorbeeld kan in dit verband 
worden genoemd de maskerende werking van het verkeerslawaai op indu-
strielawaai en geluiden vanuit huurwoningen. Zo deelde de ondergetekende 
in de circulaire «geluidhinder» van 1973 mede dat de in voorbereiding zijnde 
Wet geluidhinder ook het wettelijk kader voor de vaststelling van immissie-
normen zou moeten bieden. 

De discussies over het actieprogramma inzake het milieu van de Europese 
Gemeenschappen droegen eveneens bij aan de gedachte dat een integrale 
behandeling van de geluidhinderproblematiek het beste kan worden ge-
waarborgd door voor de inhoud van het wetsontwerp geluidhinder niet te 
volstaan met opvulling van leemtes in bestaande wetgeving. 

De Wet geluidhinder kreeg in die optiek steeds met het karakter van een al-
gemene wet. In die toelichting op de begroting voor 1975 (Kamerstuk zitting 
1974-1975 - 13 100 hoofdstuk XVII) werden de grondslagen en de hoofdele-
menten van het onderhavige wetsontwerp aangegeven. Na een korte be-
schrijving van de geluidhinderbestrijding volgens de hiërarchie bron - over-
dracht - ontvanger, werd geconcludeerd dat het in combinatie treffen van 
beperkende maatregelen veelal een technisch en organisatorisch ingewik-
keld proces is, waarvoor een goede coördinatie is vereist. 

Bovenstaande overwegingen leiden tot de conclusie, dat de coördinatie, 
zowel voor wat betreft de voorbereiding, uitvoering als controle, bij een wet-
telijke regeling voor de geluidhinderproblematiek centraal dient te staan, en 
dat het door de Regering te voeren geluidhinderbestrijdingsbeleid integraal 
moet zijn ingepast in het algemeen milieuhygiënische beleid. 

De ondergetekende stelde in bedoelde toelichting dat het ontwerp van wet 
geluidhinder het kader zou moeten voor een integraal stelsel van regelin-
gen, waarbij ook zoveel mogelijk de tijdsfasering en financiering van de op 
grond van de regelingen te treffen maatregelen aan en rond geluidsbronnen 
zullen zijn inbegrepen. Hierbij zou in ruime mate aansluiting worden gezocht 
bij de reeds in het kader van andere wettelijke regelingen bestaande proce-
dures voor de bestuurlijke gang van zaken, zoals inspraakprocedures, be-
roepsmogelijkheden en de delegatie van bevoegdheden aan lagere overhe-
den. 

Als hoofdelementen van de toekomstige wetgeving inzake geluidhinder 
werden genoemd: de regeling van de normstelling voor geluidsbronnen en 
geluidsgevoelige objecten, de regeling van de zonering rond bepaalde ge-
luidsbronnen en regelingen voor de afscherming tegen geluidsoverlast. 

De ondergetekende is van oordeel dat het onderhavige wetsontwerp, dat 
beoogt de geluidskwaliteit van het milieu te beschermen, inderdaad als het 
integrale kader voor de voorkoming en bestrijding van geluidhinder kan 
worden beschouwd. 
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HOOFDSTUK II. BRONBESTRIJDING 

§ 1. Toestellen 

A. Inleiding 

Zoals reeds in deze memorie is uiteengezet, is het streven in het kader van 
de geluidhinderbestrijding allereerst gericht op bestrijding aan de bron. 

In de technische ontwikkeling van de meeste apparaten (in dit ontwerp 
toestellen genoemd voor zover zij geluidhinder kunnen veroorzaken) is tot 
nu toe vrij weinig aandacht besteed aan het geluidsaspect. In de eerste 
plaats is de koper c.q. gebruiker nauwelijks geïnteresseerd in stillere produk-
ten; vaak wordt gedacht dat veel geluid inherent is aan krachtig, en dus een 
gunstig teken is. In de tweede plaats kan het ontwerpen van een stille machi-
ne kostenverhogend werken, hetgeen bij afwezigheid van wettelijke voor-
schriften door de individuele fabrikant vooral uitconcurrentieoogpunt onge-
wenst wordt geacht. In de derde plaats kost de geluidproduktie slechts een 
verwaarloosbare hoeveelheid energie; er is derhalve geen stimulans aanwe-
zig om uit efficiency-overwegingen stillere apparaten te construeren. 

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat met het opvoeren van de prestaties 
ook het lawaai is toegenomen. In hoofdstuk II van het ontwerp wordt de mo-
gelijkheid geschapen voorschriften met betrekking tot alle als geluidsbron 
aan te merken toestellen bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen. 

Reeds in het ontwerpstadium van het toestel moet rekening worden ge-
houden met de geluidproduktie. Men kan dan kiezen voor een systeem dat 
qua constructie minder geluid produceert. Tevens kan rekening worden ge-
houden met het eventueel aanbrengen van geluiddempende voorzieningen 
en de verschillende problemen die uit het aanbrengen van zulke voorzienin-
gen voortvloeien, zoals onderhoud en koeling. 

Naast maatregelen aan het toestel zelf, is het in bepaalde gevallen van be-
lang aandacht te schenken aan de wijze waarop een toestel is bevestigd aan 
een vaste constructie. Op deze constructie kunnen trillingen worden overge-
bracht, waardoor afstraling van het geluid plaatsvindt. Bij die toestellen, die 
aan muur, vloer of plafond worden bevestigd, zullen de gebruikelijke beves-
tigingsmiddelen mede bij de keuring kunnen worden betrokken. 

Zo lang de krachtens hoofdstuk II te stellen emissienormen afwijken van de 
uit milieuhygiënisch oogpunt gewenste waarden, zal periodiek moeten wor-
den nagegaan of verscherping mogelijk is (aanpassing aan de stand van de 
techniek). Ten einde fabrikanten en gebruikers hieromtrent tijdig te in-
formeren zal ernaar worden gestreefd om, voorzover mogelijk, gelijk met de 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen emissienormen 
ook reeds de waarde aan te geven die na een zekere periode zal gelden. Als 
deze toekomstige grenswaarde niet wordt gegeven kan het verschijnsel op-
treden van opvulling van de normen: na verloop van tijd richten alle ontwer-
pen zich op de geldende grenswaarde, hetgeen betekent dat nieuwe versies 
van toestellen, die oorspronkelijk ruim onder de grenswaarde zaten, minder 
stil worden gebouwd dan in het stadium waarin nog geen grenswaarde 
gold. Door ook toekomstige grenswaarden te indiceren wordt een prikkel in-
gebouwd om de ontwerpen te richten op de laagst haalbare emissieniveaus. 

Het is niet uitgesloten dat voor sommige toestellen in verband met be-
paalde, doorgaans praktische problemen de betreffende uitvoeringsbeslui-
ten niet zo snel tot stand zullen kunnen worden gebracht als uit oogpunt van 
geluidhinderbestrijding wenselijk moet worden geacht. In zulke gevallen kan 
de overheid vooruitlopend op de totstandkoming van algemeen geldende ei-
sen aan de geluidproduktie van die toestellen in een eerder stadium reeds ei-
sen, dan wel scherpere eisen gaan stellen aan toestellen, die door de over-
heid zullen worden aangeschaft of waarvan de aanschaf zal worden gesubsi-
dieerd. Dit kan ook gelden voor toestellen die bij de uitvoering van werken 
met een rijksbijdrage zullen worden gebruikt. 
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B. Wegverkeer 

Door het gemotoriseerde wegverkeer, bestaande uit personenauto's, 
vrachtauto's en bussen, motorfietsen en bromfietsen wordt geluid afge-
straald naar de omgeving. Dit geluid is afkomstig van de motor, banden, car-
rosserie, signaalhoorns en dergelijke. De belangrijkste bijdrage aan de totale 
geluidemissie komt van de motor en de banden. Verbeteringen zijn te berei-
ken door maatregelen aan de motor (inclusief het uitlaatsysteem), maatre-
gelen met betrekking tot vermindering van het bandenlawaai en door een 
verbeterde intensievere straatcontrole van de voertuigen met betrekking tot 
de geluidseisen. 

Bij de typekeuringen, waarvan bij de seriematig vervaardigde voertuigen 
praktisch altijd sprake is, wordt hoofdzakelijk het motorgeluid gemeten. De vi-
gerende normen voor de geluidemissie van motorvoertuigen zijn vastge-
steld op grond van de in hoofdstuk I van deze memorie reeds genoemde 
richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 6 februari 1970. Daarbij is 
het maximaal toegelaten geluidsniveau op 7,5 m ter zijde van de voertuigen, 
gemeten volgens de voorgeschreven testprocedures, voor de verschillende 
categorieën vastgesteld zoals aangegeven in tabel I, kolom I. 

Op 24 juli 1974 is door de Europese Commissie een voorstel ingediend bij 
de Raad voor een verscherping van deze normen. Deze waarden zijn ver-
meld in tabel I, kolom II. Invoering van deze waarden zou stapsgewijs moe-
ten geschieden in de periode van 1 oktober 1975 tot 1 oktober 1976. In het 
voorstel is tevens voorzien in onderzoek naar betere meetmethoden en naar 
de mogelijkheden voor een verdere verlaging van de grenswaarden. 

Tabel I 

Categorieën Ko lom I Ko lom II 
grenswaarde grenswaarde 
i n d B ( A ) i n d B ( A ) 

Motorvoertuigen op ten minste 4 
wielen, ingericht voor het vervoer 
van niet meer dan 8 personen, de 
bestuurder daaronder niet begrepen 82 80 

Motorvoertuigen op ten minste 4 
wielen, ingericht voor het vervoer 
van meer dan 8 personen, de be-
stuurder daaronder niet begrepen, 
met een maximum totaalgewicht 
van ten hoogste 3500 kg 84 81 

Motorvoertuigen op ten minste 
4 wielen, ingericht voor het ver-
voer van goederen, met een maxi-
mum totaalgewicht van ten hoog-
ste 3500 kg 84 81 

Motorvoertuigen op ten minste 4 
wielen, ingericht voor het vervoer 
van meer dan 8 personen, de be-
stuurder daaronder niet begrepen, 
met een maximum totaalgewicht 
van meer dan 3500 kg 89 85 

Motorvoertuigen op ten minste 4 
wielen, ingericht voor het vervoer 
van goederen, met een maximum 
totaalgewicht van meer dan 
3500 kg 89 86 

Motorvoertuigen op ten minste 4 
wielen, ingericht voor het vervoer 
van meer dan 8 personen, de be-
stuurder daaronder niet begrepen, 
met een motorvermogen van ten 
minste 200 D IN pk 91 87 

Motorvoertuigen op ten minste 4 
wielen, ingericht voor het vervoer 
van goederen, met een motorver-
mogen van ten minste 200 DIN pk 
en een maximum totaalgewicht van 
meer dan 12000 kg 91 88 
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Voor motorfietsen is een richtlijn van de Europese gemeenschappen in 
voorbereiding, voor Nederland geldt momenteel een grenswaarde van 82 
dB(A) voor alle typen motorfietsen. 

Voor bromfietsen is in het kader van de Europese Gemeenschappen voor-
lopig geen richtlijn te verwachten. De voor bromfietsen geldende emissie-
waarden zijn bij de Typekeuring: 73dB(A) bij de rijdende test, en dB(A) bij 
de stilstaande test (dichtbijmeting; op 50 cm van de uitlaat). 

De typekeuringen van alle bovengenoemde voertuigen worden uitgevoerd 
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De handhavingskeuringen worden 
uitgevoerd door de politie. Zij is daartoe uitgerust met eenvoudig te bedie-
nen geluidmeters. Tot op dit moment is alleen de handhavingskeuring voor 
de bromfietsen operationeel. 

Sinds 1 april 1973 is hiertoe een straatcontrolemethode in gebruik (de 
dichtbijmeting), waarvoor een grenswaarde van 102 dB(A) geldt. De huidige 
methode voor straatcontrole voor auto's en motorfietsen voldoet slecht. 
Aan een betere handhavingsmethode wordt gewerkt, ook in EG-verband. Hier-
door zal effectief kunnen worden opgetreden tegen afwijkingen als gevolg 
van achterstallig onderhoud (zoals kapotte uitlaten) of modificaties (sportuit-
laten en dergelijke). De moeilijkheden die overwonnen moeten worden bij 
het vinden van een goede handhavingsmethode op basis van geluidmetingen 
zijn echter aanzienlijk groter dan bij de bromfiets het geval was. Overigens 
kan reeds in vele gevallen op het gehoor of aan de hand van een visuele in-
spectie worden vastgesteld dat een bepaald motorvoertuig niet overeen-
komt met het goedgekeurde type. 

In het kader van de Interdepartementale Commissie geluidhinder is vorig 
jaar een aanvang gemaakt met een onderzoekprogramma Wegverkeersla-
waai. Een overzicht hiervan is gegeven in de ICG publikatie VL-HR-00-01 van 
augustus 1974. Een belangrijk deel van het programma is gericht op de ope-
rationalisering van het onderhavige wetsontwerp, waartoe onder meer stan-
daardmeet- en berekeningsmethoden moeten worden ontwikkeld. 

De ontwikkeling van stillere voertuigen wordt eveneens onderzocht en ge-
stimuleerd; in dit verband kan melding worden gemaakt van een recent re-
geringsbesluittot subsidiëring van ontwikkelingsprojecten op het gebied 
van de Stirlingmotor en een stillere en schonere dieselmotor, alsook van een 
in samenwerking met de Haagsche Tramweg Maatschappij door TNO uit te 
voeren onderzoek naar de mogelijkheden van het op korte termijn stiller ma-
ken van stadsbussen. 

Bij de onderzoeken naar stillere voertuigen blijkt dat reeds aanzienlijke 
verbeteringen kunnen worden bereikt door relatief eenvoudige voorzienin-
gen, zoals betere uitlaatdempers en het «inpakken» van de motor. De te berei-
ken verbetering ligt in de orde van 5 dB(A), en bij verdere, ingrijpende ver-
beteringen in de orde van 10 dB(A). Ook in het buitenland wordt gespeurd 
naar verbeteringen. Vooral in Amerika en Duitsland is hieraan reeds veel on-
derzoek verricht, aan de hand waarvan thans aanmerkelijk stillere voertui-
gen worden geproduceerd. De resultaten van deze onderzoeken worden ver-
werkt in de studies van het Nederlandse programma. 

Bij snelheden onder 70 km/u is meestal het lawaai van motor, uitlaat en 
andere mechanische geluidsbronnen van het voertuig bepalend voor de tota-
le geluidemissie. In de stedelijke situatie zal derhalve vooral verbetering 
kunnen ontstaan door de voertuigen voor wat betreft motoren uitlaatsyste-
men stiller te maken. In de eerste plaats moet hierbij aandacht worden be-
steed aan vrachtauto's en bussen, omdat zij wegens hun relatief hoge ge-
luidproduktie, die samenhangt met het feit dat deze voertuigen meestal zijn 
voorzien van dieselmotoren met een groot vermogen en tot voor kort wei-
nig aandacht aan hun geluidproduktie is geschonken, een belangrijk deel 
van de geluidemissie van het wegverkeer bepalen. Het motor- en uitlaatge-
luid van personenauto's vormt, bij normaal rijgedrag, in mindere mate een 
probleem, al moet ook hier over de gehele linie een verbetering worden na-
gestreefd en zijn er bepaalde typen personenauto's, waar nog een forse ge-
luidreductiezal moeten worden bereikt. 
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In situaties met snelheden boven 70 km/u gaat het bandenlawaai in steeds 
grotere mate de totale geluidemissie bepalen. Van invloed hierop zijn de op-
pervlaktestructuurvan het wegdek alsook de profilering en de samenstelling 
van de band. De op snelwegen toegepaste wegdekken zijn in ons land veelal 
reeds zodanig, dat hier uit akoestisch oogpunt geen verbetering kan worden 
bereikt; op langere termijn is wellicht nog wel een kleine verbetering van de 
banden tegemoet te zien. De belangrijkste bijdrage aan een vermindering 
van de geluidproduktie van het wegverkeer zal derhalve eveneens van het 
stiller maken van de voertuigen zelf moeten komen. Ook hier zijn de vracht-
auto's en bussen primair van belang en komen de personenauto's op de 
tweede plaats. De rol van de personenauto wordt hier weer wel belangrijk bij 
de toepassing van maatregelen in de sfeer van een effectieve snelheidsver-
mindering. 

Frappant is dat in verschillende onderzoekingen, onder andere van de 
Consumentenbond naar de geluidemissie van personenauto's, de aanwe-
zigheid van een verband tussen de geluidemissie van deze auto's en de prijs 
niet kon worden vastgesteld. Zowel bij de goedkope als de dure typen kwa-
men stille en lawaaiige exemplaren voor. De verwachting is daardoor ge-
wettigd dat een akoestisch goed ontworpen auto niet of nauwelijks duurder 
behoeft te worden. 

Bij motorfietsen en bromfietsen wordt de geluidemissie volledig bepaald 
door motor- en uitlaatgeluid. Ook hier kan door een geleidelijke verscher-
ping van de eisen de nodige verbetering worden bereikt. Deze voertuigen le-
veren mede door de wijze van gebruik een niet onaanzienlijke bijdrage aan 
de hinder in de stedelijke situatie, te meer daar in vele gevallen om der wille 
van het «sportieve karakter» door de gebruikers wijzigingen aan de voertui-
gen en de bijbehorende uitlaatsystemen worden aangebracht. 

Evenals bij de «sportieve» auto's zal in eerste instantie de typekeuring, 
maar vooal een intensieve straatcontrole paal en perk moeten stellen aan de 
emissie. Bepaalde uitlaten, speciaal ontworpen om extra geluid voort te 
brengen, zullen niet meer mogen worden toegepast. 

C. Railverkeer 

Door het opvoeren van de rijsnelheden en de rijfrequentie door grotere 
versnelling en krachtiger remmen neemt de lawaaiproduktie van het railver-
keer toe, waardoor op een toenemend aantal trajecten een knellend pro-
bleem ontstaat ten aanzien van dit lawaai. Een aantal druk bereden trajec-
ten voert vlak langs of door woonkernen. 

Om een optimaal gebruik van het openbaar vervoer mogelijk te maken, zal 
men de afstand tussen de woonkernen en de stations en halten zo klein mo-
gelijk willen houden en bij voorkeur deze stopplaatsen te midden van de 
woonbebouwing leggen. Hierin schuilt een moeilijke opgave voor de bestrij-
ding van de geluidhinder. Door de beperking van de (ruimtelijke) mogelijk-
heden zal in deze gevallen in de eerste plaats aandacht moeten worden ge-
schonken aan de bron. 

Een van de belangrijkste oorzaken van het geluid is het contact tussen wiel 
en rail (vergelijkbaar met het bandenlawaai bij het wegverkeer). Een verbe-
tering is te bereiken door het aanbrengen van zogenaamde schorten om de 
wielstellen, die deze zoveel mogelijk moeten afschermen. Aanvullend kun-
nen schermen zorgen voor een verdere reductie van dit lawaai. Ook kan ver-
betering worden bereikt door gebruik te maken van doorgelast spoor, dat 
reeds op ruime schaal in ons land wordt toegepast. 

Andere belangrijke bronnen vormen de dieselmotoren van sommige loco-
motieven. Verwacht mag worden dat de nieuwere typen diesellocomotieven 
een aanzienlijk lagere geluidemissie zullen hebben indien daaromtrent voor-
schriften worden uitgevaardigd. 

In Duitsland en Japan heeft men reeds aanzienlijk stillere treinstellen ge-
construeerd. Ten behoeve van de Schiphollijn zijn treinstellen in bestelling 
die bij een snelheid van 160 km/u het geluid produceren van een huidige 
trein bij 120 km/u. 
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Bij de goederenwagons speelt naast de geluidopwekking bij het contact 
wiel - rail, soms ook de afstraling van de opbouw een rol. Bij de vervaardi-
ging van nieuwe wagons zal hiermede ernstig rekening moeten worden ge-
houden terwijl voor de meest lawaaiige bestaande typen naar een verbete-
ring moet worden gezocht. 

Een apart probleem bij het spoorweglawaai wordt gevormd door de ran-
geerterreinen, waarop veelal ook 's nachts wordt gerangeerd. Hinder treedt 
op ten gevolge van het tegen elkaar stoten van de wagons (piekniveaus van 
70 dB(A) in woningen zijn gemeten), het motorgeluid van de diesellocomo-
tieven, het geven van geluidssignalen, het piepen van wielen in bochten en 
bij het remmen. Naast de maatregelen aan de bron dient hier het aanhouden 
van afstand gehanteerd te worden. 

Behalve de hinder ten gevolge van geluid, treedt bij treinen en trams hin-
der op als gevolg van trillingen. Vooral zware locomotieven en goederentrei-
nen kunnen bij een slappe bodem over meer dan honderd meter ernstige 
trillingsoverlast veroorzaken. Bij de lichtere trams en metro's geldt dit voor 
kleinere afstanden, die in stedelijke situaties echter voorkomen. Door een 
zorgvuldige constructie en/of het in acht nemen van voldoende afstand tus-
sen bron en ontvanger kan hiervoor een oplossing worden gevonden. 

Om meer gegevens te verkrijgen voorde oplossing van bovenstaande 
problemen, wordt in het kader van de Interdepartementale Commissie Ge-
luidhinder in overleg met de betrokken instellingen een onderzoekprogram-
ma railverkeerslawaai opgesteld. Hieruit moet meer informatie worden ver-
kregen over de voornaamste bronnen van het geluid, op welke wijze door 
optimale constructie, vormgeving of afscherming deze bronnen stiller kun-
nen worden gemaakt en over de mate waarin railverkeerslawaai als hinder-
lijk wordt ervaren. 

Voor nieuwte bouwen railvoertuigen dienen geluidseisen aan de ont-
werpcriteria te worden toegevoegd. De ontwikkeling die op dit momentte 
voorzien is, gaat in de richting van grotere snelheden, sneller optrekken en 
remmen en op langere termijn naar nieuwe aandrijftechnieken (aerotrain, 
turbotrain of elektromagnetische zweeftrein). De eerste twee ontwikkelingen 
hebben in samenhang met de ontwikkeling naar hoger rijfrequenties een 
verhoging van de lawaaibelasting tot gevolg. Zoveel mogelijk moet worden 
getracht het geluidsaspect bij de beoordeling van nieuwe systemen te be-
trekken. 

D. Waterverkeer 

Evenals bij de hiervoor behandelde verkeersvormen het geval was, neemt 
ook de intensiteit van het verkeer te water toe en worden steeds grotere mo-
torvermogens toegepast, waardoor de druk bevaren scheepvaartroutes 
overlast voor de omgeving gaan opleveren. Hierbij moet onderscheid wor-
den gemaakt tussen beroeps- en recreatievaart. De toename van de geluid-
emissie heeft tot gevolg dat met name 's nachts door de beroepsvaart geluid-
hinder kan worden veroorzaakt langs bepaalde vaarroutes. 

In het Reglement «Onderzoek Vaartuigen Rijn» (het ROV-Rijn) bestaat een 
voorschrift met betrekking tot het hoogst toelaatbare geluidsniveau van mo-
torvaartuigen. Dit geluidsniveau is vastgesteld op 75 dB(A), gemeten op 25 
meter afstand van het schip. Deze regeling is voor het Nederlandse deel van 
de Rijn van kracht geworden bij beschikking van de Minister van Justitie van 
13 december 1973 (Stb. 1973, 595) (art. 23a). 

Een relatief hoog geluidemissieniveau hebben vaak ook de kleinere, 
meestal oudere schepen. Deze categorie kan vooral op minder druk bevaren 
wateren geluidhinder veroorzaken. Verwacht mag worden dat een belangrij-
ke reductie van de geluidemissie kan worden bereikt door technische voor-
zieningen. 

Ook kan hinder worden veroorzaakt door het gebruik van signaalhoorns. 
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In het belang van de verkeersveiligheid te water moet aan deze hoorns de 
eis worden gesteld dat het geluid ervan ten minste voldoende sterk is om de 
nodige informatie over te brengen. Onderzocht zal worden of door het stel-
len van gebruiksregels ook hier een verbetering van de geluidssituatie kan 
worden bereikt. 

Bij de recreatievaart wordt eveneens gebruik gemaakt van vaartuigen die 
ernstige overlast aan de omgeving kunnen berokkenen. Met name de vaar-
tuigen met buitenboordmotor verstoren soms in hevige mate de rust in de 
recreatieve omgeving, waarin zij zo vaak worden gebruikt. Bij metingen aan 
vaartuigen met buitenboordmotor, gemeten op 15 meter afstand, komen 
waarden voor tussen 70 en 85 dB(A). Bij de snelle boten is niet alleen het la-
waai van de motor belangrijk, maar gaat ook het geluid geproduceerd door 
het slaan van de romp op het water een belangrijke rol spelen. Een ongunsti-
ge factor is dat over grote wateroppervlakken het geluid slecht wordt ge-
dempt, zodat lawaaiige vaartuigen op grote afstand te horen zijn. 

In het kader van het Programma «Opheffing Technische Handelsbe-
lemmeringen» ingestelde deskundigengroep «Pleziervaartuigen» van de Eu-
ropese Gemeenschappen wordt behalve aan richtlijnen voor de waterver-
ontreiniging en luchtverontreiniging, gewerkt aan een richtlijn voor de geluid-
emissie van deze categorie vaartuigen. Het ligt in de bedoeling van de Eu-
ropese Commissie om voor 1 januari 1977 een voorstel vooreen richtlijn 
naar de Raad te sturen over dit onderwerp. 

E. Bouwmachines 

Vooral in de stedelijke omgeving is de geluidhinder van bouwactiviteiten, 
waarbij van lawaaiige bouwmachines gebruik wordt gemaakt, toegenomen. 
Hoewel deze toestellen slechts tijdelijk op een bepaalde lokatie werkzaam 
zijn, kan de hinder zodanige vormen aannemen, dat geluidbeperkende 
maatregelen noodzakelijk moeten worden geacht. 

Uit marktonderzoeken blijkt dat aanzienlijke geluidreducties kunnen wor-
den bereikt. Waar aandacht aan het geluidsaspect is besteed, zijn aanzienlijk 
stillere apparaten ontstaan. Verschillen tot 20 dB(A) komen voor. 

In Duitsland bestond reeds sinds 9 september 1965 het Gesetzzum Schutz 
gegen Baularm, waarin emissienormen werden gesteld voor betonmolens, 
transportbetonmixers, wielladers, compressoren, beton pompen, bulldozers 
en rupsladers. De bestaande regelingen zijn intussen uitgebreid met voor-
schriften betreffende pneumatische hamers en torendraaikranen. 

In het kader van het Actieprogramma van de Europese Gemeenschappen 
inzake het milieu van 22 november 1973 worden richtlijnen opgesteld voor 
de bouwmachines, waarbij een typekeuring zal worden ingevoerd. Een 
voorstel is door de Europese Commissie reeds opgesteld voor de kaderricht-
lijn, de meetmethode en voor pneumatische hamers. Op dit moment wordt 
gewerkt aan richtlijnen voor torenkranen en generatoren voor laswerk en 
energievoorziening, terwijl op langere termijn ook wegenbouwmachines, be-
tonmixers en grondverzetmachines zullen worden behandeld. 

Behalve een dergelijke typekeuring is ook een goede handhavingskeuring 
nodig. Door een slecht onderhoud of onjuist gebruik kan het effect van de 
geluidwerende voorzieningen geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan. 
In de eerdergenoemde Europese richtlijn is reeds een methode voor de 
handhavingskeuring opgenomen. 

F. Huishoudelijke apparaten, hobbyapparatuur en andere toestellen 

In en om de woning worden vele toestellen gebruikt, die als ongewenst 
nevenprodukt geluid verspreiden. Zo zijn er ventilatoren, wasmachines en 
centrifuges, afwasmachines, stofzuigers, airconditioners, waterpompen, hy-
droforen en centrale-verwarmingsinstallaties. In de sfeer van hobbyappara-
tuur kent men de grasmaaimachines, heggescharen, boormachines, zaag-
machines, modelvliegtuigjes en dergelijke. 
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Uit vergelijkende onderzoeken tussen verschillende merken van eenzelfde 
apparaat, zoals regelmatig uitgevoerd door de Consumentenbond en de 
KEMA, blijken aanzienlijke verschillen in lawaaiproduktie. Gaandeweg begint 
de aandacht zich meer op dit aspect te richten en wordt in een aantal geval-
len de geruisloze werking van het apparaat als reclame-argument gebruikt. 
Een relatie met de prijs is niet te ontdekken. Onder de goedkope apparaten 
zijn zeer rustige typen te vinden en onder de duurdere treft men zeer lawaai-
ige typen aan en omgekeerd. 

Door de Europese Commissie wordt in het kader van het Milieu-actiepro-
gramma gewerkt aan een richtlijn voor grasmaaimachines. Deze richtlijn zal 
vóór 31 december 1976 aan de Raad moeten worden toegezonden. 

Ook ten aanzien van de huishoudelijke apparaten en de hobbyapparatuur 
zullen geluidemissie-eisen moeten worden overwogen. Daarnaast zal ook 
aandacht worden geschonken aan de inwoningen veel gebruikte elektro-
akoestische apparatuur (TV, radio, hi-fi stereo-apparatuur enz.), waarvoor 
wellicht grenswaarden voor het maximale geluidsvermogen zullen moeten 
worden gesteld. 

Naarmate blijkt dat andere toestellen ook voor typekeuring op het geluids-
aspect in aanmerking komen, zal hierin eveneens worden voorzien. 

§ 2. Recreatie-inrichtingen 

Geluidsoverlast kan als ongunstig neveneffect bij bepaalde vormen van 
recreatie ontstaan. Het wetsontwerp wil bevorderen dat ook op dit terrein 
geluidhinderbeperkende regelingen tot stand komen. In hoofdstuk III van het 
wetsontwerp wordt de mogelijkheid gegeven de geluidsoverlast van recre-
atie-inrichtingen te bestrijden. Onder recreatie-inrichtingen kan men verstaan 
drank- en horecabedrijven, stadions, sportvelden, pretparken, kermissen, 
automatenhallen en dergelijke. Het gaat in het ontwerp om die vormen van 
menselijke bedrijvigheid in de recreatieve sfeer, waarop de Hinderwet niet 
vantoepassing is. 

Uit een enquête door het Instituut voor Bestuurswetenschappen gehou-
den onder ambtenaren van bouw- en woningtoezichtdiensten (Onderzoek 
geluidhinder in en om de woning) zijn gegevens gekomen die uitwijzen dat 
de recreatie-inrichtingen na het weg- en luchtverkeer en de industrie een be-
langrijke bron van geluidhinder vormen. Het zijn met name bepaalde hore-
cabedrijven, zoals (disco)bars en beatkelders (en verder recreatieinrichtin-
gen die zijn voorzien van luidsprekerinstallaties) die vaak geluidsoverlast op-
leveren. 

Weliswaar heeft een aantal gemeenten in de Algemene Politieverordening 
bepalingen opgenomen, die beogen deze vorm van geluidhinder te bestrij-
den, maar in de praktijk blijken deze bepalingen lang niet altijd voldoende 
houvast te bieden. De ondergetekende is dan ook van mening dat een beter 
wettelijk kader zal moeten worden gecreëerd waardoor de bestrijding van 
geluidsoverlast door recreatie-inrichtingen wordt bevorderd. Wel zal een zo-
danige regeling zo «licht» mogelijk moeten zijn. Het zou dan ook te ver gaan 
door wijziging van het Hinderbesluit het regime van de Hinderwet op alle re-
creatie-inrichtingen van toepassing te verklaren. Over het algemeen zal met 
een goede regeling van de gemeentelijke wetgever kunnen worden vol-
staan. De lawaaioverlast van recreatie-inrichtingen is immers voornamelijk 
een lokaal probleem. 

De ondergetekende is van mening dat evenals regeling van het gebruik 
van toestellen (bij voorbeeld een bouwmachine mag op bepaalde uren 
'snachts niet worden gebruikt) ook regeling van de recreatie-inrichtingen 
over het algemeen als een taak van de gemeentelijke wetgever moet worden 
gezien. In dit verband kan erop worden gewezen dat ook in het reeds ge-
noemde ontwerphoofdstuk «APV-bepalingen ter voorkoming van geluidhin-
dervoor de omgeving» van de Nederlandse Stichting Geluidhinder een be-
paling is opgenomen betreffende recreatie-inrichtingen. Wordt de mogelijk-
heid tot het stellen van gebruiksregels echter geheel aan de keuzevrijheid van 
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de gemeentelijke wetgever overgelaten, ten aanzien van bepaalde recre-
atie-inrichtingen bevat het wetsontwerp een bepaling dat de gemeenteraad 
verplicht is bij verordening regels in het belang van het voorkomen en be-
perken van geluidhinder vast te stellen met betrekking tot de wijze van in-
richten en drijven. 

De ondergetekende heeft goede hoop dat de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten door het ontwerpen van een modelverordening haar leden hier-
bij ter zijde zal staan. Deze modelverordening zou een aantal algemene re-
gels ten aanzien van de bestrijding van geluidhinder door recreatie-inrichtin-
gen kunnen bevatten, bij voorbeeld de regeling van sluitingstijden en de op-
stelling van luidsprekers in de open lucht. Voor het overige zal, omdat het 
aantal recreatie-inrichtingen, het karakter en de ligging per gemeente ver-
schillen, een dergelijke modelverordening eerder een soort «voorbeelden-
boek» zijn dan een reeks van bepalingen die de gemeenten integraal zouden 
kunnen overnemen. 

Voorgeschreven is dat de gemeentelijke verordening voorschriften moet 
bevatten ten aanzien van het gebruik van geluidsapparatuur binnen horeca-
bedrijven. 

Het wetsontwerp wijst in artikel 12 uitdrukkelijk op de mogelijkheid dat 
een vergunning van burgemeester en wethouders kan worden geëist voor 
het in werking hebben van geluidsapparatuur in bij de gemeentelijke veror-
dening aan te wijzen categorieën horecabedrijven en andere recreatie-in-
richtingen, al dan niet behorende tot de krachtens artikel 11, sub b, aan te 
wijzen categorieën. 

Bij de toepassing van het vergunningsstelsel zullen vele gemeenten voor 
de vraag komen te staan welke voorschriften zij aan een vergunning moeten 
verbinden om een aanvaardbaar geluidsniveau voor de omgeving te berei-
ken. Met name zal zich de vraag voordoen welke immissiewaarden moeten 
worden aangehouden, waarbij factoren als het heersende achtergrondni-
veau, het karakter van de wijk en dergelijke een rol spelen. 

De ondergetekende heeft het voornemen over dit onderwerp in overleg 
met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een circulaire voor de ge-
meenten op te stellen. Deze circulaire zal richtlijnen en normen bevatten, 
welke de gemeenten bij de uitoefening van hun bevoegdheden op dit gebied 
kunnen hanteren. Voorts wijst de ondergetekende erop dat de inspecteurs 
van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het mi-
lieu, de gemeenten desgevraagd ter zake van de vergunningverlening kun-
nen adviseren. 

Een belangrijk punt is de bescherming van personen binnen recreatie-in-
richtingen tegen zeer hoge geluidsniveaus, zoals die bij voorbeeld vaak in 
beatkelders en discobars voorkomen. Het over langere periode blootstaan 
aan zodanige geluidsniveaus kan leiden tot beschadiging van het gehooror-
gaan. Deze beschadiging kan zich reeds binnen enkele jaren manifesteren. 
De dan geconstateerde achteruitgang in gehoorscherpte is onherstelbaar en 
cumuleert op langere termijn met de zogenaamde ouderdomsdoofheid. 

De ondergetekende is van mening dat ook bezoekers van recreatie-inrich-
tingen zodanig beschermd zouden moeten worden, dat de mogelijkheid van 
doofheid op latere leeftijd ten gevolge van aldaar ondervonden ge!uidsni-
veaus wordt uitgesloten. Ook tijdens de behandeling van de begroting van 
het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne voor het dienstjaar 
1974-1975 is vanuit de Tweede Kamer gewezen op de wenselijkheid om op 
dit punt spoedig meteen regeling te komen. Een dergelijke regeling is van 
zo'n algemene aard en van zo'n groot belang dat regeling van een maximaal 
toegelaten geluidsniveau bij algemene maatregel van bestuur gerechtvaar-
digd lijkt. 

Ten slotte biedt het wetsontwerp nog de mogelijkheid dat bij algemene 
maatregel van bestuur ter bevordering van de eenheid van de verorden in-
gen regels worden gegeven omtrent de inhoud daarvan. Hieraan ligt de ge-
dachte ten grondslag dat na de totstandkoming van de wet bezien moet wor-
den hoe gemeentelijke verordeningen ten aanzien van de recreatie-inrichtin-
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gen in de praktijk hun uitwerking vinden. Op deze wijze kan, ook indien zich 
bepaalde (nieuwe) ontwikkelingen voordoen, de eenheid van de gemeente-
lijke verordeningen worden bevorderd. Zo is het denkbaar dat na verloop 
van tijd zou blijken dat voor het in werking hebben van geluidsapparaten in 
horecabedrijven een algemene vergunningsplicht toch noodzakelijk is. Daar-
naast zal bij voorbeeld moeten worden bezien of ook andere categorieën re-
creatie-inrichtingen zodanige moeilijkheden geven, dat een nadere regeling 
ongeveer analoog aan die van de horecabedrijven gewenst is. 

Opgemerkt wordt dat in de onderhavige regeling lawaai ten gevolge van 
menselijk gedrag zowel binnen als buiten recreatie-inrichtingen (stampen, 
schreeuwen, op luidruchtige wijze vertrekken) buiten beschouwing isgela-
ten. De ondergetekende is van mening dat - voor zover het Wetboek van 
Strafrecht niet van toepassing is (verstoring van de nachtrust) - regeling van 
geluidhinderlijk gedrag, evenals gebruiksregels voor toestellen, een taak is 
van de gemeentelijke wetgever. 

§ 3. Inrichtingen 

A. De problematiek van het industrielawaai 

De na de tweede wereldoorlog sterk doorgevoerde industrialisatie heeft 
de Nederlandse samenleving op tal van terreinen ingrijpend beïnvloed en 
gewijzigd. Hoewel de industrialisatie belangrijke voordelen aan de samenle-
ving oplevert en een groot aantal positieve ontwikkelingen op allerlei deel-
terreinen heeft mogelijk gemaakt, heeft zij ook problemen veroorzaakt, die 
de samenleving in nadelige zin kunnen beïnvloeden. Naast de voortdurend 
aandacht vragende problemen op sociaal-economisch terrein zijn in de loop 
van de jaren zestig ook de ruimtelijke implicaties en de gevolgen voor het 
milieu in toenemende mate in de belangstelling komen te staan. Als één van 
de belangrijke aspecten kan in dit verband het industrielawaai worden ge-
noemd. 

Dat dit ook in Nederland het geval is blijkt onder meer uit het relatief grote 
aantal klachten over industrielawaai en de resultaten van diverse enquêtes, 
waaruit kan worden afgeleid dat in vele gemeenten in niet geringe mate hin-
der van industrielawaai wordt ondervonden. 

De Gezondheidsraad heeft in zijn voornoemde rapport een apart hoofd-
stuk «industriegeluiden» aan deze problematiek gewijd. Hij komt daarbij tot 
de conclusie dat dein de industrie gebruikte werktuigen en werkmethoden 
in het algemeen destijds zijn ontwikkeld zonder dat met hun geluidproduk-
tie nadrukkelijk rekening is gehouden. Eerst sedert enkele jaren wordt aan 
dit facet aandacht geschonken, onder andere als gevolg van de duidelijk ge-
constateerde gehoorschade bij werknemers en de groeiende zorg voor de 
leefbaarheid van het milieu, zowel in als nabij industriële vestigingen, dat 
thans ook door de industrie ruime aandacht aan deze problematiek wordt 
gegeven, blijkt onder meer uit de activiteiten van het Bureau Milieuhygiëne 
van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden en van de Vereniging 
van de Nederlandse Chemische Industrie. 

B. Bestrijding van industrielawaai 

Ook de bestrijding van industrielawaai moet op drie fronten worden aan-
gepakt, namelijk bij de bron, bij de overdracht op de omgeving en bij de ont-
vanger. 

Het ligt niet in de bedoeling op overeenkomstige wijze als voor de in § 1 
van dit hoofdstuk van de memorie behandelde toestellen geluidemissie-
eisen te stellen aan industriële apparaten en werktuigen welke voornamelijk 
binnen stationaire industriële inrichtingen worden gebruikt. Uit doelmatig-
heidsoverwegingen verdient het hier de voorkeur gebruik te maken van het 
vergunningssysteem voor de betreffende inrichting, waarbij in het kader van 
de vergunningverlening voorschriften kunnen worden gesteld aan de totale 
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geluidemissie van de inrichting, aan de bedrijfsvoering en - voor zover daar-
aan behoefte bestaat - aan de geluidemissie van bepaalde significante ge-
luidsbronnen die tot de inrichting behoren. Reeds lange tijd zijn deze moge-
lijkheden aanwezig in het kader van de Hinderwet, zij het dat hiervan in het 
verleden voor wat betreft het geluidsaspect vaak onvoldoende gebruik is ge-
maakt. Omdat de Hinderwet in haar huidige vorm een aantal niet onbelangrij-
ke beperkingen inhoudt ten aanzien van de op te leggen voorschriften en 
omdat gebleken is dat op grond hiervan de geluidsoverlast van bepaalde 
soorten «lawaaiige» bedrijven in de praktijk niet afdoende kan worden be-
heerst, bevat het wetsontwerp voor dergelijke inrichtingen een apart ver-
gunningsstelsel. 

Evenals bij de Wet inzake de luchtverontreiniging zal deze vergunning in 
de plaats treden van het «geluid-gedeelte» van de Hinderwetvergunning en 
zal de vergunning op provinciaal niveau worden verleend. De voorschriften 
die aan de industrie worden opgelegd zullen daarbij - evenals bij de Hinder-
wet het geval is - worden opgesteld vanuit het oogmerk gevaar, schade of 
hinder door geluid voor de omgeving te voorkomen. De bescherming van 
werknemers binnen de inrichting tegen lawaai blijft echter geregeld binnen 
de sfeer van de arbeidsbescherming, waartoe de Veiligheidswet en de Wet 
gevaarlijke werktuigen in principe afdoende mogelijkheden bieden. 

De voorwaarden in het kader van de geluidhindervergunning zullen zijn 
gebaseerd op de geluidsgevoeligheid van de omgeving, alsook op de moge-
lijkheden die het betreffende bedrijf ten dienste staan om de geluidemissie 
te beperken (toepassing van het principe van de best practicable means). 
Vanzelfsprekend zullen deze mogelijkheden sterk kunnen verschillen van be-
drijf tot bedrijf, afhankelijk zijn van het feit of het een nieuw bedrijf dan wel 
een bestaand bedrijf betreft en tevens veranderingen ondergaan naarmate 
de stand van de techniek voortschrijdt. Dit laatste maakt het mogelijk gelei-
delijk aan scherpere geluidseisen te stellen voor zover dit uit milieuhygië-
nisch oogpunt is gewenst. 

C. Hef bestaande vergunningsstelsel voor inrichtingen 

Aan de mogelijkheden die de Hinderwet biedt om het instrument van de 
vergunning te hanteren kleven een aantal bezwaren, die, nu er de laatste ja-
ren meer aandacht aan de bestrijding van milieuverontreiniging wordt ge-
schonken, duidelijker naar voren komen. Bestrijding van geluidsoverlast kan 
daardoor lang niet altijd op optimale wijze plaatsvinden. De belangrijkste ge-
breken die de Hinderwet in dit opzicht kent zijn de volgende: 

a. De Hinderwet biedt onvoldoende mogelijkheden om bij de verlening 
van de vergunning rekening te houden met andere inrichtingen in de omge-
ving. De vergunning kan niet worden geweigerd op grond van de overwe-
ging dat een inrichting te zamen met andere inrichtingen de grens van het 
aanvaardbare geluidsniveau zou overschrijden. Ook kan bij vergunningver-
lening geen rekening worden gehouden met redelijkerwijs te verwachten 
toekomstige ontwikkelingen. 

b. De Hinderwet biedt te beperkte mogelijkheden een eenmaal verleende 
vergunning bij gewijzigde omstandigheden op het stuk van de daaraan ver-
bonden voorschriften te wijzigen e n - i n het uiterste geval -in te trekken. 

c. De mogelijkheid om op grond van de Hinderwet bij de verlening van de 
vergunning met doelvoorwaarden (voorschriften) te werken is zeer gering. 
De Hinderwet schrijft voor dat in de voorwaarden strikte voorrang moet wor-
den gegeven aan nauwkeurig omschreven middelen om het beoogde doel 
te bereiken. 

d. De procedure voor de vergunningverlening, zoals voorgeschreven in 
de Hinderwet, is op een aantal punten verouderd (niet-ontvankelijkverkla-
ring, motiveringsplicht, openbare kennisgeving, inzagerecht). 

e. In de Hinderwet ontbreekt de mogelijkheid extra zware geluidseisen op 
te leggen in combinatie met een financiële tegemoetkoming in bijzondere 
gevallen. 
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Mede vanwege deze gebreken is in de Wet inzake de luchtverontreiniging 
- voor wat betreft het aspect van de luchtverontreiniging - voorzien in een 
afzonderlijk, meer modern vergunningsstelsel voor bepaalde inrichtingen. 
Hierbij worden gedeputeerde staten (en niet het gemeentebestuur zoals bij 
de Hinderwet) belast met de verlening van de vergunningen voor daarvoor 
aangewezen categorieën van inrichtingen, die in belangrijke mate luchtver-
ontreiniging kunnen veroorzaken of die zich bevinden in een gebied waar 
veelal aanzienlijke luchtverontreiniging optreedt. 

Ook voor wat betreft het aspect van de geluidhinder bestaat dringend be-
hoefte aan een moderner vergunningstelsel. Deze behoefte doet zich met 
name gelden ten aanzien van de grote «lawaaimakers», die veelal op indus-
trieterreinen zijn gevestigd. Om de geluidhinder vanuit industrieterreinen op 
de omgeving binnen aanvaardbare proporties te houden zal bij de verlening 
van de vergunning ook rekening moeten worden gehouden met reeds aan-
wezige en in de toekomst te vestigen bedrijven op het terrein. 

Voorts kan het voor zowel overheid als bedrijfslven vaak doelmatiger zijn 
indien voorschriften kunnen worden gegeven in termen van doelvoorwaar-
den. Voor de overheid is het - vanwege de vaak moeilijke industriële proces-
voering - haast ondoenlijk altijd met nauwkeurig omschreven middelen te 
komen, om aan te geven hoe onder een bepaald geluidsniveau moet wor-
den gebleven. Bovendien kan een dergelijke praktijk gemakkelijk tot verstar-
ring leiden. Het is in vele gevallen beter indien de overheid in een vroeg sta-
dium doelnormen aangeeft. Het (te vestigen) bedrijf weet dan reeds van te-
voren waar het zich aan te houden heeft en kan naar eigen keuze de midde-
len daartoe kiezen. 

De Wet inzake de luchtverontreiniging heeft het aspect van de luchtveront-
reiniging voor bepaalde categorieën van inrichtingen aan de Hinderwet ont-
trokken. Om toch een gecoördineerd vergunningsbeleid mogelijk te maken 
is ook de verlening van de Hinderwetvergunning ten behoeve van de krach-
tens de Wet inzake de luchtverontreiniging aangewezen inrichtingen, die in 
belangrijke mate luchtverontreiniging kunnen veroorzaken, in handen van 
gedeputeerde staten gelegd. 

De verlening van de vergunning van de grote «lawaaimakers» wordt even-
eens bij gedeputeerde staten gelegd. Het lawaai van deze inrichtingen kan 
zich over een grote afstand uitstrekken en daarbij de gemeentegrenzen over-
schrijden. Daarnaast zullen de provincies door middel van de ingevolge dit 
wetsontwerp in te stellen geluidhinderdiensten gaan beschikken over een 
deskundig apparaat. Zij zullen dan ook veel meer dan de gemeenten in staat 
zullen zijn het aspect van de geluidhinder rond industrieterreinen te beheer-
sen. 

Voor een groot aantal in het Inrichtingenbesluit van de Wet inzake de lucht-
verontreiniging opgenomen categorieën van inrichtingen geldt dat zij ook in 
belangrijke mate lawaai kunnen maken. Het gaat hier vooral om de zoge-
naamde «open» inrichtingen (zoals olieraffinaderijen en petrochemische be-
drijven). Voor de inrichtingen, die in het Inrichtingenbesluit van de Wet inza-
ke de luchtverontreinging zijn opgenomen, verlenen gedeputeerde staten 
ook de Hinderwetvergunning. Zij zijn daarbij tenaanzien van het aspect van 
de geluidhinder echter gebonden aan de nauwe marges van de Hinderwet. 

D. Het nieuwe vergunningsstelsel voor inrichtingen 

De ondergetekende is bij de voorbereiding van dit wetsontwerp gecon-
fronteerd met de vraag of, eenmaal vastgesteld zijnde dat de Hinderwet in 
haar huidige vorm onvoldoende mogelijkheden biedt voor een goede be-
strijding van de geluidhinder, de voorkeur moest worden gegeven aan het 
scheppen van een nieuwe vergunning, specifiek met betrekking tot geluid-
hinder, of dat een algehele grondige herziening van de Hinderwet wenselij-
ker was. Het gevaar zou immers kunnen bestaan, dat het voor de justitia-
belen die een vergunning nodig hebben, te ingewikkeld en onoverzichtelijk 
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wordt. Een nieuwe geluidhindervergunning zou bovendien niet op alle in-
richtingen worden betrokken, waardoor het aspect van de geluidhinder bij 
inrichtingen die onder de Hinderwet blijven vallen, niet optimaal kan worden 
aangepakt. Het werd bij de voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp 
evenwel snel duidelijk dat een algehele modernisering van de Hinderwet -
die tevens bepalingen aan die wet zou toevoegen die het mogelijk maken 
dat voor wat betreft de geluidhinder een zoneringssysteem zou worden ge-
koppeld aan de vergunningverlening - geruime tijd zou vergen. 

De problematiek van de geluidhinder isthans zo dringend geworden, dat 
het tijdverlies dat het wachten op een herziening van de Hinderwet met zich 
mee zou brengen niet aanvaardbaar moet worden geacht. Het scheppen van 
een nieuwe vergunning verdient dan ook de voorkeur. De ondergetekende is 
van oordeel dat onze samenleving in eerste instantie behoefte heeft aan een 
snelle bestrijding en beperking van alle ernstige vormen van milieuveront-
reiniging, zoals de verontreiniging van oppervlaktewater, lucht, bodem en 
de geluidhinder. Voor deze vormen van milieuverontreiniging dient eerst 
een op ieder aspect afzonderlijk zo goed mogelijk toegesneden juridisch en 
bestuurlijk instrumentarium te worden gecreëerd, alvorens aan de integratie 
daarvan kan worden gedacht. De mogelijkheid tot een vervanging van de 
huidige Hinderwet door een andere, waarbinnen de verschillende, door de 
op één aspect gerichte milieuwetten gecreëerde, vergunningsstelsels weer 
zouden worden geïntegreerd in de vorm van één vergunningsvereiste voor 
milieubelastende inrichtingen, dient niet te worden uitgesloten. Ontwikke-
lingen, ook in internationaal verband ter zake van de zogenaamde milieu-
effectrapportage, spelen daarbij een belangrijke rol. Deze lange-termijnvisie 
heeft bij de keuze van instrumenten en procedure een rol gespeeld. Om die 
reden is dan ook wel sprake van een aparte vergunning met betrekking tot 
de geluidhinder, doch zowel de vergunningverlenende instantie als de pro-
cedure zijn dezelfde als bij de Wet inzake de luchtverontreiniging. 

Overneming van de bepalingen van de Wet inzake de luchtverontreiniging 
heeft tot voordeel dat de eenheid van wetgeving - en daarmee de duidelijk-
heid - wordt bevorderd. In de praktijk zal het daardoor mogelijk zijn dat de 
aspecten luchtverontreiniging en geluidhinder - indien voor beide een af-
zonderlijke vergunning wordt vereist - toch in een gelijklopende procedure 
kunnen worden behandeld. 

Evenals de Wet inzake de luchtverontreiniging voorziet het onderhavige 
wetsontwerp in de aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur van cate-
gorieën inrichtingen waarvoor onder alle omstandigheden een vergunnings-
plichtzal gelden. Het gaat hierbij om inrichtingen, waarvan degeluidspro-
blematiek en vaak ook de procesvoering zeer ingewikkeld zijn en waarvan de 
invloed zich over zo'n grote afstand kan doen gelden, dat deze in een aantal 
gevallen de gemeentegrenzen kan overschrijden. Ten aanzien van deze cate-
gorieën inrichtingen zullen gedeputeerde staten worden belast met de ver-
gunningverlening. Voor inrichtingen met eenvoudige geluidsproblemen en 
waarvan de geluidhinder van zuiver lokale aard is, blijft de Hinderwet voor 
het geluidsaspect van toepassing en blijft het gemeentebestuur de vergun-
ningverlener. 

Waar de vergunningsprocedure van de Wet geluidhinder van toepassing 
wordt, krijgen gedeputeerde staten betere instrumenten in handen om ge-
luidhinder afkomstig van de aangewezen categorieën inrichtingen te bestrij-
den. Zo zullen ze over ruimere mogelijkheden beschikken om doelvoorwaar-
den te stellen, rekening te houden met in de toekomst te verwachten ontwik-
kelingen (zoals de vestiging van nevenindustrieën in de nabijheid van de in-
richting) en aan de vergunning verbonden voorschriften in het belang van 
het voorkomen van geluidhinder, te wijzigen, aan te vullen of in te trekken. 

Naast een aantal van de in het Inrichtingenbesluit van de Wet inzake de 
luchtverontreiniging genoemde categorieën inrichtingen komen nog een 
aantal andere categorieën voor aanwijzing in aanmerking, zoals luchtschei-
dingsfabrieken, rangeerterreinen, metaalpletterijen en racecircuits. 
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De Wet inzake de luchtverontreiniging kent in artikel 19, tweede lid, de mo-
gelijkheid in een gebied waar aanzienlijke luchtverontreiniging optreedt ca-
tegorieën inrichtingen aan te wijzen, die luchtverontreiniging kunnen ver-
oorzaken. Ook voor deze categorieën inrichtingen geldt het vereiste van een 
vergunning op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging. In het on-
derhavige wetsontwerp wordt in een min of meer analoge regeling voor-
zien. Er wordt echter niet gesproken van een gebied waar aanzienlijke ge-
luidhinder optreedt. Een dergelijke aanduiding zou in de optiek van deze wet 
te vaag zijn. Gekozen is vooreen opzet waarin reeds in de wet duidelijk 
wordt aangegeven om welke soort gebieden het gaat. 

Het vergunningsvereiste van de Wet geluidhinder zal - naast de bij alge-
mene maatregel van bestuur aangewezen categorieën inrichtingen die on-
der alle omstandigheden onder de werking van de wet zullen vallen - ook 
gelden voor bepaalde categoriën van inrichtingen op gezoneerde industrie-
terreinen en in geluidszones zoals in hoofdstuk III van deze memorie nader 
zal worden uitgewerkt. Dat ook voor inrichtingen gelegen op gezoneerde in-
dustrieterreinen in het algemeen het vergunningsvereiste van deze wet zal 
moeten gelden, houdt verband met de bewaking van de zonegrenzen. Om te 
voorkomen dat de toegelaten geluidsniveaus voor de omgeving rond de zo-
nes worden overschreden is het noodzakelijk bij de verlening van de vergun-
ning rekening te houden met het cumulatieve effect van naastgelegen en in 
de toekomst te vestigen inrichtingen. De vergunningverlening zal hier ook 
zoveel mogelijk in één hand moeten zijn. Een goede bewaking van de zone-
grenzen zou anders niet goed mogelijk kunnen zijn. 

Het vergunningsvereiste zal ook gelden voor bepaalde categorieën inrich-
tingen in de zones langs autowegen, spoorwegen en rond industrieterrei-
nen. In deze zones gelden specifieke regelingen. Al deze regelingen beogen 
dat de wettelijke immissiewaarden mede via de instrumenten uit de sfeer 
van de ruimtelijke ordening worden gehandhaafd. De maatregelen, welke 
nodig zijn om de immissiewaarden te handhaven, worden - voor zover ze 
tot ruimtelijke gevolgen leiden - via de bestemmingsplannen gerealiseerd. 
Gedeputeerde staten nemen in dit systeem - in verband met hun toezicht-
houdende taak - een centrale plaats in. 

Niet alle vergunningsplichtige inrichtingen (in de zin van de Hinderwet) op 
gezoneerde industrieterreinen en in geluidszones zullen echter onder wer-
kingssfeer van deze wet worden gebracht. Bij de desbetreffende algemene 
maatregel van bestuur zullen slechts die inrichtingen worden aangewezen, 
die te zamen met andere inrichtingen of andere soorten geluidsbronnen (ver-
keerslawaai) cumulerende effecten van betekenis kunnen veroorzaken. 

HOOFDSTUK III. BEPERKING VAN GELUIDOVERDRACHT, GELUIDSZONES 
LANGS WEGEN EN ROND INDUSTRIETERREINEN EN EN ANDERE GELUIDS-
ZONES 

§ 1. Algemeen 

A. Inleiding 

Gelet op de verwachting dat de stand van de techniek in de nabije toekomst 
niet zodanig zal zijn dat toepassing van maatregelen krachtens de hoofd-
stukken II en IV van het wetsontwerp voldoende mogelijkheden biedt om ge-
luidhinder door toestellen en inrichtingen geheel te voorkomen, zullen ten 
aanzien van sommige geluidsbronnen aanvullende maatregelen nodig zijn. 
Deze zullen in de sfeer van de overdrachtbeperking liggen, nu, gegeven een 
bepaalde emissie, ter beperking van het geluidsniveau waarmede de ont-
vanger wordt belast, de nadruk moet worden gelegd op overdrachtbeper-
kende factoren als het aanhouden van afstand en het aanbrengen van af-
schermende voorzieningen. 

Gezien het karakter van overdrachtbeperkende maatregelen als hiervoor 
aangegeven ligt het voor de hand dat met deze maatregelen niets kan wor-
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den bereikt met betrekking tot verplaatsbare toestellen zoals individuele mo-
torvoertuigen. Wel is het mogelijk overdrachtbeperkende maatregelen te 
treffen indien een bundeling van mobiele toestellen een statisch karakter 
krijgt, zoals dit bij voorbeeld bij motorvoertuigen binnen het kader van een 
weg het geval is. In een dergelijke situatie is het mogelijk overdrachtbeper-
kende maatregelen te treffen, zoals dit ook het geval is in de situatie waarbij 
de emissie van een geluidhinderlijke inrichting of van een groep van bij el-
kaar gevestigde inrichtingen niet voldoende door maatregelen aan de inrich-
tingen kan worden beperkt. Voor spoorwegen en vliegvelden geldt mutatis 
mutandis hetzelfde. 

In de optiek van het onderhavige ontwerp komen dan ook voor toepassing 
van geluidoverdrachtbeperkende maatregelen die soorten van geluidsbron-
nen in aanmerking, die - ondanks geluidbestrijding aan de bron - ernstige 
geluidhinder in de omgeving kunnen veroorzaken. Voor overdrachtbeper-
kende maatregelen komen niet in aanmerking «stille» verkeerswegen en 
woonstraten, relatief stille bedrijven, bouwwerken, recreatie-inrichtingen, 
en dergelijke; voor deze soorten geluidsbronnen kunnen immers emissie-ei-
sen, eventueel in combinatie met gebruiksregels, veelal voldoende uitkomst 
bieden. Geluidoverdrachtbeperkende maatregelen tegen vliegtuiglawaai 
zijn in het onlangs ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Luchtvaart-
wet voorgesteld. 

In het onderhavige wetsontwerp is een regeling opgenomen die een kader 
vormt voor het treffen van geluidoverdrachtbeperkende maatregelen voor 
de daartoe in aanmerking komende gebieden (geluidszones) langs «niet-stil-
le» verkeerswegen en rond industrieterreinen. Tevens is voorzien in de mo-
gelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur een analoge regeling te 
treffen voor bepaalde spoor- en tramwegen. 

Hier zij reeds opgemerkt dat het vaststellen van geluidszones bij of krach-
tensde in dit wetsontwerp vervatte regelen nadrukkelijk dient te worden on-
derscheiden van de vastlegging van bestemmingen van gronden door mid-
del van een bestemmingsplan. Dit wetsontwerp bevat een regeling die voor-
schrijft op welke wijze met geluidhinder rekening moet worden gehouden 
indien in een bestemmingsplan gronden worden bestemd tot industrieter-
rein of worden gereserveerd voor de aanleg van wegen. In dit opzicht regelt 
dit ontwerp dus een andere materie dan de Wet en het Besluit op de Ruimte-
lijke Ordening. 

B. De functie van immissiewaarden 

Bij het treffen van overdrachtbeperkende maatregelen zal steeds een eind-
doel voorop staan, namelijk de immissie ten gevolge van de geluidproduktie 
van een bepaalde bron, welke ter plaatse van de ontvangers ten hoogste 
mag optreden. De voor deze immissie ten hoogste toegelaten waarden zul-
len vanwege de daaraan verbonden volksgezondheidsaspecten door de cen-
trale overheid zo mogelijk bij wet moeten worden vastgesteld (zie § 2 van dit 
hoofdstuk). 

Het is duidelijk, dat de keuze uit het pakket overdrachtbeperkende maatre-
gelen het beste voor elke individuele concrete situatie kan worden gemaakt 
door die instanties die de (uiteindelijke) zeggenschap hebben over de situ-
ering van een bron als bedoeld of van de woningen of van beide ten opzichte 
van elkaar. Dit spreekt voor zichzelf voor de geluidoverdrachtvoorkomende 
maatregel «afstand houden», maar geldt evenzeer voor de andere maatre-
gelen van deze soort (bij voorbeeld afschermende voorzieningen), nu deze 
maatregelen elkaar in hun toepassing kunnen aanvullen en/of vervangen. 
Voor welke maatregel of maatregelen wordt gekozen, hangt af van de plaat-
selijke situatie. 

Bij beslissingen over het maatregelenpakket zal het door de centrale over-
heid gestelde doel, de voor dat geval geldende immissiewaarde in termen 
van een geluidsbelastingniveau, moeten worden bereikt. Deze waarde zal 
ook als zodanig moeten zijn geformuleerd: als norm voor de overheids-
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organen die de beslissingsbevoegdheid hebben inzake de situering van 
bron en/of ontvangers. 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat het - zoals weleens is bepleit -
zeer ondoelmatig zou zijn indien de bedoelde immissiewaarde als het ware 
zou worden vertaald in een voorschrift aan overheidsorganen om steeds een 
bepaalde minimale afstand tussen bepaalde bronnen en bij voorbeeld wonin-
gen aan te houden. Een zodanig «rooilijnensysteem» fungeert wel zinvol in 
gevallen waarin minimale afstanden tot een object worden voorgeschreven 
vanwege de ruimte die dit object zelf om redenen van toekomstige uitbreidin-
gen vereist, alsook in gevallen waar het gaat om vrij zicht of bescherming te-
gen gevaren. 

Toepassing van een soort rooilijnensysteem op het onderhavige onder-
werp zou te kort doen aan de andere mogelijke maatregelen en een onver-
antwoord ruimtebeslag met zich brengen. Bovendien zou bij de totstandko-
ming van de eis: «voorgeschreven afstand» noodzakelijkerwijs moeten wor-
den geabstraheerd van plaatselijke reeds aanwezige geluidoverdrachtbeper-
kende voorzieningen en omstandigheden. 

Het niet kunnen bereiken van de wettelijk vastgelegde immissiewaarde in 
een bepaalde situatie - bij voorbeeld om technische redenen - zal de betrok-
ken overheidsorganen tot de conclusie moeten leiden, dat een situering van 
bron en/of ontvanger niet op de aanvankelijk beoogde wijze kan plaatsvin-
den. 

Het onderhavige wetsontwerp laat voor de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning gezamenlijk de mogelijkheid toe te staan dat in bepaalde, bij algemene 
maatregel van bestuur aan te geven gevallen, een hogere dan de in de wet 
neergelegde, voor dat geval geldende maximale immissiewaarde wordt toe-
gepast. Op die wijze is het voorgestelde systeem van de nodige flexibiliteit 
voorzien. De keuze van deoverdrachtbeperkende maatregelen is bovendien 
geheel aan de overheidsorganen, optredend in de concrete situaties, over-
gelaten. De gestelde immissiewaarde heeft betrekking op de op de gevel van 
de woning - dus buitenshuis - ondervonden geluidsbelasting. Uitgaande 
van de geluidsisolatievoorschriften op grond van hoofdstuk XVII van het 
ontwerp is hiermede normaliter tevens gegarandeerd dat de belasting van 
de ontvanger-bewoner binnenshuis een bepaald aanvaardbaar niveau niet 
overschrijdt. 

Vaststelling door de beide ministers van een hogere dan de wettelijk ge-
stelde immissiewaarde zou dit «automatisme» verstoren, waardoor ook bin-
nenshuis hogere geluidsbelastingen dan normaal zouden worden toege-
staan. Voor deze gevallen zal wettelijk (bij nieuwe woningen eveneens via 
hoofdstuk XVII) moeten worden geëist dat de geluidwerende functie van de 
gevel van de wonig in de bij de wet aangegeven mate wordt verzwaard. De 
wet legt in deze gevallen de betrokken overheidsorganen de plicht op een 
overdrachtbeperkende maatregel te treffen of van de bouwer te eisen, in de 
vorm van extra geluidsisolatie van de woning, zodat de bewoner althans 
binnenshuis een aanvaardbaar woonklimaat wordt geboden. 

C. Zones 

Hoe groot is nu het gebied rondom of langs de bestaande of aan te leggen 
bron, waarbuiten geen maategelen behoeven te worden getroffen, omdat 
daar niet de gestelde immissiewaarde als gevolg van de betrokken bron kan 
worden overschreden? De omvang van dit gebied hangt in de eerste plaats 
af van de geluidproduktie en de aard van de bronnen en voorts van plaatse-
lijke omstandigheden als bodemdemping en dergelijke. Bij samengestelde 
bronnen zoals wegen, waarbij de aard van de toestellen die gebruik maken 
van de weg bekend is, is het mogelijk, uitgaande van bepaalde veronderstel-
lingen met betrekking tot het dempend effect van de omgeving van de weg 
en van de maximum capaciteit van de weg, per categorie wegen, uitge-
drukt in een aantal rijstroken, de omvang van het hiervoor bedoelde gebied 
te vast in meters, gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg. 
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Buiten dit (risico)gebied, dat als geluidszone wordt aangeduid, zijn de be-
trokken overheidsorganen niet meer verplicht aandacht te schenken aan het 
geluidsaspect van een weg. Daarbuiten gelden de immissiewaarden niet. Bij 
de voorbereiding van de vaststelling of de herziening van een bestemmings-
plan voor gronden binnen de geluidszone zullen de op grond van dit wets-
ontwerp geldende waarden in acht moeten worden genomen. 

Voor inrichtingen en industrieterreinen (evenals dit in het onlangs inge-
diende ontwerp van Wet tot wijziging van de Luchtvaartwet met betrekking 
tot luchtvaartterreinen het geval is) is de bepaling van de omvang van het ri-
sicogebied, de geluidszone, gecompliceerder. De maximale capaciteit van 
de samengestelde bron is hierbij namelijk geen vast gegeven, zoals bij een 
weg. Van een te berekenen maximale geluidscapaciteit in algemene zin door 
de centrale overheid kan bij deze samengestelde bronnen geen sprake zijn. 
De (maximale) geluidproduktie zal afhankelijk zijn van de op het terrein toe-
gelaten aantallen en soorten van inrichtingen en de gestelde vergunnings-
voorschriften (zoals voor luchtvaartterreinen van de voor het vliegverkeer en 
het gebruik van het terrein geldende voorschriften). 

Hoewel het wetsontwerp uitsluitend regelen geeft voor de verwerking van 
de zones in bestemmingsplannen, ligt het voor de hand dat ook bij de vast-
stelling van structuurplannen en soms ook van streekplannen in zekere mate 
met geluidszones rekening zal moeten worden gehouden. Dit geldt met na-
me voor de geluidszones rond industrieterreinen, waarvan men zich zeer 
wel kan voorstellen dat deze als zodanig in een streekplan worden aangege-
ven. 

§ 2. De immissiewaarde (voorkeursgrenswaarde) voor woningen binnen 
geluidszones rond industrieterreinen en langs wegen 

A. Inleiding 

Voor woningen binnen geluidszones is in het ontwerp een voorkeurs-
grenswaarde opgenomen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, 
te weten een immissiewaarde van 50 dB(A). 

In de als bijlage bij de begroting 1975 voor het Departement van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne uitgebrachte nota «Normen» (kamerstuk 
1974-1975-13 100, hfdst. XVII, nr. 2) wordt beschreven hoe kwaliteitsdoel-
stellingen voor factoren die het milieu beïnvloeden tot stand komen aan de 
hand van criteria (dosis-effect relaties) en richtlijnen («guides»), die op we-
tenschappelijke basis worden vastgesteld. 

Voor de factor geluid worden de richtlijnen veelal uitgedrukt in een ge-
luidsbereik, waarbinnen de door de overheid vast te stellen grenswaarden 
moeten worden gekozen. Dit geluidsbereik wordt begrensd door een boven-
grens (gevarengrens) en een ondergrens (streefniveau). 

Reeds eerder is er in deze memorie op gewezen dat het geluidsniveau niet 
de enige factor is die bepaalt of geluiden tot hinder aanleiding geven, maar 
dat ook een rol speelt of die geluiden passen in het karakter van de betreffen-
de omgeving. Hieruit volgt dat het niet mogelijk is om van één universele 
streefwaarde voor het geluidsniveau te spreken. De streefwaarde voor de 
geluidsimmissie vanwege een bepaalde geluidsbron in een bepaalde omge-
ving is immers afhankelijk van het «natuurlijke geluidsniveau» van die om-
geving en van de eis dat bepaalde akoestische functies aldaar ongestoord 
blijven, alsook van de aard van het door die bron opgewekte geluid. 

De hier gesignaleerde differentiatie naar aard en karakter van de omge-
ving bij de bepaling van de streefwaarde is in de praktijk duidelijk terug te 
vinden bij de beoordeling van geluidssituaties: het geluid van een bepaalde 
fabriek kan in een drukke stadswijk volkomen acceptabel zijn voor de bewo-
ners, maar tot ernstige klachten aanleiding geven in een stille stadswijk. 

In de circulaire «Geluidhinder» van 1973 heeft de ondergetekende immis-
sie-aanbevelingen gedaan ten aanzien van de grenswaarden voor de ge-
luidsbelasting door bepaalde geluidsbronnen in de woonomgeving. Deze 
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waren gebaseerd op een aanbeveling «Assessment of noise with respect tot 
community response» van de International Organization for Standardization 
(ISO/R 1996-1971), waarbij overeenkomstig het advies van de Gezondheids-
raad voor Nederland een zogenaamd basiscriterium van 40 Db(A) is toege-
past met correcties van -5, respectievelijk-15dB(A) voor de avond-en nacht-
periode. 

Deze getalwaarden zijn gekozen na analyse van de geluidssituatie op een 
groot aantal lokaties waar zich geluidhinderproblemen voordeden, en kun-
nen derhalve representatief worden genoemd voor uit geluidhinderoogpunt 
«tekenende» situaties in ons land. 

Toepassing van deze uitgangspunten leidde tot de navolgende tabel met 
aanbevolen grenswaarden voor de geluidsbelasting buitenshuis in diverse 
woonmilieus. De grenswaarden zijn betrokken op het equivalente geluidsni-
veau in dB(A) en zijn afhankelijk van het tijdstip waarop het geluid aanwezig 
is en van de aard van de woonomgeving; de normale activiteiten van de be-
treffende woonomgeving zijn immers in sterke mate bepalend voor het al-
daar heersende achtergrondgeluidsniveau. 

Tabel I. Aanbevolen grenswaarden voor de woonomgeving 

Aard van de woonomgeving Aanbevolen grenswaarde i n d B ( A ) 

dag avond nacht 

1. landelijke omgeving (ook voor herstel-
lingsoorden en stille recreatie) 40 35 25 

2. rustige woonwi jk , weinig verkeer 45 40 30 
3. woonwi jk in stad 50 45 35 
4. woonwi jk nabij hoofdweg, drukke 

spoorl i jn; woonwi jk in stad met 
enkele werkplaatsen of bedrijven 55 50 40 

5. stadscentrum (bedrijven, handel, 
kantoren, vermaakcentra) 60 55 45 

6. gebied met voornameli jk zware 
industrie 65 60 50 

Zoals in de circulaire is aangegeven vormen bovenstaande aanbevelingen 
als het ware de grondslag voor de normstelling in concrete situaties. Zo no-
dig kunnen bepaalde toeslagen op de aangegeven grenswaarden worden 
toegepast voor specifieke lawaaiproblemen. 

Voor het verkeerslawaai van autowegen is dit in de circulaire nader uitge-
werkt aan de hand van het rapport «Verkeerslawaai en Wegontwerp» van 
Rijkswaterstaat (1973), waarbij onder meer bij de normstelling onderscheid 
is gemaakt tussen nieuwe situaties, overgangssituaties en bestaande situ-
aties. 

Als aanbevolen of voorkeursgrenswaarde in nieuwe situaties is hierbij een 
equivalent van 55 dB(A) overdag en 45 dB(A) 's nachts voor de gevelbelas-
ting van woningen gehanteerd, met de mogelijkheid deze grenswaarden 
met 5dB(A) te verhogen in bijzondere omstandigheden (maximale grens-
waarden). 

Voor de overgangssituaties worden de grenswaarden 5 dB(A) hoger 
gesteld dan de voor nieuwe situaties geldende voorkeursgrenswaarden met 
eveneens de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden nog eens 
5 dB(A) naar boven uit te wijken. 

Bij het vaststellen van deze aanbevolen grenswaarden werd ervan uitge-
gaan dat door maatregelen aan de voertuigen (bronbestrijding), door een 
betere handhavingskeuring alsook door «geluidsvriendelijke» verkeers-
maatregelen het verkeerslawaai - bij overigens gelijkblijvende verkeersim 
tensiteit en ander parameters - in de toekomst met 5 dB(A) zal kunnen afne-
men, zodat op middellange termijn de voorkeursgrenswaarde voor nieuwe 
situaties tot 50 dB(A) zal kunnen worden verlaagd. 
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Met de opzet van voornoemde circulaire is dus gekozen voor een algeme-
ne basis-normstelling op nationaal niveau, waarvan in bepaalde situaties 
kan worden afgeweken, al naar gelang de lokale omstandigheden en de 
planningfase, waarin geluidsbron en/of het geluidsgevoelige object verke-
ren. 

B. Voorkeursgrenswaarde voor woningen binnen zones 

De praktijk leert dat voor industrieterreinen, die voor zonering in aanmer-
king komen, het verschil tussen de geëmitteerde geluidsniveaus overdag en 
's nachts veelal slechts 10 dB(A) of minder bedraagt en dat voorde luidruch-
tige bedrijven op deze terreinen meestal de nachtsituatie maatgevend is. 
Derhalve behoeft voor zoneringsdoeleinden de toelaatbare dagwaarde niet 
15dB(A) hoger te worden genomen dan de toelaatbare nachtwaarde, zoals 
in tabel I is toegepast, maar kan met een verschil van 10 dB(A) worden 
volstaan. Hetzelfde geldt voor de voor zonering in aanmerking komende we-
gen. 

Uit ervaring met de toepassing van de hinderwetvergunningsvoorwaar-
den voor luidruchtige bedrijven en ervaring met verkeerslawaaiproblemen, 
alsook uit de thans beschikbare resultaten van een door TNO verricht onder-
zoek naar de beoordeling van verkeerslawaai (project 17 van het onderzoek-
programma verkeerslawaai van de Interdepartementale Commissie Ge-
luidhinder) kan worden afgeleid dat bij een nachtelijk geluidsniveau buiten 
van 35 dB(A) in de meeste gevallen van een «goede woonsituatie» kan wor-
den gesproken, ook indien het gaat om woningen in een rustige woonwijk. 
Bij een nachtelijk geluidsniveau van 50 dB(A) buitenshuis moet daarentegen 
van een «matige situatie» worden gesproken. Weliswaar kan de beoordeling 
van verkeerslawaai en van industrielawaai in principe niet worden gelijkge-
steld, maar vooral op grotere afstand zullen de beoordelingsverschillen als 
gevolg van de sterkere demping van het hoogfrequente gedeelte van het ge-
luidsspectrum veelal gering zijn, zodat voor zoneringsdoeleinden in de prak-
tijk gelijke kwaliteitseisen kunnen worden gesteld met betrekking tot de ge-
luidsbelasting vanwege beide soorden geluidsbronnen. 

Aangezien het hanteren van een hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 
35 dB(A) 's nachts, respectievelijk 45 dB(A) overdag voor woningen binnen 
een zone (overeenkomend met een «goede situatie» in vele gevallen tot on-
aanvaardbare consequenties op onder meer ruimtelijk, stedebouwkundig, 
financieel-economisch en verkeers- en vervoersgebied zou leiden, en het 
hanteren van een voorkeursgrenswaarde die is afgestemd op een «vrij goe-
de woonsituatie» uit milieuhygiënisch oogpunt toch nog verantwoord is te 
achten, meent de ondergetekende dat de voorkeursgrenswaarde voor het 
nachtelijk geluidsniveau op 40 dB(A) kan worden vastgesteld, de grenswaar-
de voor het avondniveau op 45 dB(A) en de grenswaarde voor het dagniveau 
op50dB(A). 

In termen van de in het kader van de zonering te hanteren zogenaamde et-
maalwaarde van het equivalente geluidsniveau betekent dit een grenswaar-
de van 50 dB(A) voor de geluidsbelasting vanwege een weg, respectievelijk 
een industrieterrein. 

De nachtwaarde van 40 dB(A) stemt bij benadering overeen met die voor 
een stadswoonwijk in de Westduitse normbladen (DIN 18005, VDI 2058, TA 
Larm) en met die voor een woonwijk nabij een hoofdweg, een drukke spoor-
lijn, dan wel met enkele werkplaatsen of bedrijven volgens tabel I. 

Een overeenkomstige voorkeursgrenswaarde wordt voor de zonering 
langs autosnelwegen gehanteerd in Zwitserland en in de Westduitse deel-
staat Beieren, alsook - ten aanzien van industrielawaai - in Zweden. In de 
Verenigde Staten worden sinds kort aanbevelingen gehanteerd van het 
EPA; deze zijn betrokken op een afwijkende maat, te weten het samengestel-
de dag - nacht equivalente geluidsniveau Ldn. Het EPA beveelt een voor-
keursgrenswaarde voor Ldn buiten woningen aan van 55 dB(A), de bijbeho-
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rende binnenwaarde bij gesloten ramen bedraagt 35 dB(A). Rekening hou-
dend met het verschil tussen Ldn en de in Nederland gangbare berekenings-
methode voor het equivalente geluidsniveau, alsook met het feit dat de ge-
luidsisolatie bij gesloten ramen in Nederland gemiddeld wat kleiner is dan in 
de Verenigde Staten, komt deze voorkeursgrenswaarde globaal overeen 
met de in het ontwerp voorgestelde voorkeursgrenswaarde van 50dB(A) 
voor de geluidsbelasting. 

De aanbevelingen van het EPA, die zijn gebaseerd op de resultaten van 
een zeer groot aantal internationale onderzoekingen, zijn opgesteld vanuit 
de overweging dat bij genoemde waarden een van het geluidsniveau 
nagenoeg onafhankelijk percentage van de bewoners (ca. 15%) zich ernstig 
gehinderd voelt door lawaai en dat bij een verhoging van deze waarden met 
5 dB(A) in vele situaties een significante toename van hinder en klachten is 
te verwachten. 

Bij toepassing van een voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting 
van 50 dB(A) zal bij gesloten ramen het equivalente geluidsniveau binnen 
woningen 's nachts 20-25 dB(A) bedragen, hetgeen overeenkomt met het nor-
male «achtergrondgeluidsniveau» binnen woon-en slaapkamers. Bij gedeel-
telijk open ramen zal het equivalente geluidsniveau 's nachts binnen wonin-
gen dan 30 dB(A) bedragen, hetgeen uit oogpunt van slaap- en rustverstoring 
als «vrij goed» moet worden beschouwd. 

De dagwaarde van 50 dB(A) buiten de woning levert op grond van overwe-
gingen van functionele aard (communicatie, waarneembaarheid van signa-
len en dergelijke) een «vrij goede situatie» op voor de woonomgeving. Bij ge-
sloten ramen zal het equivalente geluidsniveau binnen de woningen dan 
30-35 dB(A) bedragen, hetgeen weer overeenkomt met het «eigen» achter-
grondgeluidsniveau. 

Ook bij gedeeltelijk open ramen wordt overdag een binnenniveau bereikt 
(40 dB(A)) dat aanvaardbaar is uit een oogpunt van communicatie, concen-
tratie, huiselijke activiteiten en waarneembaarheid van signalen. Een binnen-
waarde van 35 dB(A) overdag wordt aanbevolen in een aantal buitenlandse 
normen (zoals in VDI 2526 Entwurf) en zoneringsvoorstellen (onder andere 
in Zweden). 

Zouden de grenswaarden 10 dB(A)hoger worden vastgesteld, dan zou van 
een «matige situatie» moeten worden gesproken en zou een aanzienlijke ma-
te van hinder optreden. Hierbij dient te worden bedacht dat het equivalente 
geluidsniveau een op een bepaalde wijze gemiddeld geluidsniveau voorstelt 
en dat regelmatige uitschieters van 5 a 10 dB(A) daarboven optreden. 

Bij 5 dB(A) hogere grenswaarden kan worden gesproken van een redelijke 
woonsituatie; een zekere mate van hinder moet hierbij echter wel worden 
verwacht. 

Voor zeer rustige woonwijken en verspreide bebouwing in een rustige om-
geving, waar het achtgrondgeluidsniveau aanmerkelijk lager zal liggen dan 
voornoemde 50 dB(A) biedt de voorkeursgrenswaarde niet voldoende ga-
ranties voo voor een uit geluidhinderoogpunt «vrij goede situatie». De aanwe-
zigheid van een drukke verkeersweg of luidruchtige industrie nabij dergelij-
ke woningen brengt evenwel onvermijdelijk met zich mee, dat ten aanzien 
van het buitengebeuren niet meer van een rustige woonomgeving kan wor-
den gesproken. 

Omdat de voorkeursgrenswaarde is betrokken op de geluidsbelasting 
vanwege de gezoneerde geluidsbron, behoeft het hanteren van deze waarde 
niet in alle gevallen te betekenen dat ter plaatse ook een geluidsniveau op et-
maalbasis van 50 dB(A) zal heersen. Andere geluidsbronnen kunnen immers 
ook tot dit geluidsniveau bijdragen. Een dergelijke situatie kan zich bij voor-
beeld voordoen indien twee zones elkaar overlappen,zoals in het geval van 
een industrieterrein nabij een drukke verkeersweg. De verhoging van het ge-
luidsniveau als gevolg van de gezamenlijke werking van beide geluidsbron-
nen zal echter ten hoogste enkele decibel bedragen; een dergelijke verho-
ging is van dezelfde orde van grootte als de nauwkeurigheid waarmede de 
geluidsbelastingen kunnen worden bepaald en ligt in de meeste gevallen op 
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de grens van het waarneembare. Bij saneringsmaatregelen en de toepas-
si ng van een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde kan 
met dit cumulatieve effect rekening worden gehouden. 

C. Grenswaarde voor de geluidsbelasting op de zonegrens 

Vanwege het risicokarakter van de geluidszone mag de maximaal toelaat-
bare geluidsbelasting op de zonegrens niet hoger zijn dan de eerder ge-
noemde voorkeursgrenswaarde. Zou immers een hogere geluidsbelasting 
op de zonegrens worden toegelaten, dan zou in een gebied net buiten de zo-
ne een hogere geluidsbelasting kunnen heersen dan 50 dB(A), terwijl de zo-
neringsregeling op dit gebied niet van toepassing is. 

Toepassing van een lagere grenswaarde dan 50 dB(A) op de zonegrens 
zou weliswaar in bepaalde gevallen ook zeer geluidsgevoelige objecten be-
schermen, maar anderzijds leiden tot een zodanig grote omvang van de ge-
luidszones, dat daarmede aan het geluidsaspect een onevenredig zwaar ge-
wicht zou worden toegekend ten opzichte van vele andere belangen. Daar 
komt bij dat in de meeste gevallen de geluidsoverdracht in werkelijkheid op 
grotere afstand van de bron minder zal zijn dan de geluidsoverdracht waarop 
de berekening van de ligging van de zonegrenzen op grond van de hiervoor 
vermelde (ongunstige) veronderstellingen is gebaseerd, zodat ook voor zeer 
geluidsgevoelige objecten op grotere afstand een in de praktijk vrij goede si-
tuatie kan worden bereikt. De ondergetekende is van mening dat de grens-
waarde voor de geluidsbelasting op de zonegrenzen uitsluitend behoeft te 
worden afgestemd op de eerder behandelde voorkeursgrenswaarde voor 
woningen binnen de zone en derhalve eveneens op 50 dB(A) moet worden 
vastgesteld. 

In bijzondere gevallen waarbij sprake is van zeer geluidsgevoelige be-
stemmingen kan het aanbeveling verdienen ook buiten de geluidszone aan-
dacht te schenken aan het geluidsaspect bij de planning van nieuwe wegen 
of industrieterreinen, dan wel van dergelijke bestemmingen. De ondergete-
kende is van mening dat deze gevallen geen wettelijke regeling behoeven 
omdat hier geen sprake zal zijn van ernstige geluidhinder. Wel kan het ge-
wenst zijn dat betrokken partijen in overleg besluiten tot het treffen van ex-
tra voorzieningen in dergelijke gevallen. 

§ 3. Geluidszones rond industrieterreinen 

A. Inleiding 

Dit wetsontwerp bevat in hoofdstuk V voorschriften waarbij wordt voor-
zien in de vaststelling van geluidszones rond industrieterreinen waarop ge-
luidhinderlijke inrichtingen zullen worden of zijn gevestigd. 

Hoewel, zoals eerder in deze memorie is toegelicht, het instrument van de 
verlening van een vergunning krachtens deze wet en de voorschriften die 
daaraan kunnen worden verbonden, in principe goede mogelijkheden bie-
den om de geluidhinder van industriële activiteiten te bestrijden, zal dit in-
strument in de praktijk toch niet geheel afdoende kunnen werken. 

Er moet immers zowel rekening worden gehouden met de mogelijkheden 
van de industrie om de geluidemissies te beperken als met de geluidsge-
voeligheid van de omgeving, en maar al te vaak blijken deze elementen niet 
op bevredigende wijze via een vergunningssysteem met elkaar in harmonie 
te kunnen worden gebracht. Dergelijke situaties ontstaan meestal omdat bij 
de beslissing ten aanzien van de vestiging van de betrokken industrie onvol-
doende rekening wordt (kon worden) gehouden met de mogelijkheden tot 
een aanvaardbaar geluidsklimaat te geraken, öf bij de ruimtelijke ontwikke-
ling van de omgeving aandacht werd besteed aan de geluidsbelasting door 
de betreffende inrichtingen. 

Tot voor kort waren niet de juiste methodieken ter beschikking om het ge-
luidsaspect in het vestigingsbeleid en in het ruimtelijke beleid tot zijn recht 
te laten komen. Voorts ontbraken veelal doelmatige instrumenten om ver-
gunningsbeleid en ruimtelijk beleid goed op elkaar af te stemmen. 
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Daar komt nog bij dat het vaak niet gaat om één enkele inrichting, maar 
om de gezamenlijke invloed van een groot aantal inrichtingen, dat industrie-
terreinen geleidelijk en niet planmatig worden opgevuld en dat de inrichtin-
gen zelf voortdurend wijzigingen ondergaan. Ook kent het systeem van de 
Hinderwet niet een soort 'eerstgeboorterecht' voor de inrichting; als gevolg 
daarvan moet de inrichting zich in principe steeds aanpassen aan wijzigin-
gen in haar omgeving (oprukkende woonbebouwing leidt tot klachten van 
de nieuwe bewoners; de aan de inrichting in het kader van een revisiever-
gunning op te leggen geluidsvoorwaarden moeten dan worden gebaseerd 
op de nieuwe situatie). 

De mogelijkheden voor de bedrijven om geluidhinder buiten de inrichting 
te voorkomen, zijn vaak beperkt. Zelfs indien de techniek op dit punt aan-
zienlijke vooruitgang zou boeken, zal voor vele soorten inrichtingen en in-
dustriële activiteiten toch steeds een invloedsgebied resteren, waar een ho-
gere geluidsbelasting heerst dan uit een oogpunt van geluidhinder wenselijk 
moet worden geacht. 

Daarom wordt voorgeschreven dat rond bepaalde inrichtingen en indus-
trieterreinen zones worden vastgesteld, waarmee ook door het aanhouden 
van voldoende afstand tussen geluidsbron en geluidsgevoelige objecten het 
ontstaan van geluidhindersituaties kan worden voorkomen. Die afstand zal 
mede afhankelijk zijn van de mogelijkheid maatregelen te treffen, die de 
overdracht van het geluid beïnvloeden, zoals een uit geluidsoogpunt geopti-
maliseerde indeling van het industrieterrein en van de lokatie van geluids-
bronnen binnen de inrichting, het benutten van de afschermende werking 
van installaties en bouwwerken op het industrieterrein, alsook het aanbren-
gen van schermen en wallen. 

Door een verplichte zonering te koppelen aan de vestiging van geluidhin-
derlijke inrichtingen, wordt gewaarborgd dat in het planologisch beleid de 
milieuhygiënische kwaliteitsdoelstellingen tot hun recht komen. 

De vertaling in voorschriften voor de industrie vindt plaats in het kader 
van de vergunningverlening krachtens deze wet, waarbij zodanig rekening 
kan worden gehouden met de geluidemissie van andere inrichtingen of toe-
komstige uitbreidingen, dat steeds de totale geluidsbelasting van het indus-
trieterrein op de grens van de geluidszone en op geluidsgevoelige objecten 
binnen de zone beneden de wettelijk vastgestelde waarden blijft. 

Indien de zonegrenzen dicht bij het industrieterrein liggen, dan impliceert 
dit een sterke beperking ten aanzien van de toelaatbare geluidemissie van 
het terrein in zijn geheel; indien daarentegen ook lawaaiige bedrijven zich 
zullen moeten vestigen, dan betekent dit dat de zonegrenzen ver van het in-
dustrieterrein moeten komen te liggen. 

Op deze wijze leidt de verplichte zonering ertoe dat bij de opstelling van 
bestemmingsplannen de mogelijkheden tot vestiging van bepaalde bedrij-
ven in de afweging van de verschillende wijzen van grondgebruik een belang-
rijke rol spelen. Het is immers zo, dat de vestiging van die bedrijven direct 
consequenties heeft voor de bestemming en gebruiksvoorschriften van 
gronden in de omgeving van de vestigingsplaats. 

B. Nieuw aan te wijzen industrieterreinen 

Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan waarbij aan be-
paalde gronden de bestemming 'terrein voor handel en industrie' (in dit 
wetsontwerp aangeduid als industrieterrein) wordt gegeven, terwijl die 
gronden krachtens het geldende plan een andere bestemming hadden, is de 
gemeenteraad verplicht tevens een geluidszone rond dat terrein vast te stel-
len, tenzij de vestiging van lawaaiige inrichtingen, behorende tot een cate-
gorie die is aangewezen ingevolge artikel 16, tweede lid, onder a, van dit 
wetsontwerp bij voorbaat wordt uitgesloten. Hier wordt een nadrukkelijk be-
roep gedaan op de mogelijkheden die de gebruiksvoorschriften, zoals die in 
bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen, bieden. Het gebruik ma-
ken van deze bevoegdheid dient in dit geval duidelijk om redenen van 
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ruimtelijke ordening te geschieden. Voor een verdere toelichting op deze 
materie zij verwezen naar de memorie van antwoord van 27 maart 1963 be-
treffende de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 

De gemeenteraad kan ondanks het feit dat de bedoelde inrichtingen zich 
niet zullen mogen vestigen, niettemin een geluidszone vaststellen. In dat ge-
val zal, gelet op de koppeling die in hoofdstuk IV is gelegd, voor de tweede 
categorie van inrichtingen (artikel 16, tweede lid, onder b), die deze wet kent, 
een vergunningsverplichting krachtens deze wet gaan gelden. 

Allerlei redenen kunnen een gemeenteraad bewegen in zo'n geval een zo-
ne vast te stellen. Een belangrijke reden kan zijn dat gedeputeerde staten, 
doordat zij in dat geval als vergunningverlenend orgaan optreden, op die 
wijze in staat worden gesteld bij de beslissing over de vergunningverlening 
rekening te houden met de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de 
grens van de zone. Cumulatieve effecten kunnen daarbij worden betrokken, 
hetgeen, zoals reeds is opgemerkt, niet mogelijk is in het kader van de ver-
gunningverlening krachtens de Hinderwet. Een andere reden kan zijn dat be-
paalde ondernemingen, wier inrichting behoort tot een op grond van artikel 
16, tweede lid, onder b, aangewezen categorie alvorens tot vestiging te be-
sluiten bij een gemeente zullen aandringen op de instelling van een geluids-
zone, aangezien dan in de in de toekomst te stellen minimumvergunnings-
voorschriften inzicht bestaat en tevens een waarborg tegen ongewenst op-
richten van geluidsgevoelige bebouwing in de nabijheid van de inrichting 
wordt geschapen. 

De ligging van de zonegrenzen is het resultaat van een afwegingsproces 
waarbij enerzijds rekening kan worden gehouden met de gevolgen van zo-
nering voor in de omgeving van het industrieterrein aanwezige of geplande 
geluidsgevoelige objecten en anderzijds rekening kan worden gehouden 
met de in het kader van de zonering aan de industrie toe te kennen geluids-
emissieruimte. 

Om dit laatste aspect concreet te maken zal het gemeentebestuur zich 
allereerst moeten beraden over de aard van de inrichtingen, die men op het 
industrieterrein wenst toe te laten. 

Denkt men daarbij aan zware industrie, dan zal de zone zo groot moeten 
zijn, dat bij de gegeven stand van de techniek dergelijke inrichtingen zich te 
gelegener tijd ook metterdaad kunnen vestigen zonder in conflict te komen 
met de wettelijke eisen ten aanzien van de totale geluidsbelasting op de zo-
neg renzen en op geluidsgevoelige objecten binnen de zone. De gemeente 
zal er immers behoefte aan hebben gunstige vestigingsvoorwaarden te kun-
nen stellen. 

Denkt men aan middelzware industrie, dan zal de zone veelal kleiner kun-
nen zijn, terwijl bij stille bedrijven wellicht in het geheel niet behoeft te wor-
den gezoneerd. 

Het is dan ook van groot belang dat de gemeente zich inzicht verwerft in 
de mogelijke geluidsbelasting van de gewenste soorten van op het indus-
trieterrein toe te laten inrichtingen. Hiertoe kan onder meer een beroep wor-
den gedaan op de ervaring bij de krachtens deze wet op te richten provinci-
ale geluidhinderdienst en de inspecteur van de volksgezondheid, belast met 
het toezicht op de hygiëne van het milieu. Het ligt in de bedoeling een richt-
lijn op te stellen, waarin voor diverse categorieën inrichtingen een overzicht 
van de mogelijke geluidemissies is opgenomen. Door middel van speciale 
cursussen kan worden bereikt, dat bij de betrokken gemeentelijke diensten 
op dit gebied de nodige kennis wordt opgebouwd. 

Ook kunnen in dit stadium akoestische bureaus worden ingeschakeld ten 
behoeve van dit akoestisch onderzoek, waarvan de resultaten bij het ont-
werp-bestemmingsplan worden gevoegd. Een dergelijk onderzoek, dat be-
trekkelijk snel en goedkoop zal kunnen worden uitgevoerd aan de hand van 
door de minister op te stellen richtlijnen, behoeft een advies van de inspec-
teur. 
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C. Overgangsregeling 

De overgangsregeling bevat regels voor de vaststelling van geluidszones 
rond industrieterreinen, die de bestemming industrieterrein al bezitten van-
af een tijdstip, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. Hieronder 
vallen dus zowel bestaande industrieterreinen, al of niet voorkomend in een 
bestemmingsplan, als industrieterreinen, opgenomen in een bestemmings-
plan, waarop nog geen inrichtingen zijn gevestigd. De gemeenteraden kun-
nen, wanneer een bestemmingsplan waarin een bestaand industrieterrein is 
opgenomen, bij de inwerkingtreding van de wet juist in herziening is, de 
vaststelling van de geluidszone onderdeel maken van de herziening van het 
bestemmingsplan. Ook kan een gemeenteraad bij de inwerkingtreding van 
deze wet besluiten dat een bestemmingsplan, waarin een industrieterrein is 
opgenomen, zal worden herzien. Indien bij de inwerkingtreding van deze 
wet niet een herziening van het betrokken bestemmingsplan aan de orde is, 
wordt de gemeente niet verplicht dat bestemmingsplan te herzien. De over-
gangsregeling schrijft in dit geval voordat de gemeenteraden verplicht zijn, 
binnen een bepaalde termijn een geluidszone rond de daarvoor in aanmer-
king komende industrieterreinen vast te stellen, en wel bij een afzonderlijk 
besluit. Voor dit besluit is een procedure voorgeschreven, waarbij gelegen-
heid voor inspraak wordt geboden. Tevens is voorzien in een beroepsrege-
ling. 

De vaststelling van de ligging van de zonegrens, waarbuiten de geluidsbe-
lasting vanwege het terrein niet meer dan 50dB(A) mag bedragen, isnood-
zakelijk ten behoeve van de vergunningverlening op grond van hoofdstuk IV 
van het ontwerp ten behoeve van nieuwe inrichtingen en uitbreidingen of 
wijzigingen van bestaande inrichtingen, alsook voor de sanering van het 
tijdstip van de vaststelling bestaande situaties. Met nadruk zij hier gewezen 
op de bepaling dat de zonegrens niet dichter bij het industrieterrein mag 
worden gelegd dan op dat tijdstip overeenkomt met de ligging van de wer-
kelijke 50 dB(A) contour (de verbindingslijn van punten waar in werkelijkheid 
een geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van 50 dB(A) heerst) op 
basis van de op dat tijdstip geldende vergunningen voor de betreffende in-
richtingen. 

Bij de vaststelling van de zone moet de gemeenteraad waarden vaststel-
len voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van binnen de zone ge-
projecteerde en in aanbouw zijnde of aanwezige woningen. Ook met deze 
waarden moet bij de vergunningverlening ten behoeve van nieuwe inrich-
tingen en uitbreidingen of wijzigingen van bestaande inrichtingen rekening 
worden gehouden. Met betrekking tot in aanbouw zijnde of aanwezige wo-
ningen die op het tijdstip van de vaststelling van de zone een geluidsbelas-
ting van meer dan 55 dB(A) ondervinden stelt echter de minister in het kader 
van het desbetreffende saneringsprogramma de ten hoogste toelaatbare 
waarde voor de geluidsbelasting van de gevel van die woningen vast. 

Indien een voor het betrokken gebied geldend bestemmingsplan de bouw 
van woningen binnen de geluidszone voorziet en de zone wordt bij een af-
zonderlijk besluit vastgesteld, zal een aanvraag om een bouwvergunning 
niettemin moeten worden aangehouden, totdat vaststaat dat zodanige 
maatregelen kunnen worden getroffen dat de geluidsbelasting van die wo-
ningen de daarvoor geldende waarde niet zal overschrijden. De gemeente-
raad kan, zoals gezegd, op twee wijzen een besluit nemen over die maatre-
gelen, te weten: ofwel in het kader van een herziening van het desbetreffem 
de bestemmingsplan, ofwel als onderdeel van het afzonderlijk besluit tot 
vaststelling van de zone. De aanhouding duurt totdat het bestemmingsplan 
onherroepelijk is geworden. Ingeval het nemen van feitelijk afschermende 
maatregelen onderdeel is van een afzonderlijk zonebesluit, duurt de aanhou-
ding totdat dat besluit onherroepelijk is geworden en dus vaststaat dat die 
maatregelen zullen worden getroffen. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt 
dat er vanzelfsprekend een nauwe samenhang is tussen het besluit van de 
raad waarbij de geluidszone wordt vastgesteld en de visie op de ruimtelijke 
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ontwikkeling van het betrokken gebied. Een raadsbesluit waarbij een grote 
zone wordt vastgesteld verdraagt zich dan ook slecht met handhaving van 
een bestemmingsplan, dat voorziet in de bouwvan woningen op plaatsen in 
de geluidszone, waarvan kan worden verwacht dat daar een te hoge geluids-
belasting zal of kan optreden. Een herziening van het bestemmingsplan ligt 
in zo'n geval voor de hand. 

Indien het industrieterrein reeds grotendeels is ingericht mag bij het ook 
in dit geval voorgeschreven akoestisch onderzoek worden uitgegaan van de 
ligging van de werkelijke 50 dB(A) contour, eventueel met toepassing van 
correcties in verband met marges voor uitbreiding op het industrieterrein, 
voor de bepaling waarvan eveneens voorschriften zullen worden gegeven. 
In dit geval kan dus rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 
bodemabsorptie en terreinomstandigheden. Wel moet men er daarbij op let-
ten, dat geen wijzigingen binnen de zone worden gepland, die tot vergroting 
van de geluidoverdracht op de omgeving zouden kunnen leiden (afgraving 
van dijken, afbraak van afschermende bouwwerken en dergelijke). 

Afhankelijk van de bezetting zullen ook voor deze industrieterreinen nieu-
we inrichtingen worden aangeworven, dan wel zal wijziging of uitbreiding 
van bestaande inrichtingen plaatsvinden. Voor nieuwe inrichtingen zijn de 
procedures als in het voorgaande vermeld van toepassing. 

Voor bestaande industrieterreinen die op het tijdstip van in werking tre-
ding van hoofdstuk V een hoge geluidsbelasting op geluidsgevoelige objec-
ten binnen de zone veroorzaken, moet door gedeputeerde staten in overleg 
met de betrokken gemeente(n) en vergunninghouders een saneringspro-
gramma worden opgesteld met betrekking tot die objecten. In dit kader kun-
nen maatregelen worden getroffen aan de belangrijkste geluidsbronnen 
(veelal op basis van een meerjarenplan) waarbij het tempo van de uitvoering 
van de maatregelen waar nodig mede op het afschrijvingsbeleid van de be-
trokken inrichtingen worden afgestemd en vice versa), binnen de zone ter 
beperking van de geluidoverdracht (afschermingen, beplantingen et cetera) 
en aan de betreffende geluidsgevoelige elementen (bij voorbeeld extra ge-
velisolatie). 

De kosten van de uitvoering van zodanige programma's zullen in belang-
rijke mate ten laste van de heffingen kunnen worden gebracht (zie hoofd-
stuk VI van deze memorie). In verband hiermede dienen de programma's 
aan de Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne te worden voorge-
legd, die binnen een bepaalde termijn moet vaststellen tot welke grenswaar-
de de geluidsbelasting van de betreffende geluidsgevoelige objecten moet 
worden teruggebracht en aan de hand van het indicatieve meerjarenpro-
gramma een prioriteitenvolgorde voor de uitvoering van de programma's 
moet aangeven. Hierbij zal de nodige fasering ten aanzien van het uitvoe-
ringstempo, alsmede de mogelijkheid tot een zekere regionale differentiatie, 
kunnen worden toegepast. 

§ 4. Geluidszones langs wegen 

A. Inleiding 

In het wetsontwerp wordt de omvang van de geluidszones langs wegen 
vastgelegd. Binnen dit gebied kunnen, met nadruk zij gezegd 'kunnen', ge-
luidhinderproblemen ontstaan. 

Uit studies van TNO en Rijkswaterstaat is gebleken dat ten behoeve van de 
geluidszonering een indeling van buitenwegen en stedelijke wegen in cate-
gorieën, afhankelijk van het aantal rijstroken, kan worden gemaakt, voor elk 
waarvan de omvang van de in dit wetsontwerp vervatte geluidszones kan 
worden vastgesteld. Bij de bepaling van de breedte van deze geluidszones is 
derhalve geen rekening gehouden met bijzondere plaatselijke omstandighe-
den (zoals heuvels, reeds aanwezige bebouwing, vegetatie met significante 
geluidsabsorptie en dergelijke en eventueel reeds plaatselijk getroffen maat-
regelen tegen verkeerslawaai (schermen en dergelijke)), die tot gevolg zou-
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den kunnen hebben dat in werkelijkheid een lagere geluidsbelasting dan de 
wettelijke toegestane heerst op de grens van de zone. 

Op het moment van in werking treden van de wet zullen alle bestaande en 
in vigerende bestemmingsplannen geplande wegen van de in het wets-
ontwerp omschreven categorieën van rechtswege zones hebben. Wat er in 
de zones moet gebeuren is afhankelijk van het stadium waarin de weg en 
eventuele bebouwing langs die weg zich bevinden. Het is duidelijk dat voor 
nog te scheppen situaties, waarin nog rekening kan worden gehouden met 
de te stellen eisen ter voorkoming van geluidhinder, een andere regeling 
moet gelden dan voor situaties waar weg en bebouwing al aanwezig zijn. 

B. Nieuwe plannen 

Binnen de wettelijk vastgelegde geluidszones langs wegen gelden im-
missiewaarden voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting. Voor wo-
ningen is deze waarde in de wet vastgelegd. Voor andere geluidsgevoelige 
objecten zullen waarden bij algemene maatregel van bestuur worden vast-
gesteld. 

Niet in alle situaties zal aan de waarde van de maximaal toegelaten ge-
luidsbelasting kunnen worden voldaan. Bijzondere omstandigheden kunnen 
maken dat slechts tegen zeer hoge kosten, bijvoorbeeld door ingraving van 
de weg, indien van de aanleg van een nieuwe weg sprake is, of slechts op es-
thetisch en landschappelijk onaanvaardbare wijze (hoge schermen) aan de 
voorgeschreven waarde van 50 dB(A) kan worden voldaan. In die gevallen 
zal de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in overeenstemming 
met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening binnen door 
de wet gestelde grenzen een hogere waarde kunnen vaststellen, hetgeen be-
tekent dat de bescherming van de bewoners van woningen binnen de zone 
zal moeten worden gezocht in een verhoogde geluidsisolatie van de gevel 
van de te bouwen of reeds gebouwde woningen. Krachtens de in hoofdstuk 
XVII van dit wetsontwerp vervatte wijziging van de Woningwet zal de 
gemeentelijke bouwverordening voorschriften gaan bevatten met betrek-
king tot de geluidsisolatie-eigenschappen van gevels, gedifferentieerd naar 
de toegelaten gevelbelasting. Zolang de bouwverordeningen ter zake nog 
niet de vereiste voorschriften bevatten zal de aanvraag om een bouwver-
gunning aan de bepalingen van de op de Woningwet berustende algemene 
maatregel van bestuur, die de geluidsisolatie-voorschriften bevat, moeten 
worden getoetst (zie hoofdstuk V, § 3, van deze memorie). 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan of bij de voorbereiding 
van een herziening daarvan zullen gemeenten de krachtens deze wet gel-
dende waarden in acht moeten nemen. Als geldende waarden moeten wor-
den beschouwd niet alleen de in deze wet of in een algemene maatregel van 
bestuur vastgelegde waarden, maar ook die waarden die op grond van een 
besluit van de ministers als toelaatbaar zijn aangemerkt. Dit houdt in dat een 
dergelijk besluit reeds in de voorbereidingsfase van een bestemmingsplan 
moet zijn verkregen. 

De regeling in het onderhavige wetsontwerp kan niet voorbijgaan aan het 
feit dat een gemeentelijk bestemmingsplan niet het enige kader is waarbin-
nen feitelijke beslissingen over de aanleg van rijks- en provinciale wegen 
worden genomen. Dit betekent dat aangenomen wordt dat een bestenv 
mingsplan waarin de ligging en de uitvoering van een nog aan te leggen 
weg op andere wijze is opgenomen dan door de betrokken wegaanlegger 
wordt voorgestaan, in principe niet door gedeputeerde staten, respectieve-
lijk de Kroon zal worden goedgekeurd, indien de gemeente speculeert op ge-
luidafschermende maatregelen, te nemen door de wegaanlegger, terwijl 
daarover vanzelfsprekend geen overeenstemming kan bestaan. Immers, in 
dat geval zou er geen zekerheid bestaan dat bestaande of te bouwen wonin-
gen en andere gebouwen een binnen de normen van deze wet blijvende ge-
luidsbelasting zullen ondervinden. Het bestemmingsplan kan dan niet vol-
doen aan de eis dat de bij of krachtens deze wet geldende waarden in acht 
moeten worden genomen. 
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Aangenomen wordt de aanwezigheid van een «bestuurlijke koppeling» 
tussen enerzijds beslissingen krachtens de niet wettelijk vastgelegde «weg-
plan-procedures» en anderzijds de inhoud van streek- en bestemmingsplan-
nen. Overleg over de te treffen geluidwerende maatregelen wordt dan ook 
verondersteld. 

Burgemeester en wethouders zijn gehouden, alvorens bepaalde bestem-
mingen voor te stellen voorgronden binnen de geluidszone, een akoestisch 
onderzoek in te stellen naar de werkelijk te verwachten geluidsbelasting in 
het betrokken gebied. De zonegrenzen krachtens de wet zijn immers bepaald 
zonder daarbij plaatselijke dempings- of afschermingsfactoren in acht te kun-
nen nemen. Een zodanig onderzoek zal betrekkelijk snel en goedkoop kun-
nen worden uitgevoerd, bij voorbeeld door terzake kundige adviesbureaus, 
aan de hand van door de minister op te stellen richtlijnen. Indien de bouw 
van woningen of andere geluidsgevoelige objecten wordt voorgestaan in 
het gebied dat blijkens het akoestisch onderzoek een geluidsbelasting van 
meer dan 50 dB(A) zal ondervinden, zal een onderzoek moeten worden inge-
steld naar de maatregelen die mogelijk zijn (bestuurlijk overleg met de weg-
beheerder, c.q. wegaanlegger) en de effectiviteit van die maatregelen. 

De gemeenteraad zal het ontwerp-bestemmingsplan eerst kunnen beoor-
delen indien in beide aspecten inzicht is verschaft. Ook de inspraak bij de ter 
visie legging van het plan is eerst zinvol indien openheid wordt betracht ten 
aanzien van de technische mogelijkheden, de uitkomsten van het overleg en 
de fasering van de uitvoeringvan de voorgenomen maatregelen. 

De gemeenteraad zal alvorens tot vaststelling van een bestemmingsplan 
over te gaan moeten beschikken over een advies van de inspecteur van de 
volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu. Bur-
gemeester en wethouders zullen daartoe in een eerder stadium van het plan 
de inspecteur in de gelegenheid moeten stellen advies uit te brengen over 
de maatregelen die ter voorkoming en beperking van geluidhinder zijn over-
eengekomen of, in geval van geluidszones langs gemeentelijke wegen in het 
geding zijn, door burgemeester en wethouders worden voorgesteld. 

De inspecteur heeft krachtens deze bijzondere opdracht niet de taak het 
bestemmingsplan als zodanig te beoordelen. Alleen indien hij de overtui-
ging heeft dat toepassing van de voorgestelde maatregelen niet zal leiden 
tot een zodanige beperking van de geluidsbelasting dat aan de voor dat ge-
val geldende waarden zal worden voldaan, zal hij een negatief advies uit-
brengen. 

C. Aanleg en reconstructie buiten bestemmingsplan 

In de regeling zijn ook voorschriften opgenomen met betrekking tot de 
aanleg en reconstructie van wegen, voor gevallen waarbij aanleg of de re-
constructie van de weg plaatsvindt buiten een herziening van het besterrv 
mingsplan om. De aanleg van een weg zal in een dergelijke situatie zelden 
voorkomen, doch voor een reconstructie is dit zeker niet ondenkbaar. Onder 
dezelfde regeling valt ook de aanleg van wegen in gebieden waar geen 
bestemmingsplan geldt. In theorie kan dat alleen het geval zijn binnen de be-
bouwde kom. 

De regeling richt zich in eerste instantie tot de wegbeheerder. Eerst indien 
aan de materiële regeling van de wet is voldaan kan tot de aanleg of recon-
structie van de weg worden overgegaan. De eisen (waarden en akoestisch 
onderzoek) zijn dezelfde als bij de herziening van een bestemmingsplan. Wel 
ontbreekt voor deze gevallen de inspraak- en bezwarenprocedure die voor 
een bestemmingsplan geldt. 

D. Overgangsregeling 

De ondergetekende is van mening dat met betrekking tot reeds vastgestei-
de plannen, die nog niet tot uitvoering zijn gebracht, niet kan worden vol-
staan met een saneren van lopende processen achteraf, zeker niet wanneer 
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een genuanceerd en onmiddellijk bij de inwerkingtreding van de wet ingrij-
pen veel hogere maatschappelijke kosten later kan voorkomen. Derhalve 
kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat juist in de komende jaren, in-
dien de regeling uitsluitend op nieuw vast te stellen bestemmingsplannen 
van toepassing zou zijn, op grote schaal tot uitvoering van milieuhygiënisch 
gezien onjuiste plannen zou kunnen worden overgegaan. Er is daarom voor-
zien in een overgangsregeling die garandeert dat ook bij de uitvoering van 
op het moment van inwerkingtreding van de Wet geluidhinder bestaande 
bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met de eisen van de wet. 

Mede gelet op de wijze waarop de omvang van de geluidszone langs de 
verschillende categorieën van wegen is berekend, wordt het voor de toepas-
sing van de overgangsregeling niet strikt noodzakelijk geacht de woning-
bouw in de gehele zone te onderwerpen aan een bijzondere regeling die ver-
plicht tot een akoestisch onderzoek dat zou moeten leiden tot daaropvol-
gend overleg over maatregelen om een te hoge geluidsbelasting te voorko-
men. De overgangsregeling heeft dan ook slechts betrekking op een deel 
van de zone. Er zij echter op gewezen dat indien de gemeenteraad besluit 
dat voor het betrokken gebied een nieuw plan moet worden gemaakt, de re-
geling voor nieuwe plannen van kracht wordt. 

De overgangsregeling houdt in dat tot de aanleg van nieuwe wegen of de 
bouw van woningen, waarvan de aanleg c.q. de bouw krachtens een gel-
dend bestemmingsplan is toegelaten, niet wordt overgegaan, ook al laat het 
bestaande plan dat toe, dan nadat is vast komen te staan dat de in het ge-
ding zijnde woningen een geringere geluidsbelasting zullen ondervinden 
dan 50 dB(A) of gedeputeerde staten verklaard hebben dat ondanks de ho-
gere geluidsbelasting tegen de aanleg van de weg of de bouw van de wonin-
gen geen bezwaar bestaat. 

De bevoegdheid tot het vaststellen van hogere grenswaarden is voor de 
uitvoering van bestaande plannen bij gedeputeerde staten gelegd. De reden 
daarvoor is dat gedeputeerde staten alle aspecten van de betrokken plannen 
kennen en de exploitatieopzet, de achtergronden van de totstandkoming en 
de mogelijkheden tot wijziging in het plan goed kunnen beoordelen. Ook 
voor gedeputeerde staten wordt in het ontwerp een marge aangegeven 
waarbinnen de hogere grenswaarden kunnen worden vastgesteld. Bij verle-
ning van de verklaring van geen bezwaar zullen ook in die gevallen de bepa-
lingen met betrekking tot de bijzondere geluidwerende eigenschappen van 
de gevel van toepassing worden. 

Ten aanzien van de opschorting van de bouwvan woningen is gekozen 
voor de figuur van aanhouding van de bouwvergunning. Dit betekent dat 
een bouwvergunning voor onbepaalde ti jd wordt aangehouden in die uit-
zonderlijke gevallen waarbij de planopzet zodanig is, dat geen enkele maat-
regel kan worden getroffen of de geluidsbelasting tot beneden de wettelijk 
toelaatbare grenzen terug te brengen. In die gevallen zal alleen een herzie-
ning van het betreffende bestemmingsplan de impasse kunnen doorbreken. 

Ook tot de aanleg van een in het plan aangegeven weg of van een weg 
waartegen het plan zich niet verzet, zal eerst mogen worden overgegaan na-
dat voor de nog te bouwen woningen vaststaat dat tegen de afgifte van een 
bouwvergunning geen bezwaar bestaat of met betrekking tot reeds gebouw-
de woningen overeenstemming is bereikt over zodanige maatregelen dat de 
geluidsbelasting voor die woningen minder dan een krachtens deze wet toe-
laatbaar geachte waarde zal blijven. 

De ondergetekende meent dat met deze opzet is bereikt dat onnodig stil-
zetten en vertragen zowel van woningbouw als van wegaanleg wordt voor-
komen. Alleen indien uit een akoestisch onderzoek blijkt dat een volstrekt 
onjuiste situatie dreigt, is aanhouding van de uitvoering noodzakelijk. Op 
grond van een in die gevallen in feite noodzakelijk voorbereidingsbesluit, zal 
de herziening van het bestemmingsplan onder de vigeur van de regeling 
voor nieuwe plannen vallen. 

Hierbij zij nog opgemerkt dat artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning uitsluitend toepassing zal kunnen vinden, indien naar het oordeel van 
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gedeputeerde staten voldoende vaststaat dat door het verlenen van vrijstel-
ling van voorschriften van het geldende bestemmingsplan aan de verplichte 
elementen van het nieuwe bestemmingsplan niet te kort zal worden gedaan. 

Bestaande, vanuit geluidhinderoogpunt slechte, situaties waarin uitvoe-
ring aan plannen wordt of is gegeven, zullen zelden door middel van plano-
logische maatregelen kunnen worden opgelost. Hier zullen maatregelen 
moeten worden getroffen in de sfeer van de beperking van de geluidsover-
dracht tussen de weg en de geluidsgevoelige objecten en het aanbrengen 
van geluidwerende voorzieningen aan deze objecten. Evenals bij de «sane-
ring» van de omgeving van bestaande industrieterreinen zullen deze maat-
regelen in het kader van een saneringsprogramma worden genomen; in dit 
geval worden de door het gemeentebestuur op basis van overleg met de 
wegbeheerder voorgestelde maatregelen rechtstreeks aan de minister voor-
gelegd. Deze stelt vervolgens vast tot welke grenswaarde de geluidsbelas-
ting van de betreffende geluidgevoelige elementen moet worden terugge-
bracht en geeft tevens aan de hand van het indicatieve meerjarenprogram-
ma aan op welke termijn de uitvoering van het programma voor bekostiging 
uit de heffingen in aanmerking komt. Evenals bij de sanering rond industrie-
terreinen zal hierbij de nodige fasering en regionale differentiatie kunnen 
worden toegepast. De aan woningen eventueel aan te brengen geluidweren-
de voorzieningen zullen in dit verband niet dwingend worden voorgeschre-
ven. 

E. Verkeersmaatregelen 

Zoals in deze memorie reeds is toegelicht is een belangrijk element in de 
bestrijding van verkeerslawaai het streven naar een geleidelijke verminde-
ring van de geluidproduktie van motorvoertuigen. Reeds is aangestipt dat in 
dit verband ook op middellange termijn geen al te hoge verwachtingen mo-
gen worden gekoesterd. 

Naast maatregelen aan het voertuig en maatregelen met betrekking tot 
het wegontwerp zullen in een aantal gevallen ook maatregelen ten aanzien 
van het verkeer noodzakelijk blijken. Vooral voor het bereiken van een effect 
op korte en middellange termijn en voor een werkelijke vermindering van 
het verkeerslawaai op kritieke punten in binnensteden zal behoefte bestaan 
aan verkeersbeperkende en regulerende maatregelen. 

In het kader van het overleg over de geluidszone van een verkeersweg of 
bij de opstelling van een saneringsprogramma zou kunnen blijken dat een 
verkeersmaatregel, zoals het instellen van een snelheidsbeperking, al dan 
niet vergezeld van geluidbeperkende voorzieningen aan de weg of aan de 
bebouwing, een praktisch en ook uit verkeersoogpunt aanvaardbare oplos-
sing ter verlaging van de geluidsbelasting zou kunnen betekenen. 

Ook de Gezondheidsraad meende dat verkeersmaatregelen in de zin van 
concentratie van het verkeer buiten de eigenlijke woonwijken en een verdere 
beperking van de snelheid binnen de woonwijken goede maatregelen zijn 
om geluidhinder door verkeerslawaai te voorkomen. 

De Wegenverkeerswet en haar uitvoeringsvoorschriften bevatten tot op 
heden voornamelijk voorschriften inzake de veiligheid op de weg en de vrij-
heid van het verkeer. Meer en meer ontstaat echter de behoefte om in het ka-
der van genoemde wet niet slechts verkeersmaatregelen te kunnen nemen 
die strekken tot bescherming van de genoemde belangen, doch ook maatre-
gelen die betrekking hebben op het voorkomen of beperken van hinder aan 
niet-weggebruikers. In dit verband kan met name worden gedacht aan ver-
keersmaatregelen die ertoe strekken de nachtrust te verzekeren alsook 
anderszins overmatige geluidhinder te voorkomen. De Ministers van Ver-
keer en Waterstaat en van Justitie zijn voornemens op korte termijn de tot-
standkoming van een wijziging van de wegenverkeerswetgeving ter zake te 
bevorderen. 

De ondergetekende stelt zich dan ook voor dat in de toekomst in het kader 
van het overleg over de geluidszone van een weg in bepaalde gevallen met 
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de wegbeheerder wordt overeengekomen dat op de weg bepaalde verkeers-
maatregelen zullen worden genomen. 

Duidelijk zij daarbij dat het stelselmatig nemen van verkeersmaatregelen 
mede bezien zal moeten worden zowel in het kader van de mogelijkheden 
tot openbaar vervoer als in het raam van de opstelling van verkeers- en ver-
voersplannen die ook op het aspect van de geluidhinder zijn doorgelicht. Het 
nemen van verkeersmaatregelen uitsluitend ter beperking van geluidhinder 
zal er immers niet toe mogen leiden dat de bereikbaarheid van bepaalde ge-
bieden in het land of van bepaalde wijken in een stad op onaanvaardbare 
wijze wordt bemoeilijkt. Dit spreekt vooral indien verkeersmaatregelen niet 
slechts snelheidsbeperkingen zouden bevatten doch ook zouden inhouden 
het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen voor bij voorbeeld vrachtau-
to's of andere geluidhinderlijke voertuigen. Behoudens incidentele gevallen 
zal aan dergelijke maatregelen dan ook tenminste een verkeerscirculatieplan 
ten grondslag moeten liggen. Het weren van een bepaald soort verkeer van 
bepaalde wegen heeft immers directe consequenties voor andere wegen; 
voorkomen moet worden dat op deze wijze slechts een verschuiving en niet 
een oplossing van verkeerslawaaiproblematiek zou worden bereikt. 

§ 5. Geluidszones langs spoor- en tramwegen 

In het wetsontwerp wordt de mogelijkheid geschapen om ook langs 
spoor- en tramwegen geluidszones in te stellen, waarbinnen, zoals bij de 
wegen, de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen spoor- en tramwegen 
kunnen worden aangegeven voor woningen en andere geluidsgevoelige ob-
jecten. Het gaat ook bij deze geluidsbronnen om die situaties, waarin ern-
stige geluidshinder kan optreden. Zo nodig kunnen in dit verband ook geluidszc 
nes langs metrolijnen worden ingesteld. Daar met betrekking tot het spoor-
en tramlawaai nog onvoldoende onderzoek is verricht om nu reeds in de wet 
hiervoor concrete regelingen te treffen, zal een en ander bij algemene maat-
regel van bestuur geschieden. 

De verbetering van de bestaande situaties waarin sprake is van overmati-
ge geluidhinder vanwege spoor- en tramwegen, vormt een belangrijke op-
gave voor het milieuhygiënisch beleid op de middellange termijn. Op dezelf-
de wijze zoals bij de verkeerswegen is voorzien, zal de mogelijkheid krach-
tens de wet worden geschapen via een financieringsregeling voor deze situ-
ties maatregelen ter vermindering van de geluidshinder te treffen. 

§ 6. Andere geluidszones 

Er zijn ook nog andere samengestelde bronnen, waarbij de vaststelling 
van geluidszones, waarbinnen immissiewaarden met betrekking tot de toe-
lating van bepaalde bestemmingen, als woondoeleinden, gelden, wenselijk 
moet worden geacht. 

Men denke hierbij in de eerste plaats aan van nature lawaaiige bronnen 
als schietterreinen en andere militaire oefenterreinen, zowel voor operaties 
vanuit de lucht als op grond. Rond sommige van deze terreinen zou een ge-
luidszone moeten worden ingesteld, enerzijds om de consequenties van de 
reeds vastgestelde bestemmingen op die gronden te overzien, anderzijds 
om die consequenties ook materieel aan die bronnen te kunnen toerekenen. 
Andere bronnen die niet vallen onder de toepassing van de reeds voorge-
stelde zoneringsregelingen zijn de buiten Nederland liggende luchtvaartter-
reinen, industriegebieden en oefenterreinen, waarvan het invloedsgebied 
zich over Nederlands grondgebied uitstrekt. 

Het is zinvol om ook in die gevallen bij het leggen van bestemmingen op 
gronden immissiewaarden van gelding te laten zijn. In het onderhavig wets-
ontwerp is daarom een regeling met betrekking tot geluidszones rond ande-
re bronnen dan wegen, industrieterreinen en luchtvaartterreinen hierte lan-
de, opgenomen. 
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Aan de ondergetekende en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelij-
ke Ordening gezamenlijk wordt de bevoegdheid gegeven bepaalde gebie-
den als geluidszone aan te wijzen. Binnen die zone gelden dan bij algemene 
maatregel van bestuurte stellen immissiewaarden. 

De aanwijzing van de betrokken gebieden houdt op zich zelf niet de vast-
legging van de bestemming van de grondslag in, evenmin als dat bij de an-
dere geluidszones het geval is. De aanwijzing van een geluidszone zal dik-
wijls een onderdeel vormen van of eventueel voorafgegaan zijn door een 
planologische kernbeslissing, waarmee over de vestiging van het door een 
geluidszone te omgeven object is besloten. Men denke hierbij bij voorbeeld 
aan een aangekondigd structuurschema militaire oefenterreinen. Voor de 
procedure tot aanwijzing van de geluidszone is gekozen vooreen aan de 
aanwijzing van de beschermde stads- en dorpsgezichten verwante procedu-
re. Ook de aanwijzing van een saneringsgebied krachtens de Wet inzake de 
luchtverontreiniging is vergelijkbaar. Als bijzondere bepaling is opgenomen 
dat het voornemen tot aanwijzing van een geluidszone krachtens hoofdstuk 
VIM ten minste twee jaren tevoren in het door de ondergetekende optestel-
len indicatieve meerjarenprogramma moet zijn aangekondigd. Over dit 
voornemen kan dan ruimschoots tevoren met de beide kamers der Staten-
Generaal van gedachten worden gewisseld. 

HOOFDSTUK IV. STILTEGEBIEDEN 

In het vorige hoofdstuk van deze toelichting is uitvoerig ingegaan op de in-
stelling van geluidszones rond bepaalde soorten geluidsbronnen. Als logi-
sche pendant op de instelling van geluidszones kan ook worden gedacht aan 
de instelling van stiltegebieden rond bepaalde soorten geluidsgevoelige ob-
jecten. Hierbij zou dus als het ware het stiltegebied fungeren als een bescher-
mingszone, waarbinnen de van buiten het gebied afkomstige geluidsbelas-
ting een bepaalde waarde niet te boven mag gaan. 

Gebieden waarin door de afwezigheid van een externe geluidsbelasting 
het natuurlijke geluidskarakter min of meer onaangetast is gebleven, drei-
gen in ons land steeds schaarser te worden. In vele streken worden nog 
slechts enkele gebieden gevonden, waarin het geluid van menselijke activi-
teiten nog niet in volle omvang is doorgedrongen. 

De ondergetekende is van mening dat het bestaan van stiltegebieden als 
oasen van rust in toenemende mate van groot belang moet worden geacht, 
in het bijzonder in het licht van de groeiende behoefte bij velen om nu en 
dan uit het luidruchtige en jachtige leven van alle dag te kunnen treden. 
Daarnaast kunnen stiltegebieden van essentieel belang zijn voor het voort-
bestaan van bepaalde ecosystemen, welke weinig verstoring verdragen. De-
ze ecosystemen kunnen al dan niet voorkomen binnen natuurterreinen. Het 
gaat hierbij in het bijzonder om bepaalde diersoorten, met name vogelsoor-
ten, welke in dit opzicht hoge eisen stellen aan hun biotoop. 

Onder een stiltegebied wordt in dit wetsontwerp verstaan een gebied in 
de orde van grootte van enige vierkante kilometers of meer, waarin de ge-
luidsbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in 
dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden ver-
stoord. Hierbij kan in eerste instantie worden gedacht aan natuurgebieden, 
agrarische gebieden met natuurwetenschappelijke waarde, zoals weidevo-
gelgebieden, nationale parken en potentiële landschapsparken, welke uit 
een oogpunt van adequaat beheer geen of slechts een geringe vergroting 
van de natuurlijke geluidsbelasting kunnen verdragen, doch ook aan overige 
gebieden welke thans nog in overwegende mate stil genoemd kunnen wor-
den. Hoewel zeer globaal kan worden gesteld dat het hier gaat om gebieden 
meteen achtergrondgeluidsniveau in de dagperiode van 30 tot 40 a 45 
dB(A), is het - anders dan bij geluidszones - niet mogelijk om de hoedanig-
heid van stiltegebieden en het criterium voor de buitengrens daarvan aan te 
geven in termen van geluidsniveauwaarden. De reden hiervan is de volgen-
de. 
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Bij binnen geluidszones mogelijk optredende effecten zoals verminderde 
spraakverstaanbaarheid, slaapstoring, gehoorbeschadiging en dergelijke is 
sprake van relatief hoge tot zeer hoge geluidsniveaus ten gevolge van een 
bepaalde geluidsbron, waarbij deze bron de manifeste oorzaak is van de ver-
storing van de communicatie, c.q. de slaap of het gehoorverlies. De over-
heersende invloed van dit soort geluiden maakt het in principe mogelijk 
hiervoor dosis-effect-relaties vast te stellen. De situatie in stiltegebieden is 
hiervan geheel verschillend. In een stiltegebied zullen verschillende gelui-
den ervaren kunnen worden. Voor een deel zullen deze geluiden afkomstig 
zijn van menselijke activiteiten, zoals een overvliegend vliegtuig, een auto 
op grote afstand; deels zijn dit ook geluiden, die daar van nature aanwezig 
zijn, zoals de branding van de zee, windgeruis, gekwaak van kikkers en der-
gelijke. De hierboven genoemde geluiden zullen verschillend gewaardeerd 
worden, afhankelijk van de intentie waarmede men zich naar een bepaald 
gebied begeeft. Begeeft men zich naar een gebied met het oogmerk om daar 
enige rust te vinden, dan zullen geluiden, afkomstig van overvliegende 
vliegtuigen en auto's, als hinderlijk worden ervaren, indien deze sterk (dat 
wil zeggen 10 dB(A) of meer) boven het lokale achtergrondgeluidsniveau uit-
komen. Daarentegen zullen de natuurlijke geluiden de rustzoeker veelal als 
«ontspannende muziek» in de oren klinken. Als natuurlijke geluiden zullen 
ook doorgaans worden ervaren geluiden, weliswaar afkomstig van menselij-
ke activiteiten, maar geheel behorend bij het desbetreffende gebied. Uit het 
bovenstaande moge blijken dat ook voor stiltegebieden niet alleen het ge-
luidsniveau beslissend is voor de vraag of hinder wordt ervaren, maar even-
zeer of de geluidsbron behoort in het verwachtingspatroon dat men ten aan-
zien van een bepaald gebied koestert. 

Bij de opzet van een wettelijke regeling voor de stiltegebieden is zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande wettelijke procedures. Hieraan 
ligt de gedachte ten grondslag dat het creëren van een geheel nieuwe proce-
dure tot de aanwijzing van stiltegebieden niet juist wordt geacht vanwege 
het feit dat deze aanwijzing slechts beoogt één aspect van dat gebied een bij-
zondere bescherming te geven en niet - zoals bij voorbeeld bij de natuurmo-
numenten en beschermde stads- en dorpsgezichten - het gebied in al zijn 
hoedanigheden te beschermen. De wettelijke regeling voor stiltegebieden in 
dit wetsontwerp bedoelt dan ook met name de aandacht te vestigen op het 
probleem van de instandhouding van deze gebieden, door dit belang meer 
gewicht te geven bij beleidsbeslissingen in het kader van de ruimtelijke or-
dening en waar nodig een aanvulling te geven op de bestaande wettelijke 
regelingen met het oog op de handhaving van de rust in deze gebieden. 

Hiertoe is in de wet de verplichting opgenomen voor gedeputeerde staten 
om een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van in hun provincie 
gelegen stiltegebieden. Een dergelijk onderzoek zou kunnen geschieden 
door voor het gebied van de provincie de invloedsgebieden van grote ge-
luidsbronnen doormiddel van berekening aan te geven. Daar waar gebie-
den van enige betekenis qua oppervlakte buiten deze invloedsgebieden res-
teren, kan men verwachten stiltegebieden aan te treffen. Aanvullende waar-
nemingen in die gebieden dienen deze vermoedens te bevestigen. 

Bij hun onderzoek dienen gedeputeerde staten op grond van het tweede 
lid van artikel 117 eveneens de potentiële stiltegebieden te betrekken. Hier-
onder worden begrepen de gebieden, welke op het moment van het verrich-
ten van het onderzoek niet als stiltegebieden kunnen worden gekwalificeerd 
vanwege het feit dat één of meer verstorende bronnen in die gebieden aan-
wezig zijn, doch die op betrekkelijk eenvoudige wijze het karakter van werke-
lijke stiltegebieden kunnen krijgen. 

Ten aanzien van de gebieden, waarvan uit het onderzoek is gebleken dat 
zij als stiltegebieden of als potentiële stiltegebieden kunnen worden aange-
merkt, zullen gedeputeerde staten krachtens artikel 118 door middel van een 
intentieprogramma hun beleidsvoornemens moeten kenbaar maken, alsme-
de de maatregelen, welke noodzakelijk zijn om deze beleidsvoornemens te 
realiseren. Gedeputeerde staten zullen over hun beleidsvoornemens en de 
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te treffen maatregelen voor die gebieden die zij als stiltegebieden willen be-
schermen, overleg plegen met de betrokken gemeentebesturen. 

Deze maatregelen zullen zich kunnen uitstrekken tot buiten de grenzen van 
het stiltegebied. Immers het zal duidelijk zijn dat buiten het stiltegebied gele-
gen geluidsbronnen van invloed zijn op het stiltegebied. De maatregelen 
kunnen verschillend van aard zijn. Ten aanzien van de potentiële stiltegebie-
den zullen maatregelen er in eerste instantie op moeten zijn gericht de ge-
luidsbelasting in deze gebieden terug te brengen tot een niveau, waarbij het 
ervaren van de natuurlijke geluiden in die gebieden niet of slechts in geringe 
mate wordt verstoord. Te denken valt hierbij aan saneringsmaatregelen van 
bepaalde verstorende bronnen. Eveneens kunnen gedeputeerde staten voor-
stellen om vooruitlopende op de beslissing over de instelling van stiltegebie-
den bepaalde conserverende maatregelen te treffen. Vervolgens moet niet 
uitgesloten worden geacht dat gedeputeerde staten reeds in dit stadium als 
maatregel aan provinciale staten een voorstel doen tot het vaststellen van de 
verordening waartoe zij op grond van artikel 122, eerste lid, verplicht zijn voor 
de door hen in het streekplan opgenomen stiltegebieden. Ook kunnen gede-
puteerde staten voorstellen om bepaalde ruimtelijke maatregelen te treffen, 
welke geconcretiseerd zouden moeten worden in het streekplan. Hiertoe zal 
veelal wijziging van het streekplan nodig zijn. Het streekplan vervult ook 
anderszins een zeer belangrijke rol bij het realiseren van stiltegebieden. 

Het zal duidelijk zijn dat een beleid gericht op de handhaving van stiltege-
bieden belangrijke ruimtelijke implicaties zal hebben. Bepaalde bestemmin-
gen zullen aan dergelijke gebieden niet meer kunnen worden gegeven. Zo 
moet het uitgesloten worden geacht dat daar industrieën worden gevestigd 
of autowegen worden aangelegd, dan wel lawaaiige recreatie-activiteiten 
worden gehouden, zoals motorcross-wedstrijden en dergelijke. Vanwege 
deze aan het instellen van stiltegebieden verbonden ruimtelijke consequem 
ties is het noodzakelijk dat de beslissing over het instellen van stiltegebieden 
dient plaats te vinden in het kader waarin het belang van het instellen van 
stiltegebieden wordt afgewogen tegenover andere bij het ruimtegebruik be-
trokken belangen. Het streekplan vormt een dergelijk kader. De beslissing 
over het al dan niet instellen van stiltegebieden wordt hier genomen. Het 
door provinciale staten vestgestelde intentieprogramma zal hierbij een be-
langrijke rol vervullen. Hiertoe is dan ook in artikel 119 bepaald dat bij het 
vaststellen of herzien van een streekplan met het intentieprogramma reke-
ning dient te worden gehouden. Indien provinciale staten besluiten om tot 
instelling van bepaalde stiltegebieden over te gaan door deze als zodanig op 
te nemen in het streekplan, zal een nadere concretisering hiervan dienen 
plaatste vinden in het bestemmingsplan. Verwacht mag worden dat het 
plaatsgevonden overleg over het intentieprogramma tussen provincie en 
gemeente ertoe zal leiden dat de gemeente zo nodig het bestemmingsplan 
zal herzien of vaststellen in die zin, dat realisering van het stiltegebied moge-
lijk wordt. 

Indien het bovenvermelde overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, 
zal het provinciale bestuur gebruik kunnen maken van de hem bij artikel 37 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleende bevoegdheid om een aan-
wijzing te geven omtrent de inhoud van een bestemmingsplan. Het laten 
plaatsvinden van de beslissing over de instelling van stiltegebieden in het 
kader van de procedures van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft het 
opnemen van een afzonderlijke inspraak- en beroepsprocedure in de wet ten 
aanzien van de vaststelling van het intentieprogramma onnodig gemaakt. 
Gesteld kan worden dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening voldoende mo-
gelijkheden tot inspraak over de instelling van stiltegebieden in streekplam 
nen biedt. 

Opgrond van artikel 120 dienen de resultaten van het door gedeputeerde 
staten ingestelde onderzoek naar in hun gebied aanwezige stiltegebieden 
alsmede het intentieprogramma zo spoedig mogelijk te worden medege-
deeld aan de Ministervan Volksgezondheiden Milieuhygiëne, aangezien de-
ze minister is belast met de coördinatie op het gebied van de geluidshinder. 
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Hierdoor kan worden bereikt dat aan eventueel in het geding zijnde nationa-
le belangen de nodige aandacht kan worden geschonken. Hierbij moet het 
niet uitgesloten worden geacht dat die minister in overleg treedt met de be-
trokken provinciale besturen over een stiltegebied, waarvan het belang bo-
ven het provinciale belang uitgaat. Voorts dient deze bepaling te worden ge-
zien in het licht van de aan de minister verleende bevoegdheid tot het geven 
van richtlijnen omtrent de wijze waarop het onderzoek wordt gedaan en 
waarop de resultaten daarvan worden weergegeven. 

Ten slotte wordt in artikel 122 bepaald dat provinciale besturen een veror-
dening vaststellen voor de in het streekplan opgenomen stiltegebieden. Een 
dergelijke verordening zal bepalingen moeten bevatten, die zijn gericht op 
het voorkomen van geluidhinder in stiltegebieden. Gedacht kan bij voor-
beeld worden aan een verbod op het gebruik van bepaalde lawaaiige toe-
stellen, bepalingen in de sfeer van het verkeer en dergelijke. Voor agrarische 
activiteiten, onderhoudsdoeleinden en noodzakelijke handelingen van de 
bewoners binnen deze gebieden zullen de voorschriften vanzelfsprekend zo-
danige uitzonderingen mogelijk moeten maken dat deze activiteiten onbe-
lemmerd kunnen plaatsvinden. Het is niet de bedoeling dat het besluit een 
bepaald gebied als stiltegebied aan te merken, tot gevolg zou hebben dat 
handelingen en activiteiten, die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de voor 
dat gebied vastgestelde bestemmingen en waarvan moet worden aangeno-
men dat deze slechts gedurende een beperkt gedeelte van de tijd het stilte-
karakter aantasten, onmogelijk worden gemaakt. Zo kunnen bij voorbeeld 
de geluiden, voortgebracht in het kader van een doelmatige uitoefening van 
een landbouwbedrijf niet worden aangemerkt als geluidhinderlijk voor die 
gebieden. Aan het vaststellen van deze verordening bestaat behoefte van-
wege het feit dat de huidige wettelijke regelingen in onvoldoende mate be-
heersregelen bevatten, welke de instandhouding van stiltegebieden kunnen 
waarborgen. Welsiswaar kunnen in het kader van bestemmingsplannen 
voorschriften worden gegeven omtrent het gebruik van de grond, maar deze 
mogen slechts om dringende redenen een beperking van het meest doelma-
tige gebruik inhouden. Bovendien moeten deze voorschriften ontoereikend 
worden geacht, aangezien op grond hiervan geen geluidhinderlijke gedra-
gingen kunnen worden verboden. Door het vereiste van de goedkeuring van 
deze verordeningen door de Kroon kan zo nodig enige uniformiteit in deze 
verordeningen worden gebracht. 

Geconstateerd moet worden, dat bij provinciale verordening niet alle ver-
storingen van de in stiltegebieden heersende rust kunnen worden voorko-
men. Te denken valt hierbij bij voorbeeld aan het lawaai van overvliegende 
vliegtuigen, in het bijzonder van reclamevliegtuigen. Voor dit soort situaties 
zal in overleg tussen provinciaal bestuuren rijksoverheid naar een oplossing 
moeten worden gezocht. 

HOOFDSTUK V. GELUIDSISOLATIE 

§ 1. Het geluidsaspect in de woonomgeving 

Naar aanleiding van hetgeen reeds in hoofdstuk I is gesteld kunnen op 
grond van volksgezondheidsoverwegingen voor een kwalitatief goede 
woonomgeving de navolgende voorwaarden ten aanzien van het geluidsas-
pect worden aangegeven: 

1. de geluidsbelasting van de buitenomgeving van woningen door exter-
ne bronnen dient binnen bepaalde (mede op grond van gezondheidsover-
wegingen vast te stellen) grenzen te blijven; 

2. de geluidsbelasting binnen de woning als gevolg van externe geluids-
bronnen dient, voor zover deze niet door bestrijding aan de bron kan worden 
beperkt, door middel van een doelmatige geluidsisolatie van gevel en/of dak 
binnen bepaalde grenzen te blijven; 

3. de geluidsbelasting binnen de woning als gevolg van geluiden vanuit 
aangrenzende woningen en gebouwen met andere bestemming dient door 
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middel van een doelmatige geluidsisolatie binnen deze woningen en gebou-
wen dan wel door een aangepaste bestemming van de aangrenzende ge-
bouwen binnen bepaalde grenzen te blijven; 

4. de geluidsbelasting binnen de woning als gevolg van interne geluids-
bronnen en activiteiten van de bewoners zelf dient op grond van gezond-
heidsoverwegingen en uit oogpunt van wooncomfort beperkt te blijven en 
door de bewoners zelf te kunnen worden gereguleerd; 

5. bij niet-vrijstaande woningen dienen de mogelijkheden voor de bewo-
ners om binnenshuis «normale activiteiten» te bedrijven zodanig te zijn gega 
randeerd door een doelmatige geluidsisolatie ten opzichte van aangrenzen-
de woningen, dat de geluidsbelasting in de aangrenzende woningen binnen 
bepaalde grenzen kan blijven; 

6. het gebruik van «lawaaiige» geluidsbronnen binnen de woning, zoals 
hi-fi-apparatuur, wasmachines en dergelijke dient in de avond- en nachturen 
zodanig te geschieden, dat geen hinder in aangrenzende woningen op-
treedt. 

Verwezenlijking van de eerstgenoemde voorwaarde ligt zoals hiervoor 
reeds is uiteengezet in het bijzonder op het gebied van de bronbestrijding en 
de zonering. Waar binnen het invloedsgebied van sterke geluidsbronnen 
woonbebouwing aanwezig is of zal worden opgericht, kunnen hieruit even-
wel extra eisen ten aanzien van de externe geluidsisolatie voortvloeien. 

Verwezenlijking van de laatstgenoemde voorwaarde ligt in belangrijke 
mate op het terrein van de stimulering van een geluidsbewust gedrag van 
de bewoners en op het terrein van de Algemene Politieverordening. Daar-
naast speelt hierbij ook de bevestiging en de opstelling van de betreffende 
apparaten een rol, waarvoor in het kader van de bouwverordening regels 
zouden kunnen worden gesteld. Ook kan het stellen van geluidemissieeisen 
aan de betreffende typen apparaten van belang zijn; dit geldt in het bijzon-
der voor de elektro-akoestische apparatuur, waarvan de ontwikkeling op on-
rustbarende wijze gaat in de richting van steeds grotere geluidsvermogens. 

Verwezenlijking van de andere voorwaarden ligt vrijwel geheel op het ter-
rein van de woningbouw (geluidsisolatie). Hierin kunnen drie hoofdproble-
men worden onderscheiden: 
- geluidsisolatie tegen externe geluidsbronnen; 
- geluidsisolatie tussen woningen onderling (en eventueel andere gebou-
wen), en 
- geluidsisolatie tussen bepaalde ruimten binnen een zelfde woning. 

In het voorgaande moge duidelijkzijn gemaakt dat uit gezondheidsoog-
punt binnen geluidszones in bepaalde gevallen aandacht dient te worden 
geschonken aan de geluidsisolatie tegen externe geluidsbronnen (verkeer, 
industrieën dergelijke): de geluidsniveaus liggen hier hoog en kunnen in ve-
le gevallen niet voldoende worden gereduceerd door bronbestrijding en be-
perking van de overdracht. 

De geluidsisolatie tussen woningen onderling verdient steeds bijzondere 
aandacht. Hierbij kunnen zich vele gevallen voordoen waarbij weliswaar de 
geluidsniveaus relatief laag zijn, maar waar de informatie-inhoud van het 
geluid zodanig is, dat verschillende van de hiervoor genoemde nadelige ef-
fecten op de gezondheid kunnen optreden. Ook kan bij een slechte geluidsi-
solatie de privacy in de woning zo gering zijn dat uiteindelijk de gezondheid 
in gevaar kan komen. Ook dient te worden gewezen op interacties tussen de 
externe geluidsisolatie en de geluidsisolatie tussen woningen: indien laatst-
genoemde isolatie ontoereikend is kan opvoering van de externe geluidsiso-
latie tot nieuwe problemen aanleiding geven en daarmede ondoelmatig 
worden. Externe geluiden kunnen immers het geluid van de huurwoning tot 
dusver hebben gemaskeerd. 

Bij de geluidsisolatie binnen de woning zelf kunnen gezondheidsoverwe-
gingen een rol spelen (behoefte aan één of meer rustige ruimten, beperking 
van installatie-geluid en dergelijke), maar zullen ook vaak andere overwegin-
gen aan de orde zijn. Hoewel dit deelaspect geenszins mag worden verwaar-
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loosd, moet het toch als minder zwaarwegend worden beschouwd dan de 
geluidsisolatie tussen woningen, te meer daar de vrijheid van de bewoners 
zelf hier in het geding is. 

Bij de behandeling van het geluidsaspect in de woonomgeving moet wor-
den gewezen op de onwenselijkheid de geluidsisolatie zodanig op te voeren 
dat «bunkereffecten» gaan optreden. Naast allerlei bouwtechnische en finan-
ciële bezwaren tegen een dergelijke isolatie spelen hierbij ook gezondheids-
overwegingen een rol. Immers, ook de mogelijkheid tot contact met de om-
geving is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de men-
selijke gezondheid. Tot een goed woonklimaat behoort de mogelijkheid «na-
tuurlijke geluiden» (dat wil zeggen geluiden die normaal tot het karakter van 
de woonomgeving behoren) in de woonomgeving waar te nemen. Deze ge-
luiden zullen slechts tot geluidhinder aanleiding geven indien zij een hoog 
geluidsniveau bezitten. Extreme geluidsisolatie neemt de mogelijkheid om 
de natuurlijke geluiden waar te nemen geheel weg, ook in de ogenblikken 
waarop de stoorbronnen buiten niet in werking zijn. Daarenboven wordt het 
dan noodzakelijk dure ventilatievoorzieningen te treffen en wordt de bewo-
ner beperkt in zijn mogelijkheden om naar eigen behoefte het binnenklimaat 
te regelen. 

Uit vrijwel alle analyses van de problematiek van de geluidsisolatie van 
woningen komt naar voren dat knelpunten niet moeten worden gezocht in 
de stand van zaken van de bouwakoestiek, maar in de toepassing daarvan. 
Als oorzaken hiervoor worden vaak genoemd (verwezen moge worden on-
der andere naar het recente rapport «Geluidhinder en Woningbouw» van de 
Nederlandse Stichting Geluidhinder): de gebrekkige organisatie ten aanzien 
van het geluidsaspect in de bouw, het ontbreken van de noodzaak om de 
bouwakoestiek in de bouw te beheersen en mede als gevolg daarvan een 
groot gebrek aan kennis en ervaring op dit gebied in de bouwwereld, maar 
ook gebrek aan toezicht, stimulering en duidelijkheid op het gebied van de 
eisen van de kant van de overheid. 

Het feit dat diverse woningtypen, die ook aan allerlei andere stringente ei-
sen -waaronder financiële - blijken te voldoen, goede geluidwerende ei-
genschappen bezitten, duidt erop dat in sommige sectoren van de bouwwe-
reld zonder onoverkomelijke moeilijkheden wel een goede beheersing van 
de bouwakoestiek tot stand is gekomen. 

Hetgeen hierboven is opgemerkt ten aanzien van het geluidsaspect in de 
woonomgeving geldt in dezelfde mate voor andere gebouwen met een ge-
luidsgevoelig karakter. Te denken valt hierbij onder meer aan ziekenhuizen, 
verpleegtehuizen, scholen en kantoren. 

§ 2. De huidige situatie 

Met betrekking tot het woongeluid kan de norm NEN 1070 «Geluidwering 
in woningen en tot bewoning bestemde gebouwen» welke niet onder directe 
verantwoordelijkheid van de overheid, maar in opdracht van het Nederlands 
Normalisatie Instituut is tot stand gekomen, als een richtlijn-document wor-
den beschouwd: hierin worden immers op basis van wetenschappelijk on-
derzoek (dosiseffect-relaties) uitspraken gedaan over de kwaliteit van de 
woonsituatie bij een bepaalde mate van geluidsisolatie. 

De kwaliteitsklasse «matig» moet in dit geval als een minimum worden ge-
schouwd: bij toepassing van de hierbij behorende isolatie-indexen kan voor 
een aanzienlijk percentage van de bewoners geluidhinder optreden. Bij een 
geluidsisolatie overeenkomstig de eisen van de klasse «goed» zal nog steeds 
een significant percentage bewoners geluidhinder kunnen ondervinden, ter-
wijl eerst bij een (niet in de norm opgenomen) klasse «uitstekend» van een al-
leszins aanvaardbare situatie zou mogen worden gesproken. 

Zowel de Model-bouwverordening als de «Voorschriften en Wenken» van 
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kunnen wor-
den gezien als documenten, waarin beleidsnormen ten aanzien van de ge-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 639, nrs. 1-4 104 



luidwering zijn vastgelegd. De in deze documenten opgenomen voorschrif-
ten zijn dan ook afgeleid uit de norm NEN 1070. 

De norm NEN 1070 wordt thans herzien. Bij deze herziening, die nagenoeg 
is voltooid, zal niet alleen een aanpassing en uitbreiding van de richtlijnen 
plaatsvinden als gevolg van nieuw verworven inzichten en waarderingen, 
maar zal ook een herformulering van de richtlijnen in termen van functionele 
eisen plaatsvinden. De herziening van de norm NEN 1070 heeft eveneens 
geleid tot een ingrijpende wijziging van de «Voorschriften en Wenken», welke 
thans, op enkele punten na, in overeenstemming met de eisen overeenkom-
stig de klasse«matig» van de nieuwe norm NEN 1070 is gebracht. 

Gesteld kan worden dat de in de norm NEN 1070 opgenomen eisen op 
zichzelf slechts minimumeisen zijn uit oogpunt van een goede geluidssitua-
tie en dat zij geenszins in alle gevallen bij juiste uitvoering afwezigheid van 
geluidhinder kunnen garanderen. Toch zou het beeld van de geluidssituatie 
in de woonomgeving aanmerkelijk verbeteren, indien in de bouw daadwer-
kelijk met deze minimumeisen zou worden gewerkt. 

In de Model-bouwverordening is echter slechts een deel van deze eisen 
opgenomen. Daarenboven blijken andere knelpunten ertoe te leiden dat in 
de praktijk vaak niet eens aan deze eisen wordt voldaan. Weliswaar bieden 
de in 1974 nieuw geredigeerde «Voorschriften en Wenken» van het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op zichzelf goede perspectie-
ven voor een verbetering van de situatie met betrekking tot de gesubsidieer-
de woningbouw, maar zij lossen de andere knelpunten niet op. 

Een complicerende factor voor de toepassing is voorts gelegen in het feit 
dat de eisen in sommige voorschriften in de vorm van zogenaamde middel-
voorwaarden voorkomen, in andere documenten in de vorm van zogenaam-
de doelvoorwaarden (zoals isolatie-indexen). 

Op dit moment ontbreekt in de praktijk nagenoeg elke controle op de ge-
luidstechnische aspecten van het bouwplan en vindt een controle op de 
akoestische kwaliteit van gereedgekomen woningen slechts bij hoge uitzon-
dering plaats. Tegen de achtergrond van het gecompliceerde karakter van 
het geluidsaspect in de bouw is dit een wel zeer verontrustend verschijnsel. 
Akoestische gebreken worden dan ook meestal slechts geconstateerd door 
de bewoners na oplevering van de woning, niet zelden eerst na lange tijd 
omdat men aanvankelijk «rustige» buren had. 

Bovendien blijkt uit het eerder genoemde recente onderzoek door het ln-
stituut voor Bestuurswetenschappen dat in de gevallen waarin eindcontrole 
plaatsvindt slechts sporadisch van geluidmeetapparatuur gebruik wordt ge-
maakt. Dit betekent dat van een nagenoeg geheel ontbreken van een doel-
matige eindcontrole op het geluidsaspect moet worden gesproken. 

Doelmatige controle op bouwplannen en gereedgekomen woningen zal 
op grote schaal kunnen plaatsvinden nadat snellere en efficiënte controle-
procedures zijn ingevoerd. Aan de ontwikkeling van dergelijke procedures-
die in het buitenland al met succes worden toegepast - wordt gewerkt door 
RatiobouwenTNO. 

§ 3. Systematiek van de regeling van de geluidsisolatie van gebouwen 

Om tot een verbetering van het akoestische leefklimaat in woningen en in 
andere gebouwen te komen acht de ondergetekende een wettelijke regeling 
inzake de geluidsisolatie ontontbeerlijk. De thans voorgestelde regeling 
opent de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuurterzake nor-
men te stellen. Eerst indien een juridisch bindende norm geldt kunnen de di-
verse middelen tot het bereiken van de norm gestalte krijgen. 

Voortbouwend op de reeds in § 2 van hoofdstuk I aangestipte gedachten-
gang dat alle normen houdende kwaliteitseisen, in uit te vaardigen voor-
schriften ter voorkoming en beperking van geluidhinder, in principe door de 
rijksoverheid moeten worden gesteld, ligt het voor de hand ook het stellen 
van normen die aan voorschriften ten aanzien van de geluidsisolatie van ge-
bouwen ten grondslag liggen, aan de minister die verantwoordelijk is voor 
de volkshuisvesting en de ondergetekende gezamenlijk op te dragen. 
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In eerste instantie lijkt het systematisch aantrekkelijk de regeling met be-
trekking tot die normen ook rechtstreeks uit het onderhavige wetsontwerp te 
laten voortvloeien. Dat niettemin is gekozen voor een wijziging van de Wo-
ningwet, vindt zijn reden in het feit dat het wenselijk leek, waar de gemeen-
telijke bouwverordening alle technische aspecten van de bouw regelt, een 
verplichte aanpassing van die bouwverodening aan de geluidsisolatie-eisen 
op grond van de Woningwet, die zo'n regeling reeds ten aanzien van andere 
aspecten kent, op te nemen. Voorts dient erop te worden gewezen dat in het 
kader van de zoneringsregeling die in de hoofdstukken V, VI, VII en VIII van 
het wetsontwerp wordt geïntroduceerd, de geluidsisolatie van woningen en 
andere geluidsgevoelige bebouwing een belangrijke rol speelt, zowel in 
nieuwe als in bestaande situaties. In vele gevallen zal het effect van de zone-
ringsmaatregelen in hoge mate afhankelijk zijn van het resultaat van de op 
het gebied van de geluidsisolatie te stellen eisen. Het systeem is immers zo-
danig flexibel gekozen dat in het wetsontwerp niet alleen grenswaarden 
worden aangegeven voordeten hoogste toegelaten geluidsbelasting buiten 
de woning, waarmede een goede leefsituatie ook binnen de woning wordt 
gegarandeerd, maar tevens wordt voorzien in de mogelijkheid tot vaststel-
ling van minder strenge grenswaarden in bijzondere omstandigheden, in 
welk geval een goede geluidsisolatie van de naar de geluidsbron gekeerde 
gevel moet voorkomen dat binnen geluidsgevoelige vertrekken geluidhin-
der ontstaat. Aangezien voor woningen binnen de zones de geluidsisolatie-
eisen een onlosmakelijk onderdeel zijn van het zoneringssysteem, is een 
wettelijke regeling, waarvan de snelle inwerkingtreding niet afhankelijk is 
van de activiteit van de gemeenten, gewenst. Een tijdelijke rechtstreekse 
werking van de bij algemene maatregel van bestuur te stellen geluidsisola-
tie-eisen, in die zin dat het niet voldoen aan die eisen tijdelijk een afzonderlij-
ke weigeringsgrond voor de verlening van een bouwvergunning oplevert 
zolang de gemeentelijke bouwverordening op dit stuk niet is aangepast, is in 
dit verband noodzakelijk. Het ligt bij een zodanige structuur, waarbij in arti-
kel 48 van de Woningwet een nieuwe weigeringsgrond moet worden opge-
nomen, in de rede de algemene maatregel van bestuur die de weigerings-
grond moet opleveren, zijn grondslag te doen vinden in de Woningwet zelf. 
Een ander belangrijk argument is te vinden op het vlak van het toezicht. Door 
de geluidsisolatie van woningen krachtens de Woningwet te regelen wordt 
buiten twijfel gesteld dat het toezicht op de naleving van die bepalingen be-
rust bij het Staatstoezicht op de Volkshuisvesting en het gemeentelijk bouw-
en woningtoezicht. 

De in het onderhavige wetsontwerp vervatte regeling bevat de verplich-
ting voor de gemeenten de wettelijke vast te stellen normen, die zowel de 
vorm van doelvoorwaarden als van middelvoorwaarden zullen hebben, in 
achtte nemen. 

Het ligt voor de hand dat tussen de mogelijkheid deze normen te hanteren 
en de normstelling zelf een nauwe wisselwerking bestaat. De normstelling 
zal dan ook niet kunnen geschieden dan na overleg met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, die de uitwerking daarvan in de Model-bouwver-
ordening zal moeten bewerkstelligen. 

Voor de gebouwen die onder de zoneringsregelingen vallen zullen zwaar-
dere geluidsisolatie-eisen gelden. Hoewel deze eisen zich in de eerste plaats 
richten op de isolatie ten opzichte van het buitenlawaai moet vanwege de 
onderlinge samenhang ook terdege rekening worden gehouden met de iso-
latie ten opzichte van belendende woningen en gebouwen. 

De krachtens deze wet te stellen normen voor geluidsisolatie tussen wo-
ningen en andere gebouwen onderling zullen over het algemeen slechts gel-
den voor nieuwbouw. Hetzelfde geldt voor de normen voor geluidsisolatie 
tussen onderdelen van woningen en andere tot bewoning bestemde gebou-
wen. Het bestaande bestand kan - gezien de ingrijpende wijzigingen - niet 
integraal aan deze normen worden aangepast. Voor zover echter op grond 
van dit wetsontwerp hogere geluidsbelastingen van de gevel van bestaande 
of in aanbouw zijnde woningen worden toegestaan, eist het ontwerp tevens 
een verhoogde geluidsisolatie van die woningen. 
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Ten aanzien van de normen voor nieuwbouw ligt het in het voornemen 
voor wat betreft de uitgangspunten met betrekking tot de te behalen resulta-
ten deze in eerste instantie niet te doen afwijken van de nieuwe NEN 1070. 
Uit het voorgaande blijkt reeds dat de isolatiewaarden van de klasse «matig» 
minimumeisen zijn. Bestudeerd zal worden of na een bepaalde periode na 
het van kracht worden van de normen scherpere eisen aan de geluidsisolatie 
van woningen kunnen worden gesteld. Zo zouden bij voorbeeld - indien in 
de bouwwereld een aantal jaren in de praktijk met geluidsisolatie ervaring is 
opgedaan - de normen behorende bij de klasse «goed» van de nieuwe NEN 
1070 voor bepaalde categorieën van woningen van toepassing kunnen wor-
den verklaard. 

Het voornemen tot wijziging van de algemene maatregel van bestuur zal 
in het indicatieve meerjarenprogramma worden bekendgemaakt. Ook over 
een wijziging van de algemene maatregel van bestuur zal de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten worden geraadpleegd. 

Het wetsontwerp geeft de mogelijkheid bij de vaststelling van normen te 
onderscheiden naar de ligging en de indeling der gebouwen. Zoals hierbo-
ven reeds is opgemerkt kan de normstelling voor zowel nieuwe als bestaan-
de of in aanbouw zijnde woningen ook afhangen van de ten hoogste toege-
laten gevelbelasting. De onderlinge afstemming tussen de normstelling (in 
het kader van de zonering) met betrekking tot de ten hoogste toegelaten ge-
luidsbelasting van de gevel en de normstelling met betrekking tot de geluids-
isolatie is op deze wijze verzekerd. 

De omstandigheid dat de gemeenten de normen moeten toepassen bij de 
beoordeling van een aanvraag om een bouwvergunning brengt met zich 
mede, dat de gemeenten de bouwplannen naast alle andere aspecten ook 
op de akoestische aspecten beoordelen. Een advies hierover zou door de 
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtdienst kunnen worden opgesteld. 

Daarnaast zouden burgemeester en wethouders ook een akoestisch bu-
reau kunnen inschakelen of de aanvrager van de bouwvergunning verplich-
ten een akoestisch rapport in te dienen. Voor wat betreft de controle tijdens 
de bouw kent de Woningwet reeds de verplichting voor de vergunninghou-
der zich te houden aan de bouwverordening en aan de bouwvergunning als-
mede aan de daarbij gestelde voorwaarden, op de naleving waarvan kan 
worden toegezien. 

Met betrekking tot de geluidsisolatie kan echter niet worden volstaan met 
incidentele controles tijdens de bouw. De onderhavige regeling maakt het 
daarom door een wijziging van artikel 85 van de Woningwet mogelijk de 
bouw- en woningtoezichtdiensten te verplichten pas afgebouwde woningen 
systematisch te controleren, om vast te stellen of inderdaad aan de normen 
is voldaan. Ter zake van de uitoefening van het toezicht kunnen dan bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. De wen-
selijkheid van een eindcontrole voor wat betreft het geluidsaspect vloeit 
rechtstreeks voort uit de bijzondere noodzaak het bouwplan voor dit aspect 
nauwgezet uit te voeren. Kleine afwijkingen door onzorgvuldigheid of ande-
re oorzaken, zoals het gebruik van andere materialen dan voorzien in het 
oorspronkelijke bouwplan, kunnen juist voor wat betreft de isolatie zulke 
grote gevolgen hebben, dat het nalaten van een dergelijke eindcontrole on-
herroepelijk zou meebrengen dat de voorgeschreven isolatienormen in een 
groot aantal gevallen - ondanks de goedkeuring van het bouwplan vooraf -
in feite niet zouden worden bereikt. 

Een eindcontrole zal in de praktijk inhouden dat ook tijdens de bouw 
nauwkeurig toezicht moet worden uitgeoefend. Het is duidelijk dat de taak 
van de gemeenten op het terrein van de geluidsisolatie zal worden ver-
zwaard. 

De ondergetekende is dan ook met de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening overeengekomen dat tegelijkertijd met het in werking 
treden van dit hoofdstuk van de wet één of meer instellingen zullen worden 
aangewezen die in het bijzonder geschikt zijn bij voorbeeld de kleinere ge-
meenten op hun verzoek deskundig te kunnen adviseren over bouwplannen, 
metingen voor de eindcontrole en dergelijke. 
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De aan te wijzen instelling(en) zal (zullen) de taak van deze gemeenten op 
het gebied van de controle in de periode na het in werking treden van de wet 
belangrijk kunnen verlichten, in het bijzonder ook indien het gaat om bijzon-
dere constructies. Deze instelling(en) zou(den) in twee stadia van het bouw-
proces bij de controle kunnen worden betrokken, namelijk zowel bij de be-
oordeling van het bouwplan, waarvooreen bouwvergunning isaange-
vraagd, als bij de eindcontrole voor de oplevering van de woning. In dit ver-
band wordt gedacht aan de aanwijzing van instellingen als TNO en akoesti-
sche adviesbureaus. Het is ook mogelijk dat de gemeenten de op grond van 
hoofdstuk XIII van deze wet in te stellen provinciale geluidhinderdiensten in-
schakelen bij de eindcontrole. 

Ten aanzien van bovengenoemde instelling(en) wordt aangenomen dat 
deze vooral in de eerste periode na de totstandkoming van de regeling van 
geluidsisolatie - tenzij het om bijzondere constructies gaat - de gemeenten 
een helpende hand zullen bieden. Verwacht wordt dat de meeste gemeenten 
na een aantal jaren zelf voldoende in staat zullen zijn op effectieve wijze con-
trole uit te oefenen. Wel zal daartoe bij de gemeente - of bij de gemeente-
lijke samenwerkingsverbanden - een deskundig apparaat moeten worden 
opgebouwd. Het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht zou dan ook in ieder 
geval over één of meer akoestische deskundigen moeten beschikken. 

Ten aanzien van de aansprakelijkheid en de sancties kan worden opge-
merkt dat hierop vanzelfsprekend de desbetreffende bepalingen van de Wo-
ningwet van toepassing zijn. Zo zal het bij voorbeeld mogelijk zijn dat, indien 
een pas voltooide woning niet voldoet aan de geluidsisolatie-eisen, burge-
meester en wethouders gebruik maken van hun bevoegdheid van aanschrij-
ving tot het treffen van voorzieningen. 

Ten slotte wordt opgemerkt dat de Ministervan Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening voor de gesubsidieerde woningbouw, reeds vooruitlo-
pend op de inwerkingtreding van de wet, is begonnen de realisering van de 
normen zoveel mogelijk te bevorderen. Daardoor wordt in de praktijk reeds 
de nodige kennis en ervaring met de normstelling opgedaan. Uiteraard zal 
deze praktijk ook na het in werking treden van de wet worden voortgezet. 

HOOFDSTUK VI. FINANCIEEL-ECONOMISCHE ASPECTEN EN HET INDICA-
TIEF MEERJARENPROGRAMMA 

§ 1. Inleiding 

Ingevolge het beginsel de vervuiler betaalt, zoals dat in de «Nota instru-
menten milieuhygiënisch beleid» 1 en in de «Aanbeveling betreffende de 
toerekening van de kosten en het optreden van de overheid op milieu ge-
bied»2 door de Raad der Europese Gemeenschappen is geformuleerd, zijn de 
vervuilers financieel aansprakelijk voor gevaar, schade of hinder, toege-
bracht aan het milieu, casu quo de kosten van de voor het bereiken van de 
kwaliteitsdoelstellingen benodigde maatregelen. 

Voor wat betreft de geluidhinder kan de voor enkelvoudige en samenge-
stelde bronnen (bij voorbeeld wegen en industrieterreinen) geldende kwali-
teitsdoelstelling worden omschreven als het door de bron geproduceerde 
geluidsniveau, waarbij in de onmiddellijke omgeving van de bron geen hin-
der (van enige betekenis) onstaat voor daaraan blootgestelde geluidsgevoe-
lige ontvangers (bestemmingen). Hoewel de met de kwaliteitsdoelstelling 
overeenkomende geluidemissiewaarde niet voor alle soorten bronnen een-

1 Bijlage bij de memorie van toelichting bij de 
begroting voor het dienstjaar 1975 van het Mi-
nisterie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
(stuknr. 13 100 zitting 1974-1975) 

2 EG-document R/12/75 ENV. 2 dd. 31 januari 
1975. 
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duidig kan worden vastgesteld, geldt bij benadering dat bronnen die in hun 
onmiddellijke omgeving geen hogere etmaalwaarde van het equivalent ge-
luidsniveau dan 50 dB(A) veroorzaken niet als geluidhinderlijke bronnen 
worden aangemerkt en derhalve blijven gevrijwaard van krachtens dit wets-
ontwerp op te leggen (additionele) geluidhinder beperkende maatregelen. 

§ 2. Financiële gevolgen van emissiebeperkende maatregelen; schadever-
goedingen 

A. Inrichtingen 

Krachtens deze wet zullen een aantal categorieën van inrichtingen worden 
aangewezen als belangrijke geluidproducerende bronnen. Dit heeft tot ge-
volg dat zij een specifieke geluidhindervergunning behoeven. Voor bestaan-
de inrichtingen kan dit aanleiding zijn voor een revisie van de op de geluide-
missie betrekking hebbende voorwaarden en voorschriften, zoals die in de 
hinderwetvergunning zijn vastgelegd. Gedeputeerde staten zullen de bij de-
ze «revisie» op te leggen voorwaarden, afgezien van bijzondere externe om-
standigheden, toetsen aan de stand van de techniek, ingevolge de zoge-
naamde «best practicable means» methode. 

Hoewel deze aanpassing van de vergunningsvoorwaarden in de regel 
gepaard zal gaan met zekere uitgaven kan niet worden gesteld dat ten gevol-
ge van de invoering van deze wet de inrichtingen uit dien hoofde met nieu-
we kosten worden geconfronteerd. De kosten van het «upto date» brengen 
van de vergunningsvoorwaarden moeten worden gezien als een normaal 
bestanddeel van de produktiekosten (ontwikkeling); zij dienen in principe 
rechtstreeks ten laste van de betrokken inrichtingen te komen. 

Gedeputeerde staten zullen bij het verlenen van een vergunning krachtens 
deze wet voor nieuwe inrichtingen, alsook voor uitbreidingen en wijzigin-
gen van bestaande inrichtingen echter niet alleen de voorwaarden dienen te 
toetsen aan de stand van de techniek, maar vooral ook aan de huidige en in 
de toekomst te verwachten geluidsbelasting van in de omgeving van de in-
richting aanwezige of op te richten geluidsgevoelige bestemmingen. Daarbij 
dient tevens rekening te worden gehouden met de van andere inrichtingen 
reeds afkomstige of te verwachten geluidemissies. De toetsing van de ver-
gunningsvoorwaarden zal er met name toe moeten leiden dat de op de 
grens van de geluidszone toegelaten geluidsbelasting van 50 dB(A) vanwe-
ge de gezamenlijke industrie en de ten hoogste toelaatbare waarden voor 
geluidsgevoelige objecten binnen de zone niet zullen worden overschreden. 
Het is te verwachten dat in een aantal gevallen deze factoren ertoe zullen lei-
den dat een vergunning krachtens deze wet slechts onder zeer stringente 
voorwaarden kan worden verleend of zelfs moet worden geweigerd. 

Daar het aanscherpen van de vergunningsvoorschriften voor reeds be-
staande inrichtingen tot onevenredig hoge kosten of schade zou kunnen lei-
den en vooral ook omdat de noodzaak tot het stellen van dergelijke stringen-
te voorwaarden zijn oorzaak veelal vindt in aan het bedrijf externe omstan-
digheden, zoals de vestiging of uitbreiding van andere inrichtingen of de 
aanwezigheid van woonbebouwing binnen de zone, waarop de vergunning-
houder als zodanig geen effectieve invloed heeft kunnen uitoefenen, voor-
ziet de wet in de mogelijkheid van het verlenen van een naar billijkheid te be-
palen schadevergoeding. 

Het schadevergoedingsinstrument zal met name van groot belang blijken 
te zijn voor een effectieve sanering van de geluidhinder in de rond inrichtin-
gen en industrieterreinen vast te stellen geluidszones en de toerekening van 
de daaraan verbonden kosten. 

De in artikel 123 opgenomen schadevergoedingsregeling strekt zich niet 
alleen uit tot krachtens deze wet aan te wijzen inrichtingen, maar ook tot in-
richtingen die krachtens de Hinderwet vergunningsvoorwaarden krijgen op-
gelegd in het belang van het voorkomen of beperken van de geluidhinder. 
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Hoewel de van deze hinderwetinrichtingen afkomstige geluidemissies in 
verhouding tot de krachtens deze wet aan te wijzen inrichtingen van minder 
grote betekenis zijn, leert de ervaring dat met name vanwege een ongelukki-
ge lokatie van deze inrichtingen de door hen veroorzaakte geluidhinder 
soms zeer aanzienlijk kan zijn. 

Een complicerende factor is dat een bevredigende oplossing in de hier be-
doelde gevallen dikwijls niet via een wijziging of verscherping van de ver-
gunningsvoorwaarden kan worden bereikt, daar ofwel de technische moge-
lijkheden daartoe ontbreken dan wel, juist vanwege de ongunstige ligging, 
de daartoe benodigde voorzieningen en kosten in geen enkele redelijke ver-
houding staan tot het maatschappelijke belang dat aan handhaving van de 
inrichting op deze specifieke lokatie moet worden toegekend. Ten aanzien 
van de krachtens deze wet aan te wijzen belangrijke geluidproducerende in-
richtingen wordt derhalve voorzien in de mogelijkheid de vergunning op 
grond van dergelijke factoren en overwegingen in te trekken. De Hinderwet 
kent deze mogelijkheid echter niet. De ervaring leert dat vooral voor de re-
latief kleine hinderwetinrichtingen aan een dergelijke regeling behoefte be-
staat, daar hierbij eerder dan in het geval van grote geluidproducerende in-
richtingen sprake zal zijn van een onevenredigheid tussen het maatschappe-
lijk belang van de inrichting en de voor de beperking van de geluidhinder te 
treffen maatregelen met de daaraan verbonden kosten. 

De ondergetekende heeft daarom gemeend om, vooruitlopende op een 
nieuw ontwerp van de Hinderwet, in artikel 123, derde lid, aan dit probleem 
tegemoet te moeten komen door tevens te voorzien in een (schade)vergoe-
dingsregeling voor de houders van inrichtingen, waarvoor een hinderwetver-
gunning is verleend. Deze regeling zal slechts van toepassing zijn op houders, 
die vrijwillig schriftelijk afstand doen van de vergunning in het geval dat, naar 
het oordeel van het bevoegde gezag, gelet op enerzijds de ernst van de door 
de inrichting veroorzaakte geluidhinder en anderzijds het ontbreken van rede-
lijkerwijs ten laste van de inrichting te vergen geluidhinderbeperkende maatre-
gelen, de vergunning zou moeten worden ingetrokken. Ingevolge artikel 27, 
derde lid, van de Hinderwet vervalt de vergunning door deze handeling. De 
vergunninghouder gaat dan derhalve akkoord met sluiting van de inrichting 
dan wel het onderdeel daarvan dat de oorzaak is van de geluidhinderproble-
matiek. 

B. Toestellen 

Krachtens deze wet kunnen eveneens emissiebeperkende maatregelen en 
produktvoorschriften worden opgelegd aan bij algemene maatregel van be-
stuur aan te wijzen categorieën van geluidproducerende toestellen, zoals 
motorvoertuigen, bromfietsen, bouwmachines, compressoren, etc. In het ui-
terste geval kan zelfs in het belang van het voorkomen of beperken van de 
geluidhinder besloten worden het gebruik van bepaalde toestellen hier te 
lande te verbieden. 

De uit dien hoofde resulterende prijs- en kostenstijgingen komen geheel 
voor rekening van de betrokken categorieën van toestellen. De feitelijke ver-
deling van deze lastenverzwaring tussen producenten en consumenten is ui-
teraard afhankelijk van de marktverhoudingen. 

Daar de in concreto vast te stellen normen ten aanzien van deze toestellen, 
alsmede het tempo waarin deze dienen te worden verscherpt, naast het be-
lang van het voorkomen of beperken van geluidhinder mede zullen worden 
bepaald met inachtneming van de technische en economische mogelijkhe-
den - waaronder de gevolgen voor de internationale concurrentieverhou-
dingen - moet een volledige toerekening van de daaraan verbonden kosten 
maatschappelijk verantwoord worden geacht en behoeft derhalve niet in f i-
nanciële tegemoetkomingen te worden voorzien. 

Betreft het toestellen die een dusdanig geluid kunnen produceren, dat het 
wenselijk is om het gebruik daarvan te reglementeren, dan is het redelijk dat 
analoog aan de inrichtingsvergunning de houders van deze «toestelvergun-
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ningen» schadevergoeding kunnen ontvangen voor de kosten of schade die 
zij tengevolge van een wijziging of intrekking van deze vergunning, anders 
dan op grond van het niet naleven van de vergunningsvoorschriften, kunnen 
leiden (artikel 123, vierde lid). 

Naast de hierboven bedoelde fysieke regulering van de door toestellen 
veroorzaakte geluidemissies voorziet artikel 130 ook in de mogelijkheid van 
toepassing van zogenaamde regulerende heffingen, die in het belang van 
het voorkomen of beperken van de geluidhinder kunnen worden opgelegd 
aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van toe-
stellen. In § 4 van dit deel van de toelichting wordt daarop nader ingegaan. 

Tot slot zij gewezen op de in artikel 123, zesde lid, opgenomen mogelijk-
heid om bij algemene maatregel van bestuurter zake van de bij toekenning 
van schadevergoedingen te hanteren maatstaven nadere regels te stellen. 
Deze bepaling is opgenomen om, voor naar hun aard en omstandigheden 
overeenkomstige gevallen, tot een nadere precisering te kunnen komen van 
wat onder de in artikel 123, eerste lid, analoog aan andere milieuwetten voor-
komende begrippen «redelijkerwijs» en «naar billijkheid te bepalen» dient te 
worden verstaan. 

Naar het oordeel van de ondergetekende zijn zowel de vergunninghou-
ders als de vergunningverlenende organen gebaat bij een zo uniform moge-
lijke behandeling van de aanvragen om schadevergoeding en zekerheid in-
zake de bij toekenning te hanteren criteria. Dit geldt in het bijzonder voor de 
schadevergoedingsuitkeringen die de vergunningverlenende organen ten 
laste van het Rijk willen brengen en waarvoor ingevolge artikel 134, eerste 
lid, onder c, de goedkeuring van de Ministervan Volksgezondheiden Milieu-
hygiëne vereist is. 

Naar de mening van de ondergetekende kunnen voor de toekenning van 
een schadevergoeding termen aanwezig zijn wanneer het betrokken bedrijf 
geconfronteerd wordt met vergunningsvoorwaarden, waarvan de kosten de 
economische draagkracht van het bedrijf te boven gaan, of sprake is van ver-
gunningsvoorwaarden die in verhouding tot soortgelijke bedrijven oneven-
redig zwaar zijn, dan wel beide. De onderhavige maatregel zal vooral tot 
doel hebben een nadere afbakening te geven van de gevallen waarin sprake 
is van het opleggen van onevenredig zware vergunningsvoorwaarden en 
kosten, die zoals gezegd veelal hun oorzaak zullen hebben in bijzondere ex-
terne omstandigheden. Schadevergoedingen die worden toegekend voor 
kosten die de economische draagkracht van het bedrijf te boven gaan lenen 
zich als zodanig in mindere mate voor een nadere uitwerking bij algemene 
maatregel van bestuur, daar de economische draagkracht van bedrijf tot be-
drijf verschilt. De factoren die daarbij een rol spelen dienen van geval tot ge-
val te worden beoordeeld, mede tegen de achtergrond van de maatschappe-
lijke betekenis van het betrokken bedrijf voor de lokale en regionale econo-
mische structuur en de werkgelegenheidssituatie. 

Hoewel schadevergoedingen ter voorkoming van ernstige economische 
moeilijkheden in vele gevallen mede hun oorzaak zullen vinden in de om-
standigheid dat aan het bedrijf bijzondere emissie-eisen worden gesteld, is 
het onderscheid om een tweetal redenen toch van belang. 

In de eerste plaats zal onafhankelijk van de gestelde vergunningsvoor-
waarden de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding mede worden 
bepaald door de economische draagkracht, hetgeen tot gevolg kan hebben 
dat de schadevergoeding uit dien hoofde hoger zal zijn dan op grond van de, 
in verhouding tot aan soortgelijke bedrijven gestelde eisen, in eerste instan-
tie zou worden verwacht. In de tweede plaats behoeven ingevolge artikel 
135 schadevergoedingen die worden toegekend ter voorkoming van ernsti-
ge economische moeilijkheden, die ten gevolge van de onmiddellijke toe-
passing van dwingende normen zouden kunnen ontstaan, niet ten laste van 
de heffingen te komen doch kan daarin een bijdrage uit de algemene midde-
len worden gegeven, dit in aansluiting op de in november 1974 tot stand ge-
komen EG-aanbevelingen terzake. 
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§ 3. De toerekening van de kosten van maatregelen ten gevolge van het in-
stellen van geluidszones langs wegen en rond industrieterreinen 

De vaststelling van geluidszones rond industrieterreinen en langs wegen 
zal ertoe kunnen leiden dat ter bescherming van in de zone aanwezige of in 
het bestemmingsplan voorziene geluidsgevoelige bebouwing, dan we l - zo -
als in het geval van zonering rond industrieterreinen - ter beperking van de 
omvang van het invloedsgebied, bijzondere maatregelen moeten worden 
genomen. 

Hoewel ook voor de toerekening van de aan de zonering en deze maatre-
gelen verbonden kosten het principe «de vervuiler betaalt» zijn geldigheid 
behoudt, zou een volledige afwenteling van deze kosten op de betrokken 
wegen of inrichtingen in een aantal gevallen tot een onrechtvaardige, dan 
wel onevenredig hoge lastenverzwaring kunnen leiden. Dit geldt in het bij-
zonder voor de gevallen die als overgangs- of saneringssituaties kunnen 
worden aangemerkt en die worden gekenmerkt door het feit dat zij planolo-
gisch reeds zijn vastgelegd op het moment dat de voor de wegen en indus-
trieterreinen geldende zoneringsbepalingen van kracht worden. In diegeval-
len vormt de invoering van deze wet een nieuw kostenelement, waarmede 
bij de planning en de uitvoering van de aanleg van de weg of van het indus-
trieterrein, respectievelijk de geluidsgevoelige bebouwing geen rekening is 
of kon worden gehouden. De ondergetekende acht het wenselijk dat in der-
gelijke situaties duidelijkheid wordt geboden inzake de toerekening van de 
kosten van aanvullende geluidwerende maatregelen. 

In situaties waarin met betrekking tot binnen de zone gelegen gronden 
van een reeds aanwezige of geprojecteerde weg, respectievelijk industrieter-
rein ten tijde van de inwerkingtreding van de zoneringsbepalingen nog geen 
bestemmingsplan van kracht is dat de bouw van woningen of andere geluid-
gevoelige projecten toelaat, danwei in de omgeving van reeds geprojecteer-
de of aanwezige bebouwing niet is voorzien in de aanleg van wegen of in-
dustrieterreinen, kan zonder meer met de krachtens deze wet gestelde eisen 
en de daaraan verbonden kosten rekening worden gehouden wanneer als-
nog tot de bouw van woningen en dergelijke, respectievelijk de aanleg van 
wegen of industrieterreinen wordt besloten. Dit geldt tevens voor de geval-
len waarin gelijktijdig - in het kader van een ontwerp-bestemmingsplan - t o t 
de bouwvan woningen enerzijds en de aanleg van een weg of industrieter-
rein anderzijds wordt besloten. Er is derhalve geen dwingende reden om 
voor dergelijke «nieuwe planologische situaties», die zich bovendien in 
steeds wisselende omstandigheden zullen voordoen, richtlijnen met betrek-
king tot de verdeling van de kosten van maatregelen op te stellen. De kosten 
van de eventueel benodigde geluidwerende voorzieningen dienen tewor-
den beschouwd als een normaal onderdeel van de beslissing tot de aanleg 
van de weg, industrieterrein of de bouw van woningen en dienen door de 
gemeente in het kader van het bestemmingsplan onderling tegen elkaar te 
worden afgewogen en zullen dienovereenkomstig aan de bron of de ge-
luidsgevoelige bestemming worden toegerekend. Eerst wanneer het gaat 
om bronnen, zoals rijks- of provinciale wegen, die een bovengemeentelijk 
belang vertegenwoordigen, is het denkbaar dat problemen inzake de verde-
ling van de kosten kunnen ontstaan. In dit verband kan melding worden ge-
daan van het feit dat de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning een werkgroep heeft ingesteld, die zich in het bijzonder zou richten op 
de toepassing van artikel 50 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij 
zich soortgelijke problemen voordoen. De ondergetekende heeft mede hier-
om gemeend niet op de resultaten van deze werkgroep te moeten vooruitlo-
pen en derhalve geen regeling ter zake in het ontwerp te moeten opnemen. 

Als algemeen uitgangspunt voor de berekening geldt dat in gevallen 
waarin de bron redelijkerwijs kan worden aangemerkt als veroorzaker van 
zowel potentiële als acute hinder, de kosten volledig voor zijn rekening die-
nen te komen. In die gevallen waarin de acute hinder eerst dreigt te ontstaan 
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ten gevolge van een beslissing tot het brengen van geluidsgevoelige bebou-
wing in de invloedssfeer van een reeds geplande of aanwezige bron, en 
waarmede in het verleden bij de vestiging of aanleg van de bron geen reke-
ning is of kon worden gehouden, blijft de bron aansprakelijk voor de door 
hem veroorzaakte potentiële hinder. Deze potentiële hinder moet worden 
gezien als een zekere beperking van de benuttingsmogelijkheden van rond 
de inrichting of langs de weg gelegen gronden. Het is redelijk dat de bron 
aansprakelijk blijft vooreen deel van de kosten die daaruit, althans voor wat 
betreft de geluidhinderbestrijding, kunnen voortvloeien. Dit aandeel wordt 
ingevolge de wet op 50 % gesteld. 

Inrichtingen 

a. Ingeval op het tijdstip van de vaststelling van de geluidszone inrichtin-
gen op het industrieterrein aanwezig zijn, waarvoor een vergunning krach-
tens de Hinderwet, Mijnwet of artikel 17 van dit wetsontwerp is verleend en 
op dat tijdstip tevens een bestemmingsplan van kracht is dat de bouw van 
woningen en andere geluidsgevoelige objecten toelaat, kunnen de kosten 
van alle maatregelen die in verband met de van deze inrichtingen afkomsti-
ge geluidemissies moeten worden getroffen, ingevolge artikel 124 slechts 
voor de helft aan de betrokken inrichtingen worden toegerekend. Daarbij zij 
aangetekend dat voor de vaststelling van de zone rond een bestaand indus-
trieterrein, waarop reeds inrichtingen in de zin van deze wet zijn gevestigd, 
de op dat tijdstip krachtens de vergunningsvoorwaarden toegelaten emis-
sies bepalend zijn voor de afstand die met betrekking tot de zonegrens ten-
minste moet worden aangehouden. De onderhavige kostenverdeling is 
slechts van toepassing met betrekking tot de maatregelen die voortvloeien 
uit de vaststelling van de zonegrenzen en ten behoeve van de binnen de zo-
ne geprojecteerde bebouwing en zal in de regel beperkt blijven tot de kosten 
van geluidoverdrachtbeperkende maatregelen. Immers, ervan uitgaande 
dat vergunningsvoorschriften zijn vastgesteld volgens het principe van de 
«best practicable means» zullen in de regel maatregelen ter beperking van 
de geluidproduktie van de inrichting ter vermindering van de geluidsbelas-
ting in de zone kort na de vaststelling van de zone niet mogelijk zijn. Uit dien 
hoofde zullen voor de betrokken inrichting dan ook geen kosten kunnen ont-
staan. 

De toerekening van de ten laste van de inrichtingen komende kosten die-
nen zoveel mogelijk te geschieden naar rato van het door de afzonderlijke in-
richtingen geproduceerde geluid, althans voor zover deze inrichtingen aan-
leiding geven tot het treffen van bedoelde maatregelen. 

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat zowel de aan een «revisie» 
van de vergunning verbonden kosten als de ten laste van de inrichting ko-
mende kosten van zoneringsmaatregelen in aanmerking kunnen komen voor 
een schadevergoeding ex artikel 123. 

b. Wanneer op het tijdstip van de vaststelling van de zones zowel inrich-
tingen als woningen binnen de zones aanwezig of in aanbouw zijn en de ge-
luidsbelasting vanwege het industrieterrein meer dan 55 dB (A) bedraagt is 
er sprake van een saneringssituatie. De kosten van de maatregelen, voor zo-
ver die niet aan de bron worden getroffen, kunnen dan door de gemeente 
rechtstreeks ten laste van het Rijk worden gebracht. Wanneer de sanering er-
toe leidt dat aan de inrichting(en) onevenredig zware eisen worden gesteld -
bij voorbeeld toepassing van «best technical means» - is het redelijk dat het 
bedrijf voor de daaraan verbonden extra kosten schadeloos wordt gesteld. 
Daar het onmogelijk is om a priori een onderscheid te maken tussen wel en 
niet door de saneringssituatie geïnduceerde brongerichte bestrijdingsmaat-
regelen en «kosten wordt het wenselijk geacht dat per inrichting wordt be-
oordeeld of en in hoeverre er sprake is van onevenredig hoge kosten. Deze 
beoordeling zal geschieden in het kader van de voor inrichtingen voorziene 
schadevergoedingsregeling. Daarbij ligt het uiteraard voor de hand dat in 
het kader van de sanering een ruimer gebruik zal worden gemaakt van de 
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mogelijkheid om ambtshalve een schadevergoeding te verlenen dan in 
niet-saneringssituaties, althans voor wat betreft de ten laste van het Rijk ko-
mende schadevergoedingen. Langs deze weg kan worden voorkomen dat 
saneringsmaatregelen vertraging ondervinden ten gevolge van een opeen-
hoping van schadevergoedingsaanvragen bij de centrale overheid. Met be-
trekking tot de daarbij te volgen procedure en de te hanteren maatstaven 
zullen zoals gezegd nadere regels wórden opgesteld, opdat een grote mate 
van uniformiteit in het sanerings- en uitkeringsbeleid ten aanzien van inrich-
tingen wordt gewaarborgd. 

Wegen 

De toerekening van de kosten van maatregelen is in het geval van zone-
ring langs wegen enigszins gecompliceerder. De noodzaak om de toereke-
ning zogoed mogelijk te doen aansluiten op zich in de praktijk voordoende 
situaties, alsmede het feit dat in het geval van de aanleg van rijks- of provin-
ciale wegen de belangen daarvan niet parallel behoeven te lopen met die 
van de gemeente, nopen tot een meer gedetailleerde uitwerking. 

Voor de toerekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen in aanbouw 
zijnde of reeds aanwezige woningen, daar in beide gevallen de mogelijkhe-
den nagenoeg ontbreken om anders dan door voorzieningen aan de weg of 
door overdrachtbeperkende maatregelen de geluidsbelasting te beperken. 
Met betrekking tot wegen wordt wel onderscheiden naar wegen in aanleg en 
aanwezige wegen, daar, waar de aanleg van een weg in een vroeg stadium 
verkeert, in het algemeen nog wel mogelijkheden aanwezig zijn om tegen re-
delijke kosten maatregelen aan de weg te treffen. 

a. Bij de invoering van deze wet kunnen situaties worden aangetroffen, 
waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet in het voor de over-
gangsregeling van belang zijnde gebied van de zone langs een geprojecteer-
de weg woningen zijn geprojecteerd, dan wel in aanbouw of aanwezig zijn. 

1°. In geval van aanwezige of in aanbouw zijnde woningen zijn er normali-
ter geen mogelijkheden om anders dan door maatregelen aan de weg of in 
de zone de gevelbelasting te beperken. In deze omstandigheden is het rede-
lijk dat de kosten volledig aan de wegaanlegger worden toegerekend. De 
weg vormt in dit geval zowel een bron van potentiële als van acute hinder. 

2°. Betreft het een bestemmingsplan waarin de woningen nog slechts zijn 
geprojecteerd, dan zijn zowel aan de weg als met betrekking tot de bebou-
wing nog maatregelen mogelijk. De gemeente en wegaanlegger worden te 
zamen elk voor de helft aansprakelijk gesteld voor de kosten van eventueel 
benodigde maatregelen. 

b. Bovenstaande regelingen gelden ook in het geval het een op het tijd-
stip van inwerkingtreding van de wet in aanleg zijnde weg betreft, met dien 
verstande dat naarmate de aanleg van een weg verder gevorderd is en de 
wegaanlegger zich dientengevolge voor onevenredig hoge kosten gesteld 
ziet, deze kosten op zijn verzoek ten laste van het Rijk kunnen worden ge-
bracht. 

c. Op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet kunnen in het bovenbe-
doelde deel van de zone langs een reeds aanwezige weg woningen zijn ge-
projecteerd, dan wel in aanbouw of aanwezig zijn. 

1°. Betreft het geprojecteerde woningen, dan dient de gemeente analoog 
aan het onder a, 2°, geschetste geval de helft van de kosten voor haar reke-
ning te nemen; de andere helft komt voor rekening van het Rijk, mits en voor 
zover deze maatregelen met instemming van de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne worden getroffen. 

2°. Is in de zone langs de weg reeds bebouwing in aanbouw of aanwezig 
met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB (A), dan is er sprake van een 
saneringssituatie en kunnen de totale kosten van de te treffen maatregelen 
rechtstreeks ten laste van het Rijk worden gebracht. 
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d. In geval van een reconstructie van een weg komen ingevolge artikel 
126 de kosten van maatregelen nodig ter beperking van de als gevolg van de 
reconstructie te verwachten toename van de geluidhinder in principe geheel 
voor rekening van de wegbeheerder. Deze treedt in dit geval feitelijk op als 
wegaanlegger en zal dienovereenkomstig in het algemeen ook over de voor 
de maatregelen benodigde middelen dienen te beschikken. 

In de gevallen waarbij ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden de 
aan de weg of aan de geluidsgevoelige objecten toe te rekenen kosten on-
evenredig hoog zijn of anderszins redelijkerwijs niet door de wegaanlegger 
of de gemeente (in haar functie als bouwheer) behoren te worden gedragen, 
kan krachtens artikel 127 op verzoek een bijdrage in de kosten worden gege-
ven. Uiteraard zal een beslissing omtrent de aanvrager tot een uitkering wor-
den getoetst aan de aard en de noodzaak van de te nemen maatregelen. Bij 
algemene maatregel van bestuur kunnen analoog aan artikel 123, zesde lid, 
nadere regels worden gesteld omtrent de bij toekenning van de vergoedin-
gen te hanteren maatstaven. 

De onderhavige vergoedingsregeling is niet van toepassing op de zone-
ring van industrieterreinen, en wel omdat ten aanzien van inrichtingen arti-
kel 123 van toepassing is, terwijl de gemeenten zich uitdien hoofde niet voor 
onevenredig en redelijkerwijs niet te dragen hoge kosten geplaatst behoe-
ven te zien, daar de beslissing ter zake van de omvang van de zone en de 
daaraan verbonden kosten - anders dan in het geval van de aanleg van rijks-
of provinciale wegen - geheel in handen van de gemeenteraad ligt en recht-
streeks voortvloeit uit het door de gemeente voorgestane industrialisatie en 
(woning)bouwbeleid. Vanwege het flexibele karakter van het industriële zo-
neringssysteem is het redelijk dat de kosten welke dientengevolge ten laste 
van de gemeente komen ook voor haar rekening blijven. 

Deze overwegingen gelden uiteraard ook de te zoneren gemeentewegen, 
met dit verschil dat waar het een reeds aanwezige weg betreft, dan wel een 
weg die ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet reeds in aanleg is, de 
gemeente in functie van wegaanlegger of "beheerder zich voor oneven-
redig hoge en redelijkerwijs niet te dragen kosten gesteld kan zien. Daaren-
tegen ligt een vergoeding aan de gemeente voor de kosten die aan in de zo-
ne van een gemeenteweg op te richten bebouwing moeten worden toegere-
kend, niet voor de hand. 

Overige geluidszones 

De financiering en wijze van toerekening van kosten van maatregelen die 
moeten worden gemaakt ingeval tot de aanwijzing of vaststelling van ge-
luidszones langs spoor- en tramwegen wordt overgegaan, zal bij de daartoe 
strekkende algemene maatregel van bestuur worden geregeld. Dit geldt te-
vens in het geval van aanwijzing van andere geluidszones ingevolge hoofd-
stuk VIII. 

§ 4. Heffingen 

Behalve door het opleggen van emissie-eisen en het rechtstreeks toereke-
nen van de kosten van bestrijdingsmaatregelen kunnen de door de geluid-
producerende bronnen veroorzaakte maatschappelijke kosten ook via zoge-
naamde milieuheffingen aan deze bronnen worden toegerekend. Afhanke-
lijk van het bij die toerekening primair beoogde effect kan men milieuheffin-
gen onderscheiden naar schadelijkheids- of allocatieve heffingen, reguleren-
de of remmingsheffingen en naar redistributieve of bestemmingsheffingen. 
Zij hebben gemeen dat de heffing differentieert naar de aard en de omvang 
van de verontreiniging, als gevolg waarvan in de praktijk het onderscheid 
tussen de genoemde effecten nogal eens vervaagt. 
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A. Schadelijkheidsheffingen 

Geluidprodukties boven het kwaliteitsniveau zijn potentieel hinderlijk en 
de daaruit resulterende schade zou ingevolge het principe «de vervuiler be-
taalt» voor rekening van deze bronnen dienen te komen. Daar echter de 
schade vanwege de geluidhinder zich niet of uiterst moeilijk op geld laat 
waarderen kan uit dien hoofde geen criterium voor de toerekening worden 
gevonden. Toerekening van deze «hinderschade» door middel van heffin-
gen moet bovendien onwenselijk worden geacht indien daar geen maatre-
gelen ter beperking van de hinder tegenover staan, zeker waar het reeds in 
gebruik zijnde bronnen betreft. De mogelijkheden tot beperking van de ge-
luidproduktie, c.q. de geluidhinder zijn in de regel voor bestaande bronnen, 
zowel inrichtingen als toestellen, op korte termijn vrij beperkt. Het opleggen 
van een schadelijkheidsheffingzou dan, in verhouding tot de feitelijke bij-
drage aan de geluidhinderbestrijding, tot onevenredig hoge offers kunnen 
leiden. 

Het opleggen van schadelijkheidsheffingen veronderstelt dat de feitelijke 
schade of hinder als grondslag voor de heffing in aanmerking wordt geno-
men. Daar de geluidhinder in belangrijke mate afhankelijk is van de situering 
van de bron ten opzichte van de geluidsgevoelige objecten, houdt dit in dat 
een schadelijkheidsheff ing voor gelijksoortige bronnen grote verschillen kan 
vertonen, terwijl de bronnen niet of nauwelijks de oorzaken van deze ver-
schillen effectief kunnen beïnvloeden. Zoals hieronder naar aanleiding van 
de heffingsgrondslag wordt uiteengezet moeten de aan een immissieheffing 
verbonden bezwaren onoverkomelijk worden geacht. 

Om bovenstaande redenen is in dit wetsontwerp afgezien van de moge-
lijkheid tot het toepassen van schadelijkheidsheffingen. 

B. Regulerende heffingen (artikel 130). 

Het voorgaande sluit niet uit dat, in aanvulling op het gebruik van fysieke 
instrumenten (dit zijn directe reguleringsinstrumenten), financiële instru-
menten (zoals regulerende en bestemmingsheffingen ) worden aangewend 
ter beperking van de geluidemissies. De regulerende functie van de heffing 
kan op twee manieren worden benut. 

In de eerste plaats zal, wanneer de omslag van de kosten van uitvoering 
van de wet en vooral van de kosten van maatregelen die in het belang van 
het voorkomen of beperken van de geluidhinder worden genomen zo nauw 
mogelijk aansluit bij de omstandigheden die voor het maken van deze kos-
ten bepalend zijn, de regulerende werking van de heffing worden versterkt. 
Met andere woorden, redistributieve of bestemmingsheffingen kunnen bij 
een gegeven totale benodigde opbrengst meer of minder regulerend wer-
ken. 

In de tweede plaats kunnen heffingen worden aangewend met het primai-
re oogmerk om via de werking van het marktmechanisme consumenten en 
producenten te stimuleren tot de aanschaf en het gebruik, respectievelijk de 
ontwikkeling en de produktie van minder lawaaiproducerende toestellen. 
Artikel 130 opent de mogelijkheid om in aanvulling op de maatregelen en de 
voorschriften die krachtens hoofdstuk II kunnen worden opgelegd bij alge-
mene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën toestellen aan een 
regulerende heffing te onderwerpen. Regulerende heffingen kunnen even-
als bestemmingsheffingen slechts worden opgelegd voorzover hettoestel-
len betreft die hier te lande worden gebruikt. Bij export is derhalve geen hef-
fing verschuldigd. 

Toepassing van regulerende heffingen dient slechts te worden overwogen 
met betrekking tot die categorieën toestellen waarvoor directe regulering 
niet goed mogelijk is, dan wel vanuit het oogpunt van geluidhinderbestrij-
ding ondoelmatig moet worden geacht, bij voorbeeld omdat een effectieve 
controle niet goed mogelijk is, terwijl anderzijds het belang van een beper-
king van de emissies voldoende zwaar weegt om de toepassing van dit hef-
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fingeninstrumentte rechtvaardigen. Bovendien geldt dat naarmate de regu-
lerende werking van de op te leggen bestemmingsheffingen groter is, het 
toepassingsgebied van regulerende heffingen navenant geringer zal zijn. 

Tal van naar hun functies gelijksoortige toestellen vertonen belangrijke 
verschillen met betrekking tot de lawaai-emissies. Als voorbeelden van der-
gelijke categorieën van toestellen kunnen worden genoemd: vrachtauto's, 
bussen, bouwmachines en compressoren. Gezien de hoge geluidsbelasting 
als gevolg van het gebruik van deze toestellen is het wenselijk dat de geluid-
emissies met inachtneming van de technische mogelijkheden zoveel mo-
gelijk worden beperkt via het opleggen van emissievoorschriften. De moge-
lijkheden daartoe zijn echter veelal beperkt. Deze beperkingen vinden in be-
langrijke mate hun oorzaak in het streven het internationale goederenver-
keer zoveel mogelijk te vrijwaren van fysieke handelsbelemmeringen. In het 
kader van het EG-verdrag moeten dergelijke eenzijdige handelsbelemmerin-
gen voor tal van goederen dan ook uitgesloten worden geacht. Dit houdt in 
dat Nederland voor zijn normstelling in zeer belangrijke mate afhankelijk zou 
zijn van de resultaten van het communautaire overleg en en nauwelijks 
ruimte heeft voor een zelfstandig beleid. Dit laatste moet vanuit het oogpunt 
van geluidhinderbestrijding ongewenst worden geacht, zeker zolang ter za-
ke van de geluidsimmissie geen communautaire richtlijnen bestaan. Heffin-
gen kunnen zonder tot fysieke handelsbelemmeringen te leiden de vraag 
naaren het gebruik van minder lawaaiproducerende toestellen doen toene-
men. 

Een ander aspect van normstelling is dat daarbij in de regel slechts maxi-
maal toelaatbare waarden worden vastgesteld, waardoor weliswaar de top 
van de geluidemissies wordt afgesneden, doch geen stimulans tot verdere 
beperking van de geluidemissies aanwezig is. Integendeel, op grond van 
kostenoverwegingen is eerder een tendens tot opvulling van de norm te ver-
wachten. Zeker waar het communautaire normen betreft zullen - t e r be-
scherming van de belangen van producenten(landen) - de normen in een 
aantal gevallen komen te liggen op een niveau waarbij nog in aanzienlijke 
mate geluidhinder ten gevolge van debetrokken categorie van toestellen 
kan optreden. Dergelijke problemen kunnen deels worden ondervangen 
door een gefaseerd normenbeleid, waarbij de emissies volgens een van te-
voren vastgesteld tijdschema geleidelijk aan worden teruggedrongen. De 
mogelijkheden van een gefaseerde normering zijn in de regel groter naar-
mate de factoren die een stringentere normstelling tegenwerken niet van 
technologische aard zijn, maar meer hun oorsprong vinden in het feit dat 
omschakeling van produktieprocessen tijd en extra kosten vergt. Indien en 
voor zover de aan de geluidemissie op te leggen beperkingen echter afhan-
kelijk zijn van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken, zal van-
wege de daaraan inherente onzekerheden gefaseerde normstelling veelal 
onmogelijk zijn. 

Daarbij komt dat deze wijze van normstelling slechts effectief kan zijn met 
betrekking tot die categorieën toestellen, die grotendeels of in belangrijke 
mate binnenslands worden geproduceerd, hetgeen het toepassingsgebied 
nog verder inperkt. Ook in dergelijke gevallen kunnen regulerende heffin-
gen, eventueel in aanvulling op de eerder bedoelde «statische» normen, een 
belangrijke bijdrage leveren ter beperking van de geluidhinder. Door de hef-
fing te variëren met het geluidsvermogen zal de potentiële vraag naar ge-
luidsarme apparatuur worden versterkt en worden producenten die hun 
marktaandeel op langere termijn willen veiligstellen geprikkeld tot de ont-
wikkeling van een stillere technologie. 

Regulerende heffingen zullen niet worden toegepast met betrekking tot 
die categorieën toestellen die uitsluitend dan wel in hoofdzaak in inrichtin-
gen worden gebruikt. Evenmin zullen de inrichtingen aan regulerende hef-
fingen worden onderworpen. 
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Hoogte van de heffing 

Daar regulerende heffingen naar hun aard selectief dienen te worden toe-
gepast zal het per emissie-equivalent vast te stellen heffingentarief voor de 
verschillende categorieën toestellen uiteenlopen. Tevens maakt het voor de 
vaststelling van het heffingentarief verschil of de heffing wordt opgelegd ter 
stimulering van het gebruik van reeds voorhanden zijnde stillere alternatie-
ven, dan wel in hoofdzaak gericht is op het stimuleren van de technologi-
sche ontwikkeling. 

In het eerste geval zal de hoogte van de heffing dienen aan te sluiten bij de 
prijs- en kostenverschillen tussen de verschillende produkttypen per catego-
rie, voor zover deze aan de verschillende geluidskarakteristieken kunnen 
worden toegerekend. Wanneer het stimuleren van de technologische ont-
wikkeling voorop staat is er niet een min of meer éénduidig criterium voor-
handen. Ter vermijding van onnodige lastenverzwaringen bij consument of 
producent ligt het in de rede dat in dergelijke gevallen met een aanvankelijk 
gering en een geleidelijk in de tijd toenemend heffingentarief wordt gewerkt, 
opdat de producenten de gelegenheid wordt geboden op de ontwikkelingen 
in te spelen. In het indicatieve meerjarenplan zal de toepassing van regule-
rende heffingen, alsmede het verwachte verloop van een heffingentarief, t i j-
dig tevoren worden aangekondigd. Daardoor kan worden bereikt dat het re-
gulerende heffingeninstrument effectief werkt zonder nochtans de concur-
rentiepositie van producenten aan te tasten, die zich metterdaad inzetten 
voor het bereiken van een stillere technologie. 

Opbrengsten 

De opbrengsten van de regulerende heffingen zullen worden aangewend 
tot bestrijding van de kosten van maatregelen ter bevordering van de ver-
vaardiging en het gebruik van minder geluidproducerende toestellen. De 
aard van de uitgaven zal in principe liggen in de sfeer van het onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk. Het ligt uiteraard niet in de bedoeling in de «normale» 
produktiekosten van de op de markt gebrachte stillere toestellen bij te dra-
gen. De subsidiëring zal derhalve beperkt blijven tot stimulering van de tech-
nologische ontwikkeling ten behoeve van de geluidhinderpreventie. De uit-
gaven zullen bovendien zoveel mogelijk worden aangewend in dezelfde 
sector als waaruit de opbrengsten van regulerende heffingen worden ver-
kregen. 

Zo zullen bij voorbeeld eventueel regulerende heffingen ten laste van toestel 
len bestemd voor huishoudelijk of recreatief gebruik niet worden aangewend 
ter stimulering van maatregelen ter beperking van de geluidhinder door 
bouwmachines of omgekeerd. 

Door ook langs deze weg richting te geven aan de onderzoeks- en ontwik-
kelingsactiviteiten wordt een optimaal gebruik gemaakt van het heffingenin-
strument. Tevens wordt daardoor bereikt dat de totale onderzoeks- en ont-
wikkelingskosten beperkt blijven tot op het niveau dat ook zonder toepas-
sing van regulerende heffingen zou moeten worden opgebracht. Toepas-
sing van regulerende heffingen leidt ten opzichte van bestemmingsheffin-
gen derhalve niet tot over-all hogere lasten. 

De regulerende werking wordt bereikt door de selectieve toepassing van 
het heffingeninstrument. Hoewel daardoorvan jaartot jaar verschillen tus-
sen opbrengsten en uitgaven zullen optreden, zullen deze op langere termijn 
grosso modo in evenwicht zijn. Dit evenwicht vloeit voort uit het feit dat re-
gulerende heffingen naar hun aard met dalende opbrengsten gepaard zullen 
gaan, terwijl de behoefte aan financieringsmiddelen voor de technologische 
ontwikkeling eveneens een tijdelijk karakter draagt. 

C. Bestemmingsheffingen (artikel 131 t/m 133) 

De kosten van de uitvoering van de wet en van de maatregelen die in het 
belang van het voorkomen of beperken van de geluidhinder worden geno-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 639, nrs. 1-4 118 



men zullen door middel van heffingen aan bij algemene maatregel van be-
stuur aan te wijzen categorieën toestellen en inrichtingen worden toegere-
kend. De per bron op te brengen heffingen last wordt bepaald door enerzijds 
de wijze waarop de heffing aansluit bij de door de bron geproduceerde ge-
luidhinder, i.c. de heffingsgrondslag, en anderzijds door de wijze van om-
slag van de uitgaven over de verschillende categorieën bronnen en het ti jd-
vak dat voor de vaststelling van het uitgavenniveau en aanslag in aanmer-
king wordt genomen i.c. de heffingsmaatstaven. Hoewel bestemmingshef-
fingen, zoals onder B reeds is uiteengezet, in bepaalde gevallen tevens meer 
of minder regulerend kunnen werken is bij de hier bedoelde heffingen het 
primaire oogmerk het verkrijgen van financiële middelen ten behoeve van 
de bestrijding van bovengenoemde kosten. 

De heffingsgrondslag 

Hoewel men zich op het standpunt zou kunnen stellen dat de mate van ge-
luidhinder die ten gevolge van een bron wordt ondervonden, als grondslag 
voor de heffing zou moeten fungeren zijn er zwaarwegende redenen, op 
grond waarvan een directe relatie tussen de daadwerkelijke geluidhinder en 
heffing onbillijk en ondoelmatig moet worden geacht. 

Een dergelijke heffing veronderstelt dat de bronnen worden belast in ver-
houding tot hun bijdrage aan de geluidhinder in een bepaald gebied. Dit 
houdt niet alleen in dat voor ieder gebied de geluidhinder of afwezigheid 
daarvan moet worden vastgesteld, maar tevens een registratie van alle ge-
luidproducerende bronnen en een bepaling van hun bijdrage aan de feitelijk 
optredende geluidhinder. De problemen die daarbij rijzen moeten zowel 
voor inrichtingen als toestellen onoverkomelijk worden geacht, al was het 
alleen al vanwege de aan een dergelijk verfijnd systeem verbonden kosten. 

Een ander aspect van aan de feitelijke geluidsimmissie gerelateerde heffin-
gen is, dat daardoor belangrijke verschillen in heffingenlast tussen ove-
rigens gelijksoortige bronnen zullen ontstaan. Dit verzwakt uiteraard in be-
langrijke mate de regulerende werking van heffingen ten aanzien van de ge-
luidemissie. Met andere woorden een dergelijk heffingensysteem is niet 
doelmatig vanuit het oogpunt van bronbestrijding, daartoe is een emissie-
heffing nodig. Ook vanuit het oogpunt van een redelijke en billijke kosten-
verdeling is een emissieheffing de meest geëigende grondslag, daar in dit 
geval de heffingenlast per bron niet afhankelijk is van min of meer toevallige 
omstandigheden, waarop de heffingsplichtige niet of nauwelijks invloed kan 
uitoefenen. Een emissieheffing is derhalve zowel op grond van de redistri-
butieve als de regulerende functie gewenst. 

Voorwaarde voor een dergelijke emissieheffing is dat de heffing per bron 
in een vaste relatie staat tot de potentiële hinder die van deze bron kan wor-
den ondervonden. Hiertoe is nodig dat de geluidemissies op één noemer 
worden herleid, die als grondslag voor de heffing kan gelden. De potentiële 
hinder van een bepaalde bron wordt afhankelijk gesteld van het akoestisch 
vermogen onder normale gebruiks- of bedrijfsomstandigheden (zonder re-
kening te houden met bijzondere maatregelen en voorzieningen), de tijds-
duur van de geluidproduktie en de hoedanigheid van het geluid. De geluid-
emissies kunnen met inachtneming van deze factoren worden uitgedrukt in 
aantallen geluidemissie-equivalenten. Voor inrichtingen zal een correctie-
factor worden toegepast op het akoestisch vermogen om te voorkomen dat 
de geluidsbelasting op het tot de inrichting behorende terrein mee zou tellen 
in de heffingsgrondslag. 

Bij algemene maatregel van bestuur zal een verdere uitwerking van de te 
hanteren heffingsgrondslag worden gegeven. Hier kan worden volstaan met 
enige algemene opmerkingen. 

De mogelijkheden om de heffing nauwkeurig bij de door de afzonderlijke 
bronnen veroorzaakte geluidemissies te doen aansluiten zijn niet voor alle 
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(categorieën) bronnen even groot. Dit is niet bezwaarlijk zolang de percate-
gorie bronnen in concreto te hanteren heffingscriteria ertoe leiden dat de 
heffing evenredig varieert met de verschillen in geluidemissies, zoals die 
tussen en binnen de categorieën bronnen bestaan, dan wel de onderlinge 
verschillen zo gering zijn dat een vergaande verfijning van de heffingscrite-
ria nauwelijks van invloed zou zijn op het per bron op te brengen heffingen-
bedrag. In de praktijk zal derhalve veelal kunnen worden volstaan met min of 
meer globale criteria voor de bepaling van de geluidemissie, bij voorbeeld 
door de heffing te relateren aan het geluidsvermogen van de bron. 

Daarbij zal uiteraard tevens worden getracht te voorkomen dat de toepas-
sing van globale criteria in bepaalde gevallen tot onbillijkheden van beteke-
nis zou leiden. Zo kan bij voorbeeld worden gedacht aan vrachtauto's en 
touringcars die vooreen niet onbelangrijk deel buiten Nederland rijden en 
die, bij een zuiver op basis van potentiële geluidhinder opgelegde heffing, 
ernstig zouden kunnen worden benadeeld ten opzichte van vergelijkbare 
buitenlandse voertuigen die niet met een dergelijke heffing zouden zijn be-
last. In dit voorbeeld zou kunnen worden overwogen om de heffing te splitsen 
in een emissieheffing op basis van potentiële geluidhinder en een heffing op 
dieselolie. Ook in andere gevallen kan het in de praktijk gewenst zijn om een 
gedeelte van de heffing (bij voorbeeld op motorvoertuigen) te betrekken op 
een ander criterium zoals de brandstof. 

Voor kleinere inrichtingen met een hinderwetvergunning en toestellen zal 
een op geluidskarakteristieken gebaseerde indeling naar categorieën, bij 
voorbeeld in klassen van 5 dB(A), in vele gevallen toereikend zijn voor de 
vaststelling van de heffing. Voor de grotere geluidproducerende inrichtin-
gen zijn de mogelijkheden om de heffingen nauw bij de feitelijke geluidemis-
siestedoen aansluiten ruimer. Gezien de relatief grote geluidsinvloed van 
deze inrichtingen en het daarmee samenhangende heffingenbedrag weegt 
een individueel gerichte benadering op tegen de daaruit voortvloeiende ho-
gere perceptiekosten. Bovendien kan de geluidemissie voor overigens ge-
lijksoortige inrichtingen sterk uiteenlopen. De ondergetekende zal erop toe-
zien dat in overleg met vertegenwoordigers van de provinciale en de ge-
meentebesturen gekomen wordt tot een efficiënte en doelmatige opsporing 
en verwerking van gegevens die zowel voor de vergunningverlening en de 
controle op naleving van de vergunningsvoorwaarden als voor de aanslag, 
inning en controle van de heffingen op inrichtingen nodig zijn, ten einde de 
kosten daarvan tot het minimum te beperken. 

Met betrekking tot het in rekening brengen van de duur van de geluidpro-
duktie zij opgemerkt dat deze voor wat betreft afzonderlijke toestellen in de 
regel niet, dan tegen zeer hoge kosten nauwkeurig te bepalen zal zijn. Om 
die reden zal in vele gevallen een aanschaffingsheffing moeten worden op-
gelegd, waarbij dan wordt uitgegaan van de gemiddelde gebruiks- of levens-
duur van de desbetreffende categorieën toestellen. Uitdien hoofde zijn 
echter geen grote heffingsverschillen te verwachten daar voor de bepaling 
van de heffingsgrondslag het geluidsvermogen van toestellen in het alge-
meen de dominerende factor is. 

De heffingsmaatstaven 

De door middel van bestemmingsheffingen te financieren uitgaven zullen 
sterk uiteenlopen al naar gelang het maatregelen betreft ter bestrijding van 
industrielawaai, verkeerslawaai of geluidhinder ten gevolge van andere toe-
stellen. Een rechtvaardige verdeling van de heffingenlast vereist dat uitga-
ven die hun specifieke oorzaak hebben in de door een bepaalde categorie 
bronnen veroorzaakte geluidhinder, dan wel in het belang van de bestrijding 
daarvan worden genomen, zoveel mogelijk aan deze bron worden toegere-
kend. 

Het wetsontwerp voorziet daarom in een heffingenstelsel waarbij het per 
categorie bronnen per emissie-equivalent vast te stellen heffingentarief als 
het ware wordt opgebouwd uit verschillende deelheffingen, die dienen ter 
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dekking van aan die categorie bronnen toe te rekenen uitgaven. De uitgaven 
kunnen globaal worden onderscheiden in: 

a. beheers- en apparaatskosten, zijnde de kosten ten gevolge van de ver-
gunningverlening, geluidbewaking, toezicht, beleidsonderbouwend onder-
zoek en dergelijke; 

b. de krachtens § 1 van dit hoofdstuk te verlenen schadevergoedingen 
aan inrichtingen; 

c. bijdragen in de kosten van maatregelen in de geluidszones langs wegen 
en inrichtingen; 

d. kosten van onderzoek naar en de ontwikkeling van een stillere techno-
logie. 

De aan een bron of categorie bronnen toe te rekenen beheers- en appa-
raatskosten zullen in het algemeen vrij proportioneel zijn met de omvang 
van de daardoor veroorzaakte (potentiële) geluidhinder. Een gedifferenti-
eerde omslag van deze kosten over de verschillende categorieën bronnen is 
derhalve overbodig. Deze kosten zullen in evenredigheid met de geluid-
emissies over alle bij algemene maatregel van bestuur aangewezen catego-
rieën bronnen worden omgeslagen. De uitgaven voor schadevergoedingen 
van inrichtingen, alsmede de bijdragen in de kosten van maatregelen in de 
rond inrichtingen en industrieterreinen gelegen geluidszones zullen uitslui-
tend aan de inrichtingen worden toegerekend. Analoog hieraan zullen de 
kosten van maatregelen die in het kader van de zonering langs wegen ten 
laste van de heffingenopbrengst komen, op het wegverkeer worden afge-
wenteld, in casu op motorvoertuigen en bromfietsen. 

De financieel te stimuleren onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zullen 
gericht zijn op het tot stand komen van minder lawaaiproducerende toestel-
len. De middelen daartoe worden in eerste instantie verkregen uit de op-
brengsten van regulerende heffingen op toestellen. Ter vermijding van mo-
gelijke misverstanden zij erop gewezen dat vaststelling van de regulerende 
heffing geschiedt met inbegrip van de aan de betrokken toestellen toe te re-
kenen bijdrage in de beheers- en apparaatskosten, en voor zover het motor-
voertuigen betreft met inbegrip van de zoneringsuitgaven. 

Voor zover uit hoofde van die toerekening de heffing al regulerend werkt is 
uiteraard geen additionele heffing nodig. Het maximum van de op toestellen 
te leggen heffingen wordt derhalve bepaald door ofwel de regulerende ofwel 
de redistributieve functie van het heffingeninstrument. 

§ 5. Financiering van de uitgaven 

De opbrengst van de heffingen zal in overwegende mate worden aange-
wend voor de financiering van kosten van saneringsmaatregelen in de ge-
luidszones langs wegen en rond industrieterreinen en ter voorkoming van 
geluidhinder in ten tijde van de inwerkingtreding van de wet bestaande 
overgangssituaties zoals die in de hoofdstukken V en VI van de wet zijn on-
derscheiden. 

De op het moment van indiening van het wetsontwerp ter beschikking 
staande - nog vrij summiere - gegevens leiden tot een schatting van de voor 
de sanering van het industrie- en verkeerslawaai in totaal benodigde uitga-
ven van circa f 2 mld. Gezien de ernst van de geluidhinderproblematiek is de 
Regering van mening dat het saneringsprogramma in een periode van 10 
jaar zou moeten worden voltooid. 

Het Centraal Planbureau heeft berekend welke de globale economische 
gevolgen zullen zijn van de uitvoering van dit programma. De resultaten van 
deze analyse zijn in tabel III weergegeven. Op basis van deze globale analyse 
kan worden verwacht dat de uitvoering van het saneringsprogramma ma-
cro-economisch geen problemen oplevert. 

Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde bedrijven of bedrijfssectoren 
als gevolg van de uitvoering van dit saneringsprogramma in moeilijkheden 
kunnen komen, hetzij ten gevolge van de hun opgelegde fysieke maatrege-
len, hetzij als gevolg van de afwenteling van de saneringskosten via heffin-
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gen. Om die reden voorziet artikel 135 in de mogelijkheid dat in de met de 
sanering van de geluidhinder samenhangende uitgaven een bijdrage uit 
's Rijks kas wordt gegeven, ten einde ernstige economische verstoringen te 
voorkomen. Deze bijdrage kan met name - zoals reeds naar aanleiding van 
de schadevergoedingsregeling ex artikel 123 is gesteld - betrekking hebben 
op aan individuele bedrijven verleende schadevergoedingen, dan wel de 
vorm aannemen van een bijdrage in de voor de sanering benodigde uitga-
ven met het oog op de heffingenconsequenties voor bepaalde bedrijfssecto-
ren. 

Artikel 134 bepaalt dat uit de opbrengst van de heffingen aan provincies, 
gemeenten en andere met de uitvoering van deze wet belaste openbare li-
chamen bijdragen worden verleend ter financiering van de voor hen aan de 
uitvoering van deze wet verbonden kosten. Deze bijdragen zullen aan de 
hand van nader te bepalen criteria dusdanig worden vastgesteld dat zij toe-
reikend zijn voor een adequate uitvoering van de hun gestelde taken, zoals 
onder meer de vergunningverlening, de geluidbewaking, het toezicht, de 
controle op de aan woningen te stellen geluidsisolatie-eisen. Het voor de uit-
voering van deze taken benodigde apparaat moet grotendeels nog worden 
opgebouwd. Ook de voor de bestrijding van de geluidhinder te nemen maat-
regelen en de daaraan verbonden ten laste van de heffingen komende kos-
ten zullen eerst na verloop van tijd op een min of meer stabiel niveau komen 
te liggen. In het belang van een zo harmonisch mogelijke opbouw en ontwik-
keling van het op regionaal en lokaal niveau te voeren beleid en het daar-
voor benodigde apparaat en van een optimale aanwending van de beschik-
bare gelden, met inachtneming van de uiteenlopende urgenties van maatre-
gelen en taken, voorziet het wetsontwerp tevens in jaarlijks door de provinci-
ale besturen uit te brengen overzichten van maatregelen en ten laste van het 
Rijk komende uitgaven, die naar hun oordeel de eerstvolgende vijf jaren met 
betrekking tot de geluidhinderbestrijding in hun provincies en daartoe beho-
rende gemeenten noodzakelijk zijn. 

Tabel I I I . Economische gevolgen van een beleidsprogramma gericht op de 
bestrijding van geluidhinder (« orde op zaken stellen ») 

% mutaties over de 
gehele programma-
periode 

Volume goederenuitvoer 
Volume investeringen bedri jven1 

Volume particuliere consumptie 
Produktie bedrijven incl . milieusector 
Prijspeil goederenuitvoer 
Prijspeil particuliere consumptie 
Loonsom per werknemer 

- 0 , 4 
- 0 , 4 
- 0 , 5 
- 0 , 3 

0,2 
0,1 

- 0 , 3 

mutaties over de 
gehele programma-
periode 

Werkgelegenheid bedrijven (1000 manjaren) 
waarvan: 

landbouw 
nijverheid 
bouwnijverheid 
diensten 
milieusector 

betalingsbalans (min. gld.) 

- 3 , 3 

- 0 , 8 
- 2 , 4 

3,3 
- 3 , 9 

0,6 
20 

1 exclusief woningen; exclusief milieusector 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 639, nrs. 1-4 122 



De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een gemiddeld jaarlijks be-
nodigd bedrag voor investeringskosten en beheers- en apparaatskosten van 
f 216 min. (prijzen 1975) en vooreen 10-jarig programma van orde op zaken 
stellen. 

§ 6. Indicatief meerjarenprogramma 

Het indicatief meerjarenprogramma heeft tot doel een integraal overzicht 
te geven van de ontwikkeling van de bestrijding van de geluidhinder en de 
daaraan verbonden financieel-economische consequenties. 

Door toepassing van een voortschrijdende planningsmethodiek kan wor-
den bereikt dat men zich van jaar tot jaar een oordeel kan vormen over zowel 
de voortgang als de effectiviteit van het beleid. Zo nodig kan dan tijdig tot 
tussentijdse bijstelling van het programma worden besloten. Een jaarlijks 
voortschrijdend beleidsplan verdiept tevens het inzicht in de samenhang 
tussen het korte- en lange-termijnbeleid, waardoor gekomen kan worden tot 
een optimale prioriteitenbepaling en beleidsfasering. Om deze redenen 
wordt voorgesteld het indicatief meerjarenprogramma jaarlijks uit te bren-
gen. 

Zonder af te doen aan de in § 5 genoemde periode van 10 jaar voorde vol-
tooiing van het saneringsprogramma als zodanig, zal bij de jaarlijkse bijstel-
ling van het indicatieve meerjarenprogramma, die niet los kan worden ge-
zien van de totale prioriteitenafweging van rijksuitgaven, een zekere fasering 
in de uitvoering van het programma kunnen worden aangebracht, al naar ge-
lang de realisering van bepaalde onderdelen van de beoogde regelingen. 

Meer in het bijzonder is een jaarlijks voortschrijdende planning in het be-
lang van de uitvoering en voortgangsbewaking van het saneringsprogram-
ma. Krachtens de overgangsbepalingen van de hoofdstukken V en V! van dit 
wetsontwerp dienen de gemeenten melding te maken van saneringssitu-
aties. Op grond van deze aanmeldingen zal de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne, in overleg met de meest betrokken bewindslieden, 
aan de hand van het indicatief meerjarenprogramma bepalen in welke volg-
orde en tot welke omvang saneringsmaatregelen ten laste van het Rijk kun-
nen worden gebracht. 

De uitvoering van de saneringsmaatregelen berust bij de gemeenten en 
gedeputeerde staten, voor zover het via de vergunning aan inrichtingen op 
te leggen maatregelen betreft. Ten einde hun zoveel mogelijk zekerheid te 
verschaffen omtrent het tijdstip waarmee met de uitvoering kan worden be-
gonnen is het noodzakelijk het saneringsprogramma van jaar tot jaar hard te 
maken. Vanwege de in belangrijke mate gedecentraliseerde uitvoering van 
het beleid, incasu de vergunningverlening, de zoneringsmaatregelen en de 
geluidbewaking is het nodig dat ter wille van een goede afstemming van het 
op centraal, regionaal en lokaal niveau te voeren beleid de provinciale en 
gemeentelijke besturen nauw bij de opstelling van het indicatief meerja-
renprogramma worden betrokken, met name vanwege de uit het regionale 
en lokale beleid voortvloeiende financieringsbehoefte ten laste van het Rijk. 

Het is denkbaar dat de provincies het ten behoeve van het indicatief 
meerjarenprogramma benodigde overzicht van maatregelen en kosten te-
vens gaan gebruiken als basis voor de opstelling van regionale beleidsplan-
nen. De ondergetekende is van mening dat daarmede in een reële behoefte 
zou worden voorzien en derhalve een dergelijke regionale beleidsprograrrv 
mering zoveel mogelijk dient te worden gestimuleerd. 

HOOFDSTUK VII. TOEZICHT EN GELUIDBEWAKING 

§ 1. Inleiding 

Al eerder in deze memorie is gesteld dat het effect van diverse voorschrif-
ten ten nauwste samenhangt met de mogelijkheid op de naleving toezicht te 
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kunnen uitoefenen. In dit verband worden de in de verschillende gemeenten 
bestaande onderdelen van de bouwverordening met betrekking tot de ge-
luidsisolatie in woningen genoemd. Het feit dat op de naleving van de voor-
schriften, bij gebrek aan kennis van de materie en onvoldoende ambtenaren, 
nauwelijks of in het geheel geen toezicht wordt gehouden, heeft zijn invloed 
op de motivatie in dit opzicht van architecten, bouwers en bouwvakkers. Ook 
met betrekking tot andere delen van de bij deze wet geregelde materie heeft 
het ontbreken van enige vorm van controle negatieve effecten gehad op 
reeds bestaande regelingen. Op grond van het onderhavige wetsontwerp zal 
op de naleving van verschillende categorieën voorschriften moeten worden 
toegezien. Hoofdstuk VIII bevat te dien aanzien voorschriften. Een groot deel 
van de voorschriften die in deze wet zijn opgenomen richten zich tot overhe-
den. Dit geldt met name voor de hoofdstukken over zonering, stiltegebieden 
en geluidsisolatie van gebouwen. 

Indien het om zonering van inrichtingen gaat zal het toezicht niet kunnen 
worden beperkt tot het controleren van het naleven door deze overheden 
van voorschriften betrekking hebbende op normen en procedureregels, 
maar zullen tevens peilingen met een regelmatig karakter plaats moeten vin-
den om een volledig beeld van de werkelijke geluidssituatie te verkrijgen. 
Deze peilingen worden mogelijk gemaakt door het hoofdstuk geluidbewa-
king. Hiermede worden behalve ten behoeve van het toezicht op de naleving 
van voorschriften, gegevens aangedragen ten behoeve van het beleid, waar-
uit bij voorbeeld wijzigingen in de voorschriften of voorstellen tot wijziging 
van de vormen kunnen voortvloeien. 

Het toezicht op de naleving van de voorschriften die zich tot overheden 
richten, berust bij de inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met het 
toezicht op de hygiëne van het milieu. Daarnaast hebben ook de inspecteurs 
van de Ruimtelijke Ordening een toezichthoudende taak voor zover in de zo-
neringsregelingen voorschriften omtrent de totstandkoming en de inhoud 
van bestemmingsplannen worden gegeven. 

Ook met betrekking tot de andere onderdelen van dit wetsontwerp is het 
bestaan van een goed toezicht van wezenlijk belang, bij voorbeeld op de na-
leving van bij algemene maatregel van bestuur te stellen bepalingen ten 
aanzien van de geluidemissie van de verschillende toestellen of op de nale-
ving van door de gemeenten te stellen gebruiks- en gedragsregels, van de 
voorschriften voor recreatie-inrichtingen en van de voorschriften verbonden 
aan vergunningen krachtens deze wet voor inrichtingen. 

Niet alleen zal de nodige mankracht beschikbaar moeten zijn, maar ook zal 
de nodige deskundigheid bij de verschillende toezichthoudende instanties 
moeten worden gebracht. Juist bij de problematiek van de geluidhinder is, 
gelet op de vaak smalle marges tussen toelaatbaar en niet-toelaatbaar, een 
effectieve, deskundige controle van belang. Dit geldt vooral voor het toezicht 
op de naleving van aan vergunningen verbonden voorschriften, doch ook 
voor de controle op toestellen die aan een typekeuring krachtens deze wet 
zijn gebonden. 

Een belangrijk punt van overweging bij het aanwijzen van toezichthouden-
de instanties is de vraag in hoeverre de reguliere politie met het toezicht 
moet en kan worden belast en in welke mate het wenselijk is niet tot de poli-
tie behorende, controlerende ambtenaren, eventueel voorzien van opspo-
ringsbevoegdheid, aan te wijzen. 

Van groot belang is de vraag in hoeverre de politie inderdaad effectief toe-
zicht kan houden in gevallen waar een specifieke deskundigheid is gewenst. 
Naast de reeds bestaande taken van de politie is er in de praktijk geen ruimte 
voor nieuwe taken op geheel nieuwe, voor haar vreemde, gebieden. Dit be-
tekent dat de politie wel een taak kan worden toegewezen met betrekking tot 
de controle op de geluidproduktie van motorvoertuigen en bromfietsen en 
in de sfeer van de gebruiks- en gedragsregels, omdat daar al een hoofdtaak 
voor de politie is. Het geluidsaspect kan daar op gemakkelijke wijze, mits 
eenvoudige methodieken ter beschikking worden gesteld, in het bestaande 
takenpakket worden geïncorporeerd. 
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De ondergetekende is van mening dat moet worden voorkomen dat de 
doorsnee politieambtenaar, wanneer hij een enigszins gecompliceerd mi-
lieudelict op het spoor is, niet weet tot wie hij zich moet wenden. Het is van 
groot belang dat hij, geconfronteerd met een overtreding in de sfeer van de 
Wet geluidhinder, weet dat er één punt is waar de specialistische kennis aan-
wezig is, waarop hij een beroep kan doen. De ondergetekende meent dat dat 
punt een nieuw te creëren geluidhinderdienst moet zijn, die zowel op provin-
ciaal c.q. regionaal als op gemeentelijk niveau werkzaam kan zijn. De ambte-
naren van die dienst kunnen met hun deskundigheid onder meer de regulie-
re politie behulpzaam zijn. Zij zullen door samenwerking en begeleiding de 
politie tot grotere activiteit kunnen prikkelen, waardoor deze een steeds 
waardevoller bijdrage tot de handhaving van de bij of krachtens deze wet ge-
stelde regels zal leveren. Bovendien zullen die ambtenaren van de geluidhin-
derdienst die met opsporingsbevoegdheid zijn toegerust, de behandeling 
van de reguliere politie kunnen overnemen, indien de omstandigheden dat 
naar beider oordeel noodzakelijk of wenselijk maken. 

Bij de introductie van nieuwe controlemethoden zal ruime aandacht aan 
de voorlichting van de politie worden geschonken. Ook zullen de wettelijke 
mogelijkheden om deze controles «op het gehoor» te verrichten wellicht 
kunnen worden uitgebreid. 

Het bovenstaande veronderstelt dat de politie ook bij routinecontroles het 
geluidsaspect voldoende aandacht geeft (bij voorbeeld bij verkeerscontrole 
de kapotte uitlaat). Tussen de politie en andere gespecialiseerde instanties 
dienen goede werkafspraken te worden gemaakt. 

§ 2. De toezichthoudende ambtenaren 

Op grond van deze wet zullen op verschillende bestuursniveaus toezicht-
houdende ambtenaren worden aangewezen. Deze zijn weliswaar in princi-
pe met het toezicht op de naleving van de gehele grond van deze wet gel-
dende voorschriften belast, doch in de praktijk zullen ter verhoging van de 
efficiency, overlappingen zoveel mogelijk worden vermeden. Zo ligt het 
voor de hand dat een door de gemeente aangewezen ambtenaar als hoofd-
taak het toezicht op de door de gemeenten zelf vastgestelde voorschriften 
heeft. De gemeente heeft daarbij immers ook het meeste belang. 

De provinciale ambtenaren zullen het accent van het door hen uit te oefe-
nen toezicht leggen op de voorschriften die door het provinciaal bestuur zijn 
uitgevaardigd. Een belangrijke taak in het toezicht op de naleving van de 
voorschriften, verbonden aan vergunningen voor krachtens deze wet aange-
wezen inrichtingen. Samen met de door het Rijk aangewezen ambtenaren 
zullen de provinciale en gemeenteambtenaren moeten toezien op de nale-
ving van voorschriften ten aanzien van toestellen. Zoals hiervoren gezegd 
zal, gezien de taak van de politie, het zwaartepunt van de taak van de toezicht-
houders bepaald niet bij de motorvoertuigen en bromfietsen liggen. 

De uitoefening van de taken door de toezichthoudende ambtenaren staat 
dus in nauwe relatie tot de taken die bij deze wet aan de verschillende be-
stuurlijke overheden zijn toegewezen. 

Aandacht is nog geschonken aan de mogelijkheid de op grond van ver-
schillende milieuwetten bestaande toezichthouders onder te brengen in één 
korps. Met de introduktie van nieuwe milieuhygiënische wetgeving waarbij 
specialistisch toezicht wenselijk wordt geacht, komt immers vanzelf de 
vraag op of het niet beter is één korps milieupolitie op te richten, dat het toe-
zicht krachtens de verschillende milieuwetten op zich kan nemen. Dit onder-
werp in zijn algemeenheid gaat het kader van dit wetsontwerp te buiten. Hier 
kan worden medegedeeld dat het interdepartementaal overleg inzake de 
handhaving van het milieurecht voorslanog, voor het huidige stadium van 
ontwikkeling, een advies in ontkennende zin aan de betrokken bewindslie-
den heeft gegeven. 
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§ 3. Coördinatie van het toezicht 

De veelheid van mogelijkheden tot handhaving van de verschillende door 
deze wet tot stand gebrachte regelen maakt een goed overleg tussen de bij 
de handhaving betrokkenen van groot gewicht. De bestuurlijke overheid en 
het openbaar ministerie dienen ten aanzien van de handhaving een onder-
ling op elkaar afgestemd beleid te voeren. Een regelmatig overleg van de 
verschillende toezichthoudende ambtenaren met elkaar en met vertegen-
woordigers van het openbaar ministerie is van groot belang. Alleen in een 
dergelijk overleg kan, na rekening te hebben gehouden met alle factoren, 
een zorgvuldig beleid met betrekking tot de handhaving van de verschillen-
de voorschriften worden uitgezet. Dat wil nog niet zeggen dat een dergelijke 
beleidscoördinatie steeds op het niveau van de centrale overheid moet ge-
schieden. Juist bij het milieurecht komen bij de belangen die worden be-
dreigd vaak aspecten van regionale en lokale aard in het spel. 

Voor de coördinatie van het toezicht op regionaal niveau komt naar de me-
ning van de ondergetekende de provinciale overheid het meest in aanmer-
king. Gedeputeerde staten wordt opgedragen een regelmatig overleg met 
de toezichthoudende ambtenaren van alle overheidsorganen die binnen de 
provincie werkzaam zijn te beleggen. 

Teneinde te bereiken dat het openbaar ministerie, dat is belast met de 
coördinatie van de opsporing, rechtstreeks van de onder de toezichthouden-
de ambtenaren levende problemen op de hoogte wordt gebracht, acht de 
ondergetekende het wenselijk dat een vertegenwoordiger van het openbaar 
ministerie voor het regelmatig overleg wordt uitgenodigd. 

Op deze wijze kan worden bereikt dat een goede wisselwerking en afstem-
ming tot stand komt tussen enerzijds preventief toezicht en door het bestuur 
te treffen administratieve sancties en anderzijds het opsporingsbeleid. 

Uiteraard zullen niet alle toezichthoudende ambtenaren aan het overleg 
kunnen deelnemen. Ook uit anderen hoofde (contact met het publiek, het be-
drijfsleven, andere organen) is het gewenst dat bij iedere gemeentelijke, 
provinciale en rijksdienst die met toezichthoudende taken is belast één ver-
bindings- of contactambtenaar wordt aangesteld. 

Het regelmatig overleg zal dan behalve door de hoofden van dienst ook 
door die contactambtenaren moeten worden bijgewoond. De contactambte-
naren zullen bovendien kunnen zorgdragen voor uitwisseling van gegevens 
tussen de verschillende diensten. 

§ 4. De (provinciale) geluidhinderdiensten 

De Gezondheidsraad bepleitte in zijn eerdergenoemde advies de invoe-
ring van diverse maatregelen op het stuk van de controle en handhaving, 
waaronder het oprichten van meidcentra voor lawaai-overlast, en was van 
mening dat de wijze van handhavingen van wettelijke voorschriften tegen ge-
luidhinder bijzondere aandacht verdient. 

De effectiviteit van de uitvoeringvan deze wet hangt sterk af van dekwali-
teit van het toezicht en de mate waarin dit zal plaatsvinden. Voor dit toezicht, 
maar ook voor andere taken die aan de overheden zijn opgedragen in het ka-
der van deze wet, zullen, ook als door de centrale overheid zal worden gesti-
muleerd dat zoveel mogelijk eenvoudige standaardmeet- en rekenmethoden 
zullen worden ontwikkeld, gespecialiseerde meetdiensten onontbeerlijk zijn. 
Bij enigszins ingewikkelde situaties zal men over tamelijk gecompliceerde en 
verfijnde meet- en rekenmethoden dienen te beschikken en bovenal zal men 
in staat moeten zijn een geluidssituatie goed te beoordelen. Aan de be-
trouwbaarheid van geluidsmetingen zullen strenge eisen moeten worden 
gesteld, vanwege de ver strekkende gevolgen die de meetresultaten kunnen 
hebben. 

Bij de overwegingen die hebben geleid tot het opnemen in het wets-
ontwerp van een verplichting voor het provinciaal bestuur ten behoeve van 
de aan gedeputeerde staten opgedragen taken van metingen en behande-
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ling van klachten een geluidhinderdienst op te zetten, die niet alleen ten be-
hoeve van de taakvervulling van het provinciale bestuur, maar ook ten dien-
ste van andere overheden dient te kunnen worden ingeschakeld, hebben 
vooral redenen van doelmatigheid gespeeld. Aangezien in het kader van de-
ze wet een aantal taken aan overheden zijn opgedragen, waarbij een goed 
georganiseerde, deskundige ambtelijke dienst onmisbaar is, ziet de onder-
getekende het als een belangrijke vereiste dat er zo snel mogelijk na de inwer-
kingtreding van de wet een goed functionerend apparaat komt dat alle over-
heden met betrekking tot geluidszaken ter zijde zal kunnen staan. Een pro-
bleem hierbij is, dat de deskundigheid op het gebied van geluid op het ogen-
blik nog schaars is en het zeker nog enige jaren zal vergen voor een uitge-
breid kader zal zijn opgeleid. Vandaar dat, hoewel zowel op provinciaal als 
gemeentelijk niveau de aanwezigheid van een geluidhinderdienst wordt 
beoogd, het zwaartepunt in eerste instantie bij de provincie zal moeten lig-
gen. De taakopdracht aan de provincie maakt duidelijk, dat zij hulp en bij-
stand moet verlenen ter zake van de uitvoering van alle bij of krachtens deze 
wet ook aan Rijk en gemeenten opgedragen taken. Dit betekent dat, wanneer 
eenmaal een provinciale dienst van enige omvang beschikbaar is, ook de ge-
meentelijke en rijkstaken, voor zover die mede afhankelijk zijn van de aanwe-
zigheid van deskundige ambtenaren, ter hand kunnen worden genomen. Ge-
leidelijk kan dan tevens een deskundig apparaat bij de gemeente worden op-
gebouwd, zodat - de wet laat dit toe - een zekere overheveling van taken 
(krachtens besluit van provinciale staten) met name naar een gemeente of 
een aantal samenwerkende gemeenten kan worden overwogen. 

De geluidhinderdienst zal moeten bestaan uit een meetdienst en een 
klachtendienst. De koppeling van deze diensten blijkt uit de reeds met klach-
tencentra opgedane ervaring onontbeerlijk, daar het ertoe zal moeten leiden 
dat de klachten die hiervoor in aanmerking komen, doelmatig kunnen wor-
den nagetrokken en hierop ook actie kan worden genomen. Voor de meetdienst 
zullen de klachten mede een indicatie kunnen zijn bij het uitvoeren van an-
dere taken. 

De meetdienst 

De dienst moet in eerste instantie een geluidstechnische dienst zijn, die 
desgevraagd voor elk overheidsorgaan, betrokken bij de uitvoering van deze 
wet, metingen verricht, zoals ten behoeve van de gemeente in de uitvoering 
van de bij of krachtens deze wet aan haar opgedragen taken, en ten behoeve 
van ambtenaren belast met toezicht of opsporing. Provinciale staten zullen 
bij verordening regels geven onder meer over de organisatie en het functio-
neren van de geluidhinderdienst. Daartoe moeten in elk geval behoren re-
gels over de dienstverlening aan andere bestuursorganen, de wijze waarop 
de hulp van de dienst moet worden ingeroepen, voor welke soorten geval-
len de dienst op «afroep» beschikbaar is en dergelijke. 

In samenwerking met ambtenaren van de gemeente, die kennis hebben 
van de lokale situatie, zullen de geluidstechnici van de meetdienst doelmatig 
kunnen werken. Hetzelfde geldt indien deze technici gecombineerd meteen 
opsporingsambtenaar opereren. Overigens zullen ook bepaalde ambte-
naren van de meetdienst kunnen worden aangewezen als opsporingsambte-
naar. 

De meetdienst kan worden ingeschakeld bij diverse taken in het kader van 
deze wet, onder meer voor het verrichten van metingen en berekeningen ten 
aanzien van de geluidemissie van geluidsbronnen en geluidemissies, van 
metingen ten behoeve van toezicht en opsporing, van metingen naar aanlei-
ding van klachten alsook van metingen ter assistentie van bij voorbeeld 
bouw- en woningtoezicht in verband met geluidsisolatie. 

De ondergetekende is voornemens door middel van het beschikbaarstel-
len van een goede en deskundige begeleiding te bevorderen dat het perso-
neel van de meetdiensten zou kunnen voldoen aan de hoge eisen, die de uit-
voering van voornoemde taken stellen. 
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De klachtendienst 

Het belang van de klachtendienst zal vooral daarin gelegen zijn dat met 
het instellen van deze dienst een centraal en herkenbaar punt wordt gecre-
eerd met een duidelijke eigen identiteit, die niet alleen zal fungeren als «brie-
venbus», waar gehinderden hun gevoelens van ongenoegen kunnen luch-
ten, maar die ook informatie zal kunnen verstrekken, hetzij rechtstreeks, het-
zij langs andere kanalen. Voorts zal de klachtendienst de ingekomen klach-
ten kunnen doorgeven aan die instanties, die bevoegd of in staat zijn de oor-
zaak van de klacht weg te nemen. 

De registratie van klachtenpatronen kan een directe betekenis hebben bij 
het opsporen van bij voorbeeld: 

- een situatie van min of meer permanente overlast, die tegen de grens 
van het maximaal toelaatbare aanligt of 
- een situatie van regelmatige overschrijding van de geluidsnorm door een-
zelfde bron. 

Het is duidelijk dat het met registratie beoogde doel het beste wordt ge-
diend indien de provinciale klachtendienst daarin ook gegevens van andere 
organen, waar klachten binnenkomen en behandeld worden, kan verwer-
ken. 

Het doorgeven van ingekomen klachten aan bevoegde instanties - voor 
zover niet de klachtendienst door de bevoegde instanties is opgedragen zelf 
bepaalde klachten af te handelen - betekent niet dat de klachtendienst in de 
bevoegdheden of taken van andere overheidsorganen zal treden. Zo zullen 
bij voorbeeld klachten uit de APV-sfeer of de Hinderwet betreffend, behoren 
te worden doorgezonden naar de daartoe bevoegde instanties (i.c. politie of 
gemeente). De klachtendienst zal desgevraagd adviezen kunnen opstellen 
ten behoeve van de bestuursorganen, die ingekomen klachten ter behande-
ling hebben toegezonden gekregen. 

Tot de taak van de klachtendienst zal ook behoren de verwerking van de 
uitkomsten van de behandeling - indien de klacht tot behandeling aanleiding 
geeft - van de zowel rechtstreeks bij de bestuursorganen als bij de klachten-
dienst binnengekomen klachten. Kan door enig bevoegde instantie geen ge-
hoor worden gegeven aan een verzoek van de klachtendienst om een oplos-
sing vooreen bepaalde klacht te vinden, dan zal de klachtendienst kunnen 
helpen naar een oplossing te zoeken. 

§5. Gemeentelijke dienst 

Zoals in de vorige paragraaf werd aangestipt, zal ook de gemeente belang-
rijke geluidszaken behartigen, zoals naast geluidszaken in het kader van de 
Hinderwet of in de APV-sfeer taken die in het kader van deze wet aan de ge-
meente zijn opgedragen, zoals er regelgeving met betrekking tot de recre-
atie-inrichtingen; ook bij zonering en geluidsisolatie ligt het zwaartepunt bij 
de gemeente. Hieruit vloeit voort dat de gemeente - bij voorbeeld door mid-
del van een gemeenschappelijke regeling met een of meer andere gemeenten 
- de op hun terrein liggende geluidmetingen moeten kunnen verrichten. 
Voor zover zij hiertoe geen beroep wensen te doen op de provinciale geluid-
hinderdienst zullen zij de beschikking moeten hebben over eigen meetambte-
naren functionerend in een meetdienst. Uit het oogpunt van efficiency zal 
deze dienst veelal worden ondergebracht bij de reeds bestaande diensten 
ter zake van de uitvoering van de Hinder- en/of de Woningwet. De gemeen-
ten zullen dan ook naar de mening van de ondergetekende gemakkelijk aan-
sluiting kunnen vinden bij de reeds bestaande gemeenschappelijke regelin-
gen betreffende de uitvoering van beide genoemde wetten. 

De gemeentelijke meetdienst en de provinciale geluidhinderdienst zullen 
uiteraard nauwe contacten moeten onderhouden. 
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§ 6. Geluidbewaking 

In hoofdstuk XIV wordt de mogelijkheid gegeven regels te stellen voor het 
uitvoeren van geluidmetingen van rijkswege of vanwege lagere overheden. 

Voor metingen, te verrichten door een bedrijf op grond van een vergun-
ningsvoorschrift krachtens artikel 28, kunnen op grond van dat artikel bij al-
gemene maatregel van bestuur bepaalde regels worden gesteld. 

Het stellen van regels is onder andere noodzakelijk om eenheid in de uit-
voering van de metingen te bewerkstelligen, ten einde zorg te dragen dat de 
verkregen uitkomsten onderling goed vergelijkbaar zijn. Uniformiteit is zeer 
zeker nodig als het metingen betreft in verband met het toezicht op de nale-
ving van het bij of krachtens deze wet bepaalde (bij voorbeeld een voor-
schrift betreffende de maximum toelaatbare geluidproduktie van een toe-
stel). 

Dergelijke uniformiteit kan tevens zijn geboden bij het onderzoek naar de 
geluidsbelasting in een bepaald gebied of de stand van de geluidhinder op 
landelijk niveau. Alleen dan is het mogelijk te komen tot de thans nog vaak te 
wensen over latende vergelijkbaarheid van de resultaten uit de verschillen-
de onderzoeken. 

In dit verband kan melding worden gemaakt van de ontwikkeling van stan-
daardmeetmethoden voor geluidmetingen doorTNO in het kader van on-
derzoekprogramma's van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder 
alsook de werkzaamheden van de International Organization for Standardi-
zation en de Europese Commissie op dit gebied. 

Lagere overheden kunnen worden ingeschakeld bij het doen van onder-
zoekingen in hun gezagsgebied. Het kan met name ten behoeve van de in-
ventarisatie van stiltegebieden en de instelling van geluidszones rond ande-
re grote geluidsbronnen dan wegen en industrieterreinen, van belang zijn 
om over deze bevoegdheid te beschikken. 

Daarnaast kan het ter verkrijging van een overzicht van de geluidssituatie 
op landelijk niveau, dat mede bepalend zal zijn voor de prioriteitstelling ten 
aanzien van de uitvoering van bepaalde onderdelen van de wet, gewenst 
zijn dat de lagere overheden in opdracht van de ondergetekende aan de 
hand van geluidmetingen bepaalde gegevens verzamelen. 

Uiteraard is het niet de bedoeling alle metingen door lagere overheden 
aan banden te leggen. Voor zover niet van belang voor het nationale beleid 
en het beleid op grond van deze wet zullen de lagere overheden de mogelijk-
heid behouden naar eigen inzicht geluidmetingen vooreigen gebruikte ver-
richten op een wijze die hun goeddunkt. 

Het verdient vanzelfsprekend aanbeveling daarbij zoveel mogelijk gebruik 
te maken van de deskundigheid die in de op grond van deze wet in te stellen 
gemeentelijke en provinciale geluidhinderdiensten aanwezig zal zijn. 

HOOFDSTUK VIII. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1, eerste lid 

Geluidhinder: Het begrip geluidhinder, dat uitvoerig in het eerste hoofd-
stuk van deze memorie is toegelicht, verdient nog nadere toelichting op het 
overigens ongebruikelijke punt van de schrijfwijze ten aanzien van de kwes-
tie geluidhinder of geluidshinder. Omdat de geluidsdeskundigen hierte lan-
de in de jaren vijftig reeds op grond van pragmatische overwegingen beslo-
ten de term geluidhinder te bezigen en beide schrijfwijzen taalkundig aan-
vaardbaar zijn, heeft de ondergetekende gemeend de schrijfwijze geluidhin-
derte moeten aanhouden en niet de wellicht in het spraakgebruik voorals-
nog meer gangbare term geluidshinder. Voor het overige is in dit ontwerp de 
lijn gevolgd waarbij in alle gevallen van een samengesteld woord, waarin 
geluid voorkomt, wel de verbindende s wordt toegepast, uitgezonderd de 
woorden waarbij geluid het object van de bijbehorende handeling is. 
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Woning: Het begrip woning is zo ruim gedefinieerd dat hieronder zowel 
flatgebouwen als eengezinswoningen kunnen vallen. Dit brengt mee dat de 
door de wet gegeven bevoegdheid bij algemene maatregel van bestuur re-
gels te stellen ten aanzien van de wering van geluid tussen onderdelen van 
tot bewoning bestemde gebouwen zowel inhoudt de bevoegdheid tot het 
stellen van regels inzake de geluidwering tussen de flats, deel uitmakende 
van een flatgebouw, als tussen de ruimten binnen een flat. 

Onderlaag van een woning: Hoewel in het spraakgebruik de parterre 
meestal niet als verdieping wordt aangeduid is de definitie van het begrip 
onderlaag taalkundig mogelijk. Het begrip onderlaag heeft dustevens be-
trekking op de parterre van een woning. 

Buitenstedelijk gebied en stedelijk gebied: Deze onderscheiding wordt 
gemaakt om twee redenen. In de eerste plaats in verband met de omvang 
van de zones berustend op hoofdstuk VI. De indeling buitenstedelijk en ste-
delijk gebied is gebaseerd op de onderscheiding tussen wegen waarop niet 
harder mag worden gereden dan 50 km/u en overige wegen, aangezien de 
geluidproduktie van wegen (en dus ook de zonebreedte) mede afhankelijk is 
van de snelheid van het verkeer. 

In de tweede plaats in verband met het feit dat in stedelijke gebieden op 
grond van een reeds hoger aanwezig achtergrondgeluidsniveau in bijzonde-
re omstandigheden en hogere geluidsbelasting dan in een overeenkomstige 
situatie in buitenstedelijke gebieden toelaatbaar kan worden geacht. 

Geluidsniveau in dB(A): De hier bedoelde regels zijn vastgelegd in IEC-pu-
blikatie 123 en 179. 

Equivalent geluidsniveau: Uit de in de begripsbepaling bedoelde midde-
ling van afwisselende geluidsniveaus wordt een constant geluidsniveau af-
geleid, dat het oor op een bepaalde plaats en gedurende een bepaalde peri-
ode aan dezelfde hoeveelheid energie zou blootstellen als de gedurende die 
periode op die plaats afwisselende geluidsniveaus. 

Geluidsbelasting vanwege een industrieterrein: Onder de geluidsbelas-
ting vanwege een industrieterrein wordt het geluid van voertuigen die tot de 
inrichting kunnen worden gerekend, mede begrepen. Hierbij kan met name 
worden gedacht aan een bedrijfsspoorlijn en aan motorrijtuigen die een es-
sentieel onderdeel vormen van de inrichting (bij voorbeeld laden en lossen). 
De geluidsbelasting van een op het industrieterrein aanwezige weg wordt, 
indien het een openbare weg betreft, echter niet hieronder mede verstaan. 

Geprojecteerde weg: Dit begrip is ingevoerd ten einde duidelijk te maken 
dat voor de toepassing van de zoneringsregeling alleen aan een bestem-
mingsplan formele betekenis wordt toegekend. 

Weg in aanleg: Als begintijdstip waarop een weg in uitvoering wordt ge-
nomen kan in het algemeen worden aangemerkt het tijdstip waarop de aan-
legvergunning van de weg is verstrekt, dan wel - indien een aanlegvergun-
ning niet is vereist - het moment waarop het werk strekkende tot de aanleg 
van de weg is gegund. De weg houdt op in aanleg te zijn op het moment van 
openstelling voor het openbaar verkeer. 

Reconstructie van een weg: De begripsbepaling houdt in dat behalve in 
gevallen van een verbreding van de weg waardoor de geluidproduktie van 
de weg kan toenemen, ook in gevallen waarin bij voorbeeld een snelheids-
verbod wordt ingetrokken of verkeerslichten worden geplaatst, waardoor in 
beide gevallen de geluidproduktie van de weg kan toenemen, van een re-
constructie van een weg ingevolge deze wet wordt gesproken. Onder recon-
structie wordt niet verstaan het langs een weg oprichten van bebouwing, 
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waardoor als gevolg van geluidreflecties de geluidsbelasting op de omgeving 
zou kunnen toenemen. 

Artikel 1, tweede lid 
In een aantal bepalingen van de wet worden aan de Arbeidsinspectie be-

voegdheden verleend zoals de bevoegdheid om de vergunningverlenende 
autoriteiten van advies te dienen omtrent de aanvraag en het ontwerp van 
de vergunningen, waaraan voorschriften in het belang van de beperking van 
geluidhinder naar buiten worden verbonden. 

In het tweede lid van artikel 1 wordt tot uitdrukking gebracht dat deze be-
voegdheden uitsluitend worden uitgeoefend in het belang van de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemers. Op deze wijze wordt elke suggestie 
als zou het onderhavige wetsontwerp een advisering vanuit een algemeen 
belang bedoelen, bij voorbaat weggenomen. 

Artikelen 2 tot en met 10 
Hoofdstuk II, betreffende toestellen en geluidwerende voorzieningen, 

komt in grote trekken overeen met hoofdstuk III van de Wet inzake de lucht-
verontreiniging (afwijkingen van belang worden hierna genoemd). In hoofd-
stuk II wordt de mogelijkheid geopend tot het stellen van regels ter zake van 
toestellen, in het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, 
bij algemene maatregel van bestuur. Toestellen zijn volgens de gegeven be-
gripsomschrijving in hoofdstuk I alleen die toestellen die anders dan door 
menselijke energie aangedreven, geluidhinder kunnen veroorzaken, lucht-
vaartuigen daaronder niet begrepen. Door deze omschrijving wordt een dui-
delijke beperking aangebracht, in die zin, dat voorwerpen, bij gebruikmaking 
waarvan door menselijke energie geluid ontstaat (hamers en dergelijke), 
niet onder de werking van hoofdstuk II vallen. 

In de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt in artikel 13, tweede lid, 
onger g, de mogelijkheid geschapen bij algemene maatregel van bestuur 
gebruiksregels te geven, in die zin dat een verbod kan worden opgelegd een 
toestel te gebruiken op bepaalde plaatsen of in een bepaalde wijze of onder 
bepaalde omstandigheden. 

Het lijkt juist de primaire plaats van de gemeentelijke verordening op dit 
terrein terzake van de geluidhinder tot zijn recht te doen komen door de mo-
gelijkheid tot het stellen van regels bij algemene maatregel van bestuur min-
der te benadrukken. Een met de bepaling van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging overeenkomende bepaling is dan ook in het ontwerp niet opgeno-
men. De bevoegdheid bij algemene maatregel van bestuur ter zake regels te 
geven blijft evenwel bestaan op grond van het eerste lid van artikel 2. 

Hoewel op grond van dit eerste lid een breed scala van regels, waaronder 
de zoeven bedoelde gebruiksregels, kan worden gesteld, indien het belang 
van het voorkomen of beperken van geluidhinder dit vergt, moet bij de vast-
stelling van die regels uiteraard rekening worden gehouden met de wer-
kingssfeer van reeds bestaande wetgeving die vanuit een ander aspect be-
trekking heeft op hetzelfde object. Wel zullen de typekeuringseisen van mo-
torvoertuigen uiteen oogpunt van geluidhinder, welke thans berusten op 
ministeriële beschikkingen in het kader van de wegenverkeerswetgeving, bij 
inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp gebaseerd worden op artikel 
2. Met de Minister van Verkeer en Waterstaat is overeengekomen dat de 
normstelling voor motorvoertuigen en bromfietsen in het kader van de Wet 
geluidhinder zal geschieden. Het wegenverkeersreglement zal dienovereen-
komstig worden aangepast. De verbodsbepaling een niet typegekeurd voer-
tuig te gebruiken zal in de toekomst ingevolge de Wet geluidhinder gelden. 
Gebruiksregels evenwel, welke uitsluitend als gedragsregels met betrekking 
tot motorvoertuigen zijn aan te merken (het verbod motorvoertuigen onder 
bepaalde omstandigheden of op bepaalde tijden te gebruiken), zullen niet 
op grond van de Wet geluidhinder worden gegeven, maar hangen naar hun 
aard zozeer samen met het onderwerp van de wegenverkeerswetgeving dat 
deze op grond van laatstgenoemde wetgeving behoren te worden gegeven. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 639, nrs. 1-4 131 



Zoals hiervoren reeds aangeduid kunnen ook krachtens oudere wetten zo-
als de Stoomwet, de Wet gevaarlijke werktuigen, de Wet inzake de luchtver-
ontreiniging, de Veiligheidswet en de Electriciteitswet, bepaalde regels voor 
toestellen worden gegeven. Dergelijke regels kunnen betrekking hebben op 
diverse aspecten, waarbij veiligheids- en milieuhygiënische aspecten een 
belangrijke plaats innemen. Ten einde een goede coördinatie van de diverse 
regelingen te waarborgen zal in vele gevallen aan het opstellen van de voor-
dracht vooreen algemene maatregel van bestuur waarin regels worden 
gesteld ter zake van toestellen in het belang van het voorkomen of beperken 
van geluidhinder, overleg met de in verband met het voorgaande meest be-
trokken ambtgenoten dienen vooraf te gaan. 

Voor luchtvaartuigen is in het ontwerp bij de toestelomschrijving een uit-
zondering gemaakt. Omtrent de redenen tot uitzondering van luchtvaartui-
gen zij vermeld dat de ondergetekende met de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat van mening is, dat de emissienormen voor de geluidproduktie van 
vliegtuigen zozeer samenhangen met aspecten van vliegveiligheid, dat het 
ongewenst moet worden geacht de ondergetekende omtrent de te dien aan-
zien te stellen eisen, beslissingsbevoegdheid toe te kennen. Niettemin dient 
een grote mate van betrokkenheid te zijn gewaarborgd, niet alleen vanwege 
het feit dat de ondergetekende verantwoordelijk is voor de krachtens de 
Luchtvaartwet vast te stellen immissiewaarden voor woningen en andere 
bestemmingen binnen geluidszones rond luchtvaartterreinen, maar ook om-
dat een samenhangend en consequent beleid in de terugdringing van alle 
overmaat aan geluid noodzakelijk is. Aan de coördinerende taak van de on-
dergetekende met betrekking tot alle normen op milieuhygiënisch gebied is 
in dit geval inhoud gegeven door de afspraak met de Minister van Verkeer 
en Waterstaat dat aan alle internationaal overleg een gezamenlijke stand-
puntbepaling vooraf zal gaan en de invoering van internationaal overeenge-
komen normen niet dan na overleg met de ondergetekende zal geschieden. 

Het tweede lid van artikel 2 houdt een aantal voorbeelden in van de op 
grond van het eerste lid mogelijkerwijs te stellen regels. Op deze plaats mo-
ge nog eens worden geduid op verschillende mogelijkheden die het wets-
ontwerp biedt om de geluidhinder van toestellen te bestrijden. Naast de mo-
gelijkheid om allerlei algemene regels ten aanzien van categorieën toestel-
len te geven, kunnen bepaalde toestellen ook aan een individuele keuring of 
aan een vergunning worden onderworpen. Afhankelijk van de aard en het 
aantal toestellen zal tussen de verschillende mogelijkheden bij de toepas-
sing van dit hoofdstuk een keuze moeten worden gemaakt. 

Zo komen bij voorbeeld voor individuele keuring en vergunning slechts 
die toestellen in aanmerking, die in een klein aantal voorkomen en waarbij 
het stellen van algemene regels weinig zinvol is. 

Een bepaling als vervat in artikel 13, tweede lid, onder a, van de Wet inzake 
de luchtverontreiniging is niet opgenomen. Het komt de ondergetekende 
voor dat aan een dergelijke bepaling in de Wet geluidhinder geen behoefte 
bestaat. 

Hoofdstuk II maakt het onder meer mogelijk regels te stellen ten aanzien 
van het gebruik van toestellen anders dan in particuliere huishoudens. Be-
doeld zijn hier (gezien de in het tweede lid van artikel 2 voorkomende op-
somming) regels waarin eisen worden gesteld ten aanzien van toestellen, 
waaraan (ook) de gebruiker gebonden is. 

De regels kunnen derhalve betrekking hebben op de bedrijfsmatige ge-
bruiker van toestellen in inrichtingen, aangewezen krachtens hoofdstuk IV of 
vergunningplichtig ingevolge de Hinderwet of de Mijnwet 1903, alsmede op 
de particuliere gebruiker van toestellen buiten het particuliere huishouden. 
De ondergetekende is van mening dat het ten aanzien van huishoudelijke 
apparaten en dergelijke weinig doelmatig zou zijn om de (in hoofdzaak parti-
culiere) gebruiker krachtens artikel 2 beperkingen in het gebruik op te leg-
gen; regeling, toezicht en opsporing zullen zich in het bijzonder voor deze 
toestellen moeten richten op de aan de aanschaf voorafgaande stadia van 
produktieen handel. 
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In artikel 4 worden waarborgen geschapen opdat de inwerkingtreding van 
eisen met betrekking tot toestellen de producenten en handelaren niet of 
nauwelijks zal overvallen. Het artikel draagt de betreffende algemene maat-
regel op, termijnen te stellen gedurende welke de regels niet van toepassing 
zullen zijn met betrekking tot toestellen in produktie of reeds vervaardigd en 
hier te lande aanwezig. Deze termijnen worden gegeven ten einde produ-
centen, importeurs en handelaren de gelegenheid te geven zich aan de ei-
sen, gesteld bij de maatregel, aan te passen. Bij de vaststelling van de ter-
mijn zal uiteraard rekening worden gehouden met de voor de betrokken ca-
tegorie van toestellen relevante produktie- of distributiefactoren. Mede daar-
toe zullen tijdens de totstandkomingsprocedure van de maatregel de be-
langhebbenden in het overleg worden betrokken. 

Artikel 5, zesde lid, onder b, is in het ontwerp opgenomen naar analogie 
van artikel 34, eerste lid, onder b, van het ontwerp. Een artikel als het laatst-
genoemde komt ook in het inrichtingenhoofdstuk van de Wet inzake de 
luchtverontreiniging voor. Voormeld lid heeft betrekking op het geval dat 
een toestel ontoelaatbare geluidhinder is gaan veroorzaken nadat daarvoor 
vergunning is verleend. 

Artikel 7, tweede lid, onder b, van het ontwerp heeft een wat ruimere om-
schrijving dan artikel 18 van de Wet inzake de luchtverontreiniging. 

In artikel 7 van het ontwerp is expliciet gesteld dat ook de inrichtingen die 
vergunningplichtig zijn ingevolge de Hinderwet of de Mijnwet 1903 van de 
toepassing van een algemene maatregel op grond van hoofdstuk II kunnen 
worden uitgezonderd. 

De artikelen 8, 9 en 10 komen in de Wet inzake de luchtverontreiniging niet 
voor. Artikel 8 kent de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur re-
gels te stellen met betrekking tot aanduidigen of benamingen van toestellen 
bij het verhandelen daarvan. Zo kan op grond van dit artikel een klasse-inde-
ling worden geschapen voor een bepaalde categorie toestellen op grond 
van hun geluideigenschappen. Voor toestellen die niet aan bepaalde geluids-
eisen voldoen mag bij voorbeeld een bepaalde aanduiding niet worden ge-
bruikt. Met andere woorden, voor de aangegeven categorieën, in de handel 
zijnde, toestellen kunnen ten gerieve van het publiek aanduidingen worden 
vastgesteld, welke betrekking hebben op het meer of minder geluidhinder-
lijkzijn van het aangeboden produkt. Hierdoor zal een 'geluidsbewuste' keu-
ze worden bevorderd. Artikel 9 geeft een overeenkomstige bepaling voor za-
ken, bestemd of geschikt voor gebruik als geluidwerende voorziening. 

Artikel 10 maakt het mogelijk bij algemene maatregel van bestuur kwali-
teitseisen te stellen aan uitlaatsystemen. Deze systemen, voorkomende bij 
motorvoertuigen en andere door verbrandingsmotoren aangedreven toe-
stellen, zijn niet te beschouwen als toestel doch moeten naar hun aard tot de 
geluidwerende voorzieningen worden gerekend. Anders dan met betrekking 
tot de geluidwerende voorzieningen in het algemeen, kan ten aanzien van de 
uitlaatsystemen niet worden volstaan met de regeling neergelegd in artikel 
9. In artikel 10 wordt de mogelijkheid geschapen om, zoals in artikel 2 dit 
voor toestellen doet, regels te stellen ten aanzien van het vervaardigen enz. 
van uitlaatsystemen. 

De artikelen 11 t/m 15 
Voor een toelichting op deze artikelen zij verwezen naar hoofdstuk II, § 2 

van deze memorie. 

De artikelen 16 t/m 40 
In hoofdstuk II van deze memorie is reeds aangegeven dat de regeling van 

hoofdstuk IV grotendeels overeenkomt met die van hoofdstuk IV van de Wet 
inzake de luchtverontreiniging. Met name is de procedure van de vergun-
ningverlening, behoudens de twee hierin bij artikel 24 aangegeven afwijkin-
gen, geheel gelijk gehouden. Het onderhavige hoofdstuk wijkt op enkele 
punten van niet-procedurele aard af van hoofdstuk IV van de Wet inzake de 
luchtverontreiniging. Hieronder zal slechts aan deze punten aandacht wor-
den geschonken. 
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Artikel 16 
Zoals reeds in hoofdstuk II van deze memorie is aangegeven onderscheidt 

het wetsontwerp twee soorten van inrichtingen die in een belangrijke mate 
geluidhinder veroorzaken. In de eerste plaats de inrichtingen die onder alle 
omstandigheden voor de vergunningplicht krachtens de Wet 
geluidhinder in aanmerking komen (artikel 16, tweede lid, onder a) en de in-
richtingen die slechts voor een dergelijke vergunning in aanmerking komen 
indien ze zijn gelegen in een geluidszone of op terreinen waaromheen een 
zone is of moet worden vastgesteld (artikel 16, tweede lid, onder b). 

Het gaat bij de laatste soort van inrichtingen om de middelgrote lawaai-
makers. Het is derhalve geenszins de bedoeling alle op grond van de Hinder-
wet vergunningplichtige inrichtingen onder deze soort te brengen. 

Bij de verwijzing naar artikel 25 van de Luchtvaartwet is uitgegaan van de 
tekst van het wetsontwerp tot wijziging van die wet zoals dat op 2 oktober 
1974 is ingediend (nr. 13 130). Het onderhavige wetsontwerp zal zo nodig 
aan wijzigingen in dat wetsontwerp worden aangepast. 

In artikel 16, vierde lid, is een bepaling opgenomen waardoor de Wet ge-
luidhinder niet van toepassing is op inrichtingen in de zin van de Afvalstof-
fenwet of in de zin van de Kernenergiewet. 

Voor deze benadering is gekozen nu het ontwerp-Afvalstoffenwet op het 
punt van de bestrijding van milieuverontreiniging zeer ruim is geformu-
leerd: bij de verlening van de vergunning moet rekening worden gehouden 
met de in de toekomst met betrekking tot de belasting van het milieu te ver-
wachten ontwikkelingen in het gebied waar de inrichting is of zal zijn gele-
gen, waarbij tevens rekening kan worden gehouden met cumulerende effec-
ten. Nu de vergunning over het algemeen wordt verleend door gedeputeer-
de staten, ligt het voor de hand dat zij de verlening van de vergunnning op 
grond van de formulering van het ontwerp-afvalstoffenwet ook rekening 
houden met de bepalingen (en met name hoofdstuk V) van de Wet geluid-
hinder. Inrichtingen in de zin van de Kernenergiewet worden eveneens van 
de regeling van deze wet uitgezonderd. De Kernenergiewet kent voor deze 
inrichtingen reeds een integrale vergunning, door de Ministers van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, van Economische Zaken en van Sociale Zaken af 
te geven. De vergunningverlenende instantie is in dit geval evenwel een an-
dere dan gedeputeerde staten. Om te bewerkstelligen dat bij de verlening 
van een vergunning voor deze inrichtingen rekening wordt gehouden met 
de bepalingen van de Wet geluidhinder - en in het bijzonder met de immis-
sienormen van hoofdstuk V - zal het Besluit kerninstallaties splijtstoffen en 
ertsen worden gewijzigd. Dat besluit zal een bepaling moeten gaan bevat-
ten, inhoudende dat aan de vergunning voorschriften moeten worden ver-
bonden ter voorkoming of beperking van geluidhinder (in de zin van de Wet 
geluidhinder) en dat deze voorschriften niet worden gegeven dan na overleg 
met gedeputeerde staten. 

Artikel 18 
Dit artikel, dat met de artikelen 19 en 20 nieuw is ten opzichte van het over-

eenkomstige hoofdstuk van de Wet inzake de luchtverontreiniging, verschaft 
aan de centrale overheid de mogelijkheid om, voor zover dit wenselijk 
mocht blijken, te waarborgen, dat alle houders van vergunningplichtige in-
richtingen van een daartoe aangegeven categorie gebonden zullen zijn aan 
bepaalde regels, waarvan vaststaat dat zij voor alle betrokken gevallen 
noodzakelijk zijn. Op deze wijze wordt de kans dat daarbij aan de orde zijnde 
aspecten onvoldoende aandacht van de vergunningverlenende instanties 
krijgen, uitgesloten. Een algemene regeling biedt voorts het voordeel van 
een uniforme opzet - die, wanneer hij mogelijk is dan ook stellig de voorkeur 
verdient - en van enige besparing van werk en tijd voor de vergunningverle-
nende organen. Dit laatste spreekt wellicht het sterkst in gevallen waarin bij 
voorbeeld een nieuw, algemeen noodzakelijk bevonden voorschrift over de 
gehele linie dient te worden ingevoerd en zou de mogelijkheid van een alge-
mene regeling niet bestaan, in een groot aantal vergunningen afzonderlijk 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 639, nrs. 1-4 134 



zou moeten worden ingebracht. In de hierboven bedoelde gevallen is sprake 
van standaardvoorschriften. 

Artikel 18, tweede lid, kent aan de Kroon eveneens de bevoegdheid toe be-
paalde categorieën inrichtingen te binden aan algemene regels onder ge-
lijktijdige buiten werking stelling van het voor die categorieën geldende ver-
gunningsvereiste. De bepaling geldt uitsluitend voor verplaatsbare inrichtin-
gen, waarbij men met name denke aan de installaties die gebruikt worden in 
de bouwnijverheid. Toepassing van het vergunningsstelsel op deze inrich-
tingen kan bezwaren met zich brengen, zowel door de wisseling van opstel-
lingsplaats alsook vanwege de tijdsfactor. Door de onderhavige bepaling 
wordt het mogelijk, indien de aard van een bepaalde categorie verplaatsbare 
inrichtingen zich daartoe leent, deze categorie aan regels van algemene 
aard ter voorkoming van geluidhinder te onderwerpen. 

Artikel 20 
Dit artikel bevat een voorziening, op grond waarvan voor elke krachtens 

artikel 18 getroffen regeling die de houders van inrichtingen aan nieuwe re-
gels bindt, een overgangstermijn moet worden vastgesteld. 

Het tweede lid bevat een overeenkomstige voorziening voor die gevallen 
waarin een krachtens artikel 18, tweede lid, getroffen regeling wordt gewij-
zigd of ingetrokken met het gevolg dat een categorie inrichtingen waarvoor 
totdat moment niet het in artikel 17, eerste lid, vervatte verbod gold, onder 
de vergunningsplicht gaat vallen. 

Om overeenkomstige redenen voorziet het derde lid in het stellen van een 
overgangstermijn op het stuk van het van toepassing worden van nadere 
eisen, gesteld krachtens artikel 19. 

Artikel 24 
De procedure voor de vergunningverlening is dezelfde als die van de Wet 

inzake de luchtverontreiniging. Slechts op het tweetal punten is - evenals bij 
het ontwerp-afvalstoffenwet - verbetering in deze procedure aangebracht. 
Deze verbetering heeft in de eerste plaats betrekking op de termijn die is uit-
getrokken voor het ter inzage liggen van de stukken en het indienen van be-
zwaren tegen de vergunningsaanvraag. De inzage- en bezwarentermijn is 
vastgesteld op vier weken. In de tweede plaats heeft deze verbetering be-
trekking op een betere toegankelijkheid van de stukken. Bij algemene maat-
regel van bestuur, op grond van het derde lid, moeten regels worden vastge-
steld omtrent het bij de aanvraag ter inzage leggen van andere ter zake 
doende stukken. Bij de algemene maatregel kunnen regels met het oog op 
de toegankelijkheid van de stukken worden gesteld. De ondergetekende zal 
zulks bevorderen. 

In dit verband moge er nog eens op worden gewezen dat een nadere oor-
deelvorming over de vergunningsprocedure in de milieuwetgeving in het al-
gemeen, thans in voorbereiding is. Zodra over dit onderwerp een regerings-
standpunt is bepaald, zal de daarbij betrokken wetgeving - waaronder de in 
dit wetsontwerp neergelegde regeling - daaraan zonodig worden aange-
past. 

Artikel 26 
De term nevenindustrieën die in het eerste lid, onder b, wordt gebezigd, 

behoeft nadere toelichting. In het algemeen kan men hieronder verstaan in-
richtingen die operationeel, hetzij voor de toelevering, hetzij voor het afne-
men van produkten of energie, van de eerst gevestigde inrichting afhankelijk 
zijn, doch daarmee geen organisatorische of technische binding hebben. 

Het tweede lid is te beschouwen als een kernartikel, dat vanuit het aspect 
van de vergunningverlenging en de in dat kader op te stellen voorschriften 
een binding legt met de zoneringsartikelen. Ingevolge het bepaalde in dit lid 
zijn gedeputeerde staten bij de beslissing op een aanvraag om vergunning 
voor een op het betreffende industrieterrein te vestigen inrichting, waarvoor 
een vergunning op grond van deze wet is vereist ingevolge het bepaalde in 
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artikel 17, eerste lid, verplicht rekening te houden met de ten hoogste toe-
laatbare geluidsbelasting op de door de gemeenteraad vastgestelde zone-
grens, in dier voege, dat deze waarde noch door de betreffende inrichting, 
noch door de totaliteit van alle op het terrein gevestigde of te vestigen in-
richtingen mag worden overschreden. Bovendien zullen gedeputeerde sta-
ten daarbij rekening moeten houden met de binnen de zone geldende waar-
den voor de geluidsbelasting van woningen en andere geluidsgevoelige ob-
jecten. Geluidemissies die tot een geluidsbelasting buiten de zone van meer 
dan 50 dB(A) zouden leiden, kunnen niet worden toegelaten. Een inrichting 
die aan voorschriften in deze zin niet zal kunnen voldoen, zal dus geen ver-
gunning krachtens deze wet kunnen worden verleend en zal derhalve niet in 
werking kunnen worden gesteld. Wellicht ten overvloede zij hierbij opge-
merkt dat niet alleen de wettelijke immissiewaarden, uitgedrukt in etmaal-
waarden van het equivalente geluidsniveau, voor de opstelling van de ver-
gunningsvoorschriften van belang zijn, doch ook korte incidentele hinderlij-
ke geluiden, veroorzaakt door bij voorbeeld fluiten en stoomafblaasappara-
ten, welke geluiden niet in het equivalente geluidsniveau tot uitdrukking ko-
men. 

Ten aanzien van het relevante tijdstip voor de bepaling van het stadium 
waarin woningen en andere geluidsgevoelige objecten zich bevinden (aan-
wezig, in aanbouw of geprojecteerd) en daarmee van de geldende waarden 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van die objecten, bepaalt 
het vierde lid dat daarvoor in dit geval niet de vaststelling van het bestem-
mingsplan (en dus van de zone) door de gemeenteraad, maar de goedkeu-
ring van dat besluit door gedeputeerde staten dient te worden aangehou-
den. 

Indien beroep tegen het besluit van gedeputeerde staten is ingesteld, is 
het tijdstip van de beslissing van de Kroon bepalend. De beslissing over de 
vergunningsaanvrage en de op te leggen voorschriften kan eerst worden ge-
nomen nadat gedeputeerde staten zelf het besluit waarbij de omvang van de 
zone is vastgesteld, hebben goedgekeurd. Eerst dan kan van een wisselwer-
king tussen vergunningverlening en zonevaststelling sprake zijn. Om die re-
den is in het derde lid, juncto het vijfde lid, bepaald dat een aanvraag om een 
vergunning voor een inrichting, aangewezen krachtens artikel 17, eerste lid, 
onder a, gevestigd of te vestigen opeen industrieterrein dat van een geluids-
zone moet worden voorzien, door gedeputeerde staten moet worden aange-
houden, totdat dit college zelf over de goedkeuring van de vaststelling van 
die zone heeft beslist. 

Artikel 28 
De formuleringen van het eerste lid, onder b en c wijken enigszins af van 

de in de Wet inzake de luchtverontreiniging gekozen formuleringen. Onder b 
is de mogelijkheid van het stellen van «doelvoorwaarden» vervat. Deze zullen 
zowel emissie- als immissie-eisen kunnen inhouden. 

Onder c wordt de mogelijkheid tot het verplicht stellen van metingen ge-
noemd. Een zodanig voorschrift kan zowel een verplichting tot eenmalig me-
ten, bij oprichting of wijziging van de inrichting, als tot periodiek meten, na-
dat de inrichting in werking is gesteld, inhouden. Naast meting van het ge-
luidsniveau kan het noodzakelijk zijn dat het geluidsniveau wordt berekend. 

Artikel 29 
Op de niet-naleving door in de inrichting werkzame personen van een aan 

hen door de vergunninghouder overeenkomstig een vergunningsvoor-
schrift gegeven instructie staat, anders dan in de Wet inzake de luchtveront-
reiniging, geen aparte strafsanctie. Op grond van de jurisprudentie inzake de 
sociaal-economische wetgeving, zoals deze zich ontwikkeld heeft, moet wor-
den gezegd dat een in de inrichting werkzaam persoon, die kennis draagt (bij 
voorbeeld via de instructie) van de inhoud van een voorschrift, verbonden 
aan de voor de inrichting geldende vergunning, en die zich desalniettemin in 
strijd daarmede gedraagt, zich als dader aan een in artikel 174, onder b, ver-
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boden handeling schuldig maakt en deswege op grond van hoofdstuk XVI 
strafbaar is. Nu alle strafbare gedragingen in de zin van het ontwerp als eco-
nomische delicten worden aangemerkt, is een strafbaarstelling via artikel 29 
dan ook overbodig. 

Een artikel overeenkomstig artikel 39 van de Wet inzake de luchtverontrei-
niging (analoog aan artikel 28 van de Hinderwet) is in dit wetsontwerp niet 
opgenomen. Het komt de ondergetekende voor dat overtredingen van de 
vergunningsvoorschriften op het punt van het geluid die tot sluiting van de 
betrokken inrichting zouden moeten leiden, anders dan onder toepassing 
van artikel 7, onder c, of artikel 29, eerste lid, onder a, van de Wet op de eco-
nomische delicten, niet goed voorstelbaar zijn. 

Artikel 41 
De gemeenteraden zijn niet verplicht een geluidszone vast te stellen rond-

om nieuwe industrieterreinen waarop de vestiging van inrichtingen waar-
voor een vergunning opgrond van deze wet steeds is vereist ingevolge de 
bij het bestemmingsplan behorende gebruiksvoorschriften, is uitgesloten. 
Volgens het bepaalde in het tweede lid zijn zij daartoe echter wel bevoegd. 
Gebruikmaking van die bevoegdheid heeft dezelfde consequenties als door 
het ontwerp worden verbonden aan de verplichte vaststelling van een zone 
(op het gebied van de vergunningverlening, immissiewaarden en financiële 
regelingen). 

Op de zonegrens geldt een wettelijk voorgeschreven maximaal toegelaten 
geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van 50 dB(A) voor de in 
hoofdstuk III, § 2 van het algemeen deel van deze memorie beschreven et-
maalwaarde van het equivalente geluidsniveau; dit betekent dat in dedag-
periode van 07.00 -19.00 uur de geluidsbelasting aldaar ten hoogste 
50dB(A) mag bedragen, in de avondperiode van 19.00-23.00 uur ten hoogste 
45dB(A) en inde nachtperiode van 23.00-07.00 uurten hoogste 40 dB(A). 

Zoals reeds in § 3 van hoofdstuk III van het algemeen deel van deze me-
morie is vermeld, zal door de ondergetekende een richtlijn worden opge-
steld, waarin ten behoeve van de keuze van de ligging van de zonegrenzen 
ten opzichte van het industrieterrein indicaties worden opgenomen van de 
mogelijke geluidemissies van diverse categorieën inrichtingen en de daarbij 
behorende afstanden tussen industrieterrein en zonegrens. De gemeentebe-
sturen zullen naar de overtuiging van de ondergetekende in de praktijk zon-
der grote moeilijkheden aan de in dit artikel vervatte opdracht kunnen vol-
doen. 

Artikel 42 
Indien een bestemmingsplan, waarin reeds een industrieterrein met een 

daarbij volgens artikel 41 vastgestelde geluidszone was opgenomen, wordt 
herzien, kan de gemeenteraad besluiten de ligging van de zonegrens te wij-
zigen. Het eerste lid maakt expliciet dat een herziening van het bestenv 
mingsplan ook kan worden voorbereid uitsluitend met het oog op de wijzi-
ging van de zone. Het tweede lid bepaalt dat de gemeenteraad in geval van 
wijziging van de zonegrens deze niet dichter bij het industrieterrein mag leg-
gen dan op dat tijdstip overeenkomt met de ligging van de werkelijke 
50 dB(A) contour; een dergelijk besluit zou immers gedeputeerde staten ver-
plichten de vergunningsvoorwaarden voor de bestaande bedrijven zodanig 
aan te scherpen, dat de bestaande totale geluidsbelasting van die bedrijven 
op de nieuwe zonegrenzen wordt teruggedrongen. Dit zou op oneigenlijke 
wijze tot een sanering van de bestaande inrichtingen leiden. Gedeputeerde 
staten zullen hun goedkeuring aan een bestemmingsplan moeten onthou-
den, indien een gemeenteraad in strijd met dit tweede lid zou handelen, 
hierin een geval van wijziging als bovenvermeld zou zijn opgenomen. 

Artikel 43 
Het onder a genoemde akoestische onderzoek heeft tot doel een inzicht te 

verschaffen in de geluidsbelasting, die bij de voorgenomen bepaling van de 
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ligging van de zonegrenzen ten hoogste zou kunnen optreden ter plaatse 
van binnen deze zonegrenzen reeds aanwezige geluidsgevoelige objecten, 
waarvoor ingevolge het wetsontwerp grenswaarden zullen gelden. De hier 
bedoelde geluidsbelasting zal voornamelijk door middel van berekeningen 
moeten worden vastgesteld, waarbij de uit de ligging van de zonegrenzen af 
te leiden maximaal toelaatbare geluidemissie van het nabij de betreffende 
objecten gelegen gedeelte van het industrieterrein het belangrijkste uitgangs-
punt zal zijn. Omdat in dit stadium nog niet vaststaat welke industrieën zich 
op het terrein zullen vestigen en of er hooggelegen geluidsbronnen zullen 
komen, mag bij dit onderzoek nog geen rekening worden gehouden met 
eventuele terreinomstandigheden en bodemabsorptie, die een beperking 
van de geluidoverdracht binnen de zone zouden kunnen veroorzaken. 

De resultaten van het onder a genoemde onderzoek moeten vervolgens 
worden getoetst aan de ter plaatse van de betreffende geluidsgevoelige ob-
jecten wettelijk geldende waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluids-
belasting. Indien uit het onderzoek volgt dat deze waarden zouden worden 
overschreden, dient op grond van het onder b bepaalde een onderzoek te 
worden ingesteld naar de doeltreffendheid van maatregelen die een derge-
lijke overschrijding zouden kunnen voorkomen. 

Artikel 44 
De inspecteur heeft tot taak na te gaan of de keuze van de ligging van de 

zonegrenzen in overeenstemming is met het krachtens dit hoofdstuk van het 
wetsontwerp bepaalde en of het akoestisch onderzoek op de juiste wijze 
heeft plaatsgevonden. 

De ondergetekende is van mening dat bij de terinzagelegging van het 
ontwerp-bestemmingsplan het door de inspecteur gegeven advies even-
eens behoort te zijn opgenomen. 

Artikel 45 
Ondergetekende is met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening overeengekomen dat het Besluit op de Ruimtelijke Ordening zoda-
nig zal worden gewijzigd, dat voor de inrichting van bestemmingsplannen 
die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op gronden gelegen binnen ge-
luidszones of voor de daarbij behorende toelichting aanvullende voorschrif-
ten worden gegeven. 

Hierbij kan worden gedacht aan voorschriften met betrekking tot de weer-
gave van de ligging van de zonegrenzen, de resultaten van het in artikel 43 
bedoelde akoestisch onderzoek, en van de eventueel noodzakelijke maatre-
gelen om aan de wettelijk geldende waarden te voldoen. 

Artikel 46 
De in het eerste lid van dit artikel opgenomen waarde van 50 dB(A) voor 

de geluidsbelasting van woningen stemt overeen met de in § 2 van hoofd-
stuk III van deze memorie behandelde voorkeursgrenswaarde, voor het 
equivalente geluidsniveau op etmaalbasis. Deze waarde garandeert voor 
woningen binnen de invloedsfeer van industrieterreinen en andere grote ge-
luidsbronnen een vrij goede woonsituatie. Omdat in dit stadium voor nieu-
we industrieterreinen geenszins kan worden gegarandeerd dat het mogelijk 
zal zijn ook binnen de zone een geluidsbelasting van ten hoogste 50 dB(A) te 
verwezenlijken, dient slechts bij hoge uitzondering nieuwbouw binnen de 
zone te worden toegelaten. 

Het bepaalde in het tweede lid maakt het mogelijk dat bij voorgenomen 
nieuwbouw door de Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te zamen een hogere geluidsbe-
lasting van die woningen wordt toegestaan, voor zover daartoe zwaarwe-
gende redenen aanwezig zijn, waarvoor criteria zullen worden aangegeven 
bij algemene maatregel van bestuur. Te denken valt hierbij aan bouwplan-
nen van een gemeente die niet op een andere plaats kunnen worden gesitu-
eerd en waarvan de realisering uit een oogpunt van ruimtelijke ordening en 
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van volkshuisvesting van groot belang is. Ook kan worden gedacht aan het 
opvullen van gaten in bestaande bebouwing en aan incidentele bebouwing, 
zoals agrarische bedrijfswoningen. 

De in het tweede lid opgenomen bevoegdheid kan ook worden toegepast 
ten aanzien van reeds bestaande bebouwing, die door de voorgenomen keu-
ze ten aanzien van de ligging van de zonegrenzen binnen de zone zou komen 
te liggen. Ook in dit geval zullen slechts bijzondere omstandigheden tot vast-
stelling van een hogere waarde kunnen leiden. Indien een gemeente de zo-
negrenzen zodanig wil situeren, dat reeds bestaande bebouwing (of ingevol-
ge het bepaalde krachtens artikel 47: andere geluidsgevoelige objecten) bin-
nen de zone zou komen te liggen, zal dan ook in een vroegtijdig stadium 
voorziening van de betreffende ministers moeten worden gevraagd ten be-
hoeve van een hogere toelaatbare geluidsbelasting van deze objecten. Om-
dat in dit stadium nog een grote vrijheid van handelen bestaat is de onder-
getekende van mening dat in deze gevallen alsnog een uit geluidhinder oog-
punt redelijke woonsituatie moet worden gegarandeerd. De op grond van het 
tweede lid eventueel vast te stellen hogere geluidsbelasting voor in het plan 
opgenomen woningen is dan ook wettelijk begrensd tot 55dB(A). Voorin 
aanbouw zijnde of reeds aanwezige woningen is de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting wettelijk begrensd tot 60 dB(A). Bij toepassing van een ho-
gere toegelaten geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde zullen inge-
volge de op grond van artikel 177 gewijzigde Woningwet aan de gevelisola-
tie van nieuw te bouwen woningen extra eisen worden gesteld, terwijl arti-
kel 48 voorin aanbouw zijnde en reeds aanwezige woningen voorziet in de 
verplichting voor de gemeenteraad om extra geluidwerende voorzieningen 
aan te bieden. 

Het derde lid bepaalt dat de door de oorspronkelijke vaststelling van de zo-
ne geldende waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 
toen ten minste geprojecteerde geluidsgevoelige woningen (en ingevolge 
artikel 47, derde lid, ook andere geluidsgevoelige objecten) binnen de zone 
niet kan worden gewijzigd ter gelegenheid van een latere wijziging van de 
ligging van de zonegrenzen. In het geval van het op een later tijdstip vergro-
ten van de zone, waardoor de toelaatbare geluidemissie van het industrie-
terrein ook verhoogd zou kunnen worden, moeten derhalve gedeputeerde 
staten bij de vergunningverlening ten behoeve van nieuwe inrichtingen en 
de uitbreiding of wijziging van bestaande inrichtingen opgrond van artikel 
26, tweede lid, met de oorspronkelijke vastgestelde immissiegrenswaarden 
voor die geluidsgevoelige objecten in de zone rekening houden. Dit kan be-
tekenen dat door die inrichtingen extra voorzieningen moeten worden ge-
troffen om te voorkomen dat de uitbreidingen of vestigingen een hogere ge-
luidsbelasting van die objecten zouden veroorzaken dan is toegestaan. In 
het geval van het op een later tijdstip inkrimpen van de zone mogen de be-
treffende immissiegrenswaarden niet worden verlaagd; dat de voor die objec-
ten geldende grenswaarden zullen worden «opgevuld» zal zich in dat geval 
echter zelden kunnen voordoen, omdat alsdan de eis dat de geluidsbelasting 
buiten de verkleinde zone niet hoger dan 50 dB(A) mag zijn veelal bepalend 
zal zijn voor de werkelijk mogelijke geluidemissies van de inrichtingen. 

Artikel 47 
Ingevolge het bepaalde in het eerste lid kunnen eveneens voorkeursgrens-

waarden worden vastgesteld voor binnen een zone gelegen andere geluids-
gevoelige objecten dan woningen, zoals scholen, ziekenhuizen, verpleegte-
huizen en bepaalde voorzieningen in de recreatieve sfeer. In het tweede lid 
wordt de mogelijkheid geschapen voor de aldaar genoemde ministers om 
naar analogie van het in artikel 46, tweede lid, bepaalde ten aanzien van wo-
ningen, onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde voor de ten hoog-
ste toelaatbare geluidsbelasting voor deze objecten vastte stellen. 

Artikel 48 
Indien de voornoemde ministers een hogere waarde voor de toelaatbare 

geluidsbelasting vaststellen, kunnen daarbij voorschriften aan de betrokken 
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gemeente worden gegeven, bij voorbeeld omtrent de in dat specifieke geval 
bij het akoestisch onderzoek op grond van artikel 43 in te schakelen akoesti-
sche deskundige instantie. 

Betreft het besluit waarin een hogere waarde wordt vastgesteld reeds be-
staande woningen (of woningen die reeds in aanbouw zijn), dan isdege-
meenteraad ingevolge het tweede lid verplicht een regeling te treffen ter za-
ke van extra geluidwerende voorzieningen aan de betreffende woningen. 
Deze regeling zal het karakter van een subsidieregeling bezitten. Deze voor-
zieningen kunnen nodig zijn om binnen de geluidsgevoelige ruimten van die 
woningen bij gesloten ramen een akoestisch klimaat te garanderen, dat 
overeenkomt met het akoestisch binnenklimaat van woningen met een ge-
luidsbelasting gelijk aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A); voor de 
dagsituatie betekent dit derhalve bij gesloten raam een binnenniveau van 
ten hoogste 35 dB(A), voor de nachtsituatie van ten hoogste 25 dB(A), het-
geen kan worden geclassificeerd als «vrij goed». Veelal met betrekkelijk een-
voudige voorzieningen kunnen worden volstaan. 

Met betrekking tot andere geluidsgevoelige gebouwen dan woningen zul-
len doormiddel van de van overeenkomstige toepassing verklaring van arti-
kel 48 eveneens eisen gelden voor het akoestische klimaat binnen de ge-
luidsgevoelige ruimten van die gebouwen. Deze eisen behoeven niet gelijk 
te zijn aan die voor woningen. 

De noodzaak om dergelijke voorschriften te stellen doet zich in dit geval 
voor omdat de regeling voor de geluidwering van woningen, welke ingevol-
ge de Woningwet, zoals deze luidt na wijziging door hoofdstuk XVII van het 
wetsontwerp, zal worden getroffen, niet van toepassing zal zijn op bestaan-
de bebouwing of bebouwing waarvoor reeds een bouwvergunning is afge-
geven. 

Artikel 49 
Deze bepaling heeft tot doel te waarborgen dat voor bestemmingsplannen 

die betrekking hebben op gronden die binnen de bij een terrein behorende 
geluidszone zullen zijn of zijn gelegen, de krachtens de genoemde artikelen 
geldende waarden van toepassing zullen zijn. Het meest voor de hand ligt 
dat de inrichting van de zone zal worden geregeld in hetzelfde bestem-
mingsplan als waarin krachtens artikel 41 de zonegrens wordt vastgesteld. 

De mogelijkheid kan zich echter voordoen dat bij een latere herziening van 
zodanig bestemmingsplan wel de inrichting van de zone wordt gewijzigd 
maar niet de ligging van de zonegrenzen. Vandaar dat in dit artikel wordt ge-
sproken over de verplichting de gestelde waarden in acht te nemen, zowel 
bij de vaststelling als bij de herziening van een bestemmingsplan voor de 
gronden binnen de betreffende zone. 

Een complicatie doet zich voor, indien het industrieterrein, of de bijbeho-
rende zone, is gelegen op het grondgebied van meer gemeenten. In dit geval 
moet worden verwacht dat de betrokken gemeentebesturen in gezamenlijk 
overleg tot een beslissing komen over de ligging van de zonegrenzen, even-
tueel ook over de wenselijkheid van zonering. Dit is van bijzonder belang 
omdat het werken met halve zones of niet op elkaar aansluitende zones tot 
onoverkomelijke moeilijkheden zou leiden. Een onderdeel van de tussen de 
betrokken gemeenten te bereiken overeenkomst zou onder meer kunnen zijn 
de toezegging van de gemeente die het industrieterrein «beheerst» aan de 
naburige gemeente(n), dat geen gronden zullen worden uitgegeven aan 
«lawaaiige» inrichtingen die op het gebied van de naburige gemeente geluid-
hinder kunnen veroorzaken. 

Indien de betrokken gemeentebesturen het niet met elkaar eens kunnen 
worden, zullen gedeputeerde staten door middel van hun goedkeuringsbe-
leid ten aanzien van het betreffende bestemmingsplan in feite de beslissing 
ter zake nemen. Ook kunnen zij daarbij op grond van artikel 37 Wet Ruimte-
lijke Ordening verplichten tot het maken van een (herzien) bestemmingsplan 
en in bepaalde gevallen een aanwijzing geven tot het opnemen van de ge-
luidszone rond het betreffende industrieterrein in dat plan. Voor dit laatste is 
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het noodzakelijk dat voor het betreffende gebied een streekplan is vastge-
steld. Verwacht mag worden dat in de toekomst nieuwe industrieterreinen, 
die voor geluidszonering in aanmerking komen, in de meeste gevallen reeds 
als zodanig in het streekplan zijn aangegeven. 

Artikel 50 
Ingevolge het bepaalde in het eerste lid is de gemeenteraad verplicht bin-

nen de aangegeven termijn een geluidszone vast te stellen rond alle op zijn 
grondgebied gelegen industrieterreinen waarop de vestiging van inrichtin-
gen, waarvoor een vergunning op grond van deze wet zonder meer vereist 
zal zijn, niet is uitgesloten. Zoals in § 3 van hoofdstuk III van deze memorie 
ten aanzien van de overgangsregeling is uiteengezet, gaat het hierbij zowel 
om het geval van een bestaand industrieterrein als om het geval van een 
nog niet gerealiseerd industrieterrein dat echter wel reeds in een bestem-
mingsplan is opgenomen. 

Aangezien afdeling 1 van dit hoofdstuk uitsluitend betrekking heeft op de 
totstandkoming van nieuwe industrieterreinen door middel van de vaststel-
ling of herziening van bestemmingsplannen, is een aanvullende regeling 
van de strekking als hiervoor aangegeven noodzakelijk. Voor wat betreft het 
bepaalde in het tweede en derde lid kan worden verwezen naar de toelich-
ting op de artikelen 41 en 42. In de overgangsgevallen bestaat in het alge-
meen een minder ruime marge voor beleidsbeslissingen dan in nieuwe ge-
vallen, in het bijzonder indien reeds inrichtingen in het bezit van een vergun-
ning aanwezig zijn. Vandaar dat het in het derde lid van artikel 50 bepaalde 
voor de overgangsgevallen direct voor de eerste vaststelling van de zone 
geldt, terwijl voor de nieuwe situaties de overeenkomstige bepaling alleen 
betrekking heeft op wijziging van de zone. 

De artikelen 51 t/m 54 
Deze artikelen betreffen de wijze van vaststellen of wijzigen van een zone 

in de overgangsregeling. De vaststelling kan deel uitmaken van de vaststel-
ling of herziening van een bestemmingsplan, maar kan ook plaatsvinden bij 
afzonderlijk besluit. Deze laatste mogelijkheid is geschapen om te bevorde-
ren dat de vaststelling van de zones inderdaad binnen de wettelijke termijn 
van een jaar tot stand komt. Overigens kan deze termijn met ten hoogste één 
jaar worden verlengd. 

Wijziging van een zone, tot stand gekomen op één van beide wijzen, kan 
uitsluitend plaatsvinden door vaststelling of herziening van een bestem-
mingsplan. Gezien het feit dat zonering ruimtelijke effecten heeft lijkt het 
aangewezen de mogelijkheid van zonering losvan bestemmingsplannen tot 
het uiterste te beperken, in casu slechts tot de eerste vaststelling van een zo-
ne. Evenals in de hoofdregeling moet bij de voorbereiding tot vaststelling of 
wijziging van een zone een akoestisch onderzoek binnen de ontworpen zone 
worden ingesteld. Dit onderzoek heeft ten doel inzicht te verschaffen in de 
geluidsbelasting, die bij de voorgenomen bepaling van de ligging van de zo-
negrenzen ten hoogste zou kunnen optreden ter plaatse van binnen deze zo-
negrenzen reeds aanwezige, in aanbouw zijnde of geprojecteerde geluidsge-
voelige objecten, waarvoor ingevolge artikel 65 of 66 grenswaarden zullen 
gelden. De hier bedoelde geluidsbelasting zal zowel door berekening als - in 
het geval van een reeds bestaand industrieterrein - door metingen moeten 
worden bepaald. Ook zal dit onderzoek betrekking hebben op de maatrege-
len, die eventueel genomen zullen moeten worden om te voorkomen dat de-
ze objecten binnen de zone door de (verdere) ontwikkeling van het industrie-
terrein boven de voorkeursgrenswaarde belast zouden worden. 

De artikelen 55 t/m 64 
In deze artikelen wordteen procedure voorzien voorde vaststelling van 

een zone bij afzonderlijk besluit, waarbij, zoveel mogelijk op overeenkomsti-
ge wijze als bij de voor de vaststelling van bestemmingsplannen geldende 
procedure, aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot inspraak, het ma-
ken van bezwaar en het instellen van beroep. 
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Deze parallelliteit heeft tot logisch gevolg dat de vaststelling van een zone 
bij afzonderlijk besluit goedkeuring behoeft van gedeputeerde staten. De 
goedkeuring is te meer van belang in verband met de gevolgen voor de uit-
voering van vigerende bestemmingsplannen die betrekking hebben op bin-
nen de zone gelegen gronden alsook omdat gedeputeerde staten bij het ver-
lenen van vergunningen aan inrichtingen op het industrieterrein met de lig-
ging van de zonegrenzen en de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting van 
reeds aanwezige of geplande woningen en andere geluidsgevoelige objec-
ten binnen de zone rekening moeten houden. 

Verder is in artikel 63 voorzien in een verplichting voor gedeputeerde sta-
ten, indien een besluit tot zonevaststelling van de gemeenteraad binnen de 
wettelijke termijn niet tot stand komt, zelf de zone vast te stellen. Indien ge-
deputeerde staten niet aan deze verplichting voldoen, wordt de zone door de 
Kroon vastgesteld. Het lijkt gerechtvaardigd deze regeling, welke afwijkt van 
de artikelen 151 en 156 van de gemeentewet, op te nemen. Gelet opdedirec-
te gevolgen van het zonebesluit is er in het ontwerp naar gestreefd dezelfde 
organen die op de aangegeven terreinen (de vergunningverlening en de 
ruimtelijke ordening) daarmee worden geconfronteerd (gedeputeerde sta-
ten en de Kroon) bij het zonebesluit, waarvan de vaststelling in eerste instan-
tie op gemeentelijk niveau ligt, te betrekken. In het ontwerp is dit gebeurd 
door voor het zonebesluit de goedkeuring van gedeputeerde staten te eisen; 
van de beslissing van gedeputeerde staten is beroep op de Kroon openge-
steld. Het vorenstaande brengt mee dat ingeval van stilzitten van de ge-
meenteraad juist gedeputeerde staten in de plaats van de raad zullen moe-
ten treden en niet - bovendien zonder beroepsmogelijkheid - de commissa-
ris in de provincie, zoals het geval zou zijn indien met toepassing van de ge-
meentewet zou worden volstaan. 

Bij het derde en vierde lid van artikel 63 is niet alleen rekening gehouden 
met het geval dat wegens het ingediend zijn van bezwaren inschakeling van 
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State geboden 
is, maar tevens met het geval dat goedkeuring wordt onthouden en deswe-
ge het horen van de Raad van State vereist is. Mede gelet op het feit dat deze 
twee gevallen ook kunnen samengaan, is in het vierde lid - dat te zamen met 
het derde lid is opgezet naar het voorbeeld van de artikelen 10, tweede vol-
zin, en 11, tweede lid, van het ontwerp-Afvalstoffenwet-bepaald dat in bei-
de hier bedoelde gevallen de Raad van State wordt gehoord, doch 's Raads 
advies, met overeenkomstige toepassing van de ter zake dienende bepalin-
gen van de paragrafen 1-4 van Titel II van de Wet op de Raad van State, 
wordt voorbereid door de Afdeling voor de geschillen van bestuur. 

De artikelen 65 en 66 
In het eerste lid van artikel 65 wordt voor de geluidsbelasting van wonin-

gen binnen de zone een hoogste toelaatbare waarde aangegeven van 55 
dB(A) voor op het tijdstip van de vaststelling van de zone reeds aanwezige, 
in aanbouw zijnde of geprojecteerde woningen. Indien de vaststelling van 
de zone bij bestemmingsplan en in dit plan woningen worden geprojec-
teerd, gelden deze niet als de 'reeds geprojecteerde woningen' in de zin van 
dit artikellid; voor deze woningen gelden de woorden van artikel 46. In geval 
van een nog niet in gebruik genomen industrieterrein zal er, ook indien gron-
den aan inrichtingen zijn uitgegeven, veelal toch nog een zodanige marge 
zijn, waarbinnen maatregelen kunnen worden genomen, dat met een 5 
dB(A) hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde voor woningen kan 
worden volstaan. 

Er kan dan nog worden gesproken van een 'redelijke' akoestische woonsi-
tuatie. In sommige gevallen zal deze marge echter niet meer aanwezig zijn, 
met name wanneer het aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft. 
Voor zover deze reeds ten tijde van de vaststelling van de zone een hogere 
belasting ondervinden dan 55 dB(A), is op die woningen de saneringsrege-
ling van toepassing (art. 71 en 72) en behoeft voor deze woningen bij de 
vaststelling van de zone niet tegelijkertijd een waarde voor de ten hoogste 
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toelaatbare geluidsbelasting te worden vastgesteld. Voor zover aanwezige 
of in aanbouw zijnde woningen op voornoemd tijdstip een belasting onder-
vinden tussen 50 en 55 dB(A), maar in verband met te verwachten uitbreidin-
gen en vestigingen op het industrieterrein toch niet een belasting van 55 
dB(A) als maximum voor die woningen kan gelden, geeft het derde lid van 
artikel 65 de bevoegdheid aan de minister, in bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen gevallen, een hogere waarde dan 55 dB(A), doch niet 
hoger dan 60 dB(A) vast te stellen. 

Bij latere wijziging van de zone, waarbij nieuwe gebieden binnen de zone 
worden gebracht, gelden ingevolge het tweede lid van artikel 65 voor de in 
die gebieden voorkomende woningen de waarden van artikel 46. 

Op grond van artikel 66 kan bij algemene maatregel van bestuur een ana-
loge regeling in het leven worden geroepen voor andere geluidsgevoelige 
objecten. 

De artikelen 67 t/m 70 
In artikel 67 wordt de doorwerking geregeld van de bij zonevaststelling 

vastgestelde waarden voor de maximale geluidsbelasting naar bestem-
mingsplannen die betrekking hebben op gronden, behorende tot de zone. 

In artikel 68 wordt de gemeenteraad de verplichting opgelegd bij de vast-
stelling van een zone krachtens artikel 50 zonodig maatregelen vast te stel-
len. Deze verplichting geldt ook ingeval de zone bij bestemmingsplan wordt 
vastgesteld. Anders dan op alle andere vergelijkbare plaatsen in het ontwerp 
is deze verplichting expliciet omschreven; in andere gevallen gaat deze ver-
plichting schuil in de omschrijving 'bij een bestemmingsplan voor tot de zo-
ne behorende gronden worden de woorden in acht genomen', vergelijk bij 
voorbeeld artikel 49, eerste lid. Dat in artikel 68 van deze regel wordt afgewe-
ken vindt zijn grond in de omstandigheid dat in dit geval de financieringsre-
geling (artikel 124) van toepassing is. In laatstgenoemd artikel issprakevan 
maatregelen die zijn vastgesteld 'krachtens afdeling 2 van hoofdstuk V'. In 
verband hiermede was het noodzakelijk in artikel 68 het vaststellen van het 
pakket maatregelen uitdrukkelijk te noemen. Artikel 68 heeft mede en de arti-
kelen 69 en 70 hebben uitsluitend betrekking op het geval dat de zonevast-
stelling bij afzonderlijk besluit tot stand komt terwijl er een geldend bestenv 
mingsplan ligt waarbij woonbebouwing binnen de zone is geprojecteerd, 
voor zover althans die woonbebouwing bij uitvoering van het geldende plan 
een hogere geluidsbelasting zou ondervinden dan bij de zonevaststelling als 
toelaatbaar is aangemerkt (maximaal 55 dB(A)). De gemeenteraad heeft als-
dan twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen, ofwel door bij de zo-
nevaststelling tevens vast te stellen, welke feitelijke maatregelen moeten 
worden getroffen, ofwel aanpassing van het geldende bestemmingsplan. In 
afwachting van het onherroepelijk worden van het besluit ter zake moeten 
burgemeester en wethouders aanvragen om bouwvergunning voor de be-
treffende woningen aanhouden. Artikel 70 geeft gedeputeerde staten, respec-
tievelijk de Kroon, in vorenbedoelde situaties de bevoegdheid bij onthouding 
van goedkeuring aan een afzonderlijk zonebesluit uit te spreken dat hunner-
zijds bezwaar bestaat tegen de verlening van bouwvergunningen voor door 
hen aan te geven geprojecteerde woningen in de nabijheid van het indus-
trieterrein. Aangezien op dat moment nog niet vaststaat waar de zone komt 
te liggen en welke woningen daarbinnen zullen vallen is het in deze situatie 
aan gedeputeerde staten overgelaten te bepalen in hoeverre burgemeester 
en wethouders een aanhoudingsplicht hebben. 

Ingevolge het bepaalde van de artikelen 69, eerste lid, en 70, tweede lid, 
wordt een nieuwe grond voor de aanhouding van aanvragen om bouwver-
gunningen gecreëerd. Deze bepalingen in dit wetsontwerp naast de regelin-
gen die de Woningwet reeds kent, behoeven naar de mening van de onder-
getekende niet tot problemen voor de justitiabelen te leiden. Er kan boven-
dien op worden gewezen dat de aanhouding hier uitsluitend een overgangs-
regeling is met een, gelet op artikel 33 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, beperkte werkingsduur. De aanhouding duurt totdat een bestem-
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mingsplan voor het betrokken gebied, waarbij rekening is gehouden met de 
krachtens dit wetsontwerp geldende waarden, onherroepelijk is geworden, 
dan wel een besluit waarbij besloten is tot het nemen van feitelijke maatre-
gelen, onherroepelijk is geworden. Ook in dat laatste geval staat immers 
vast dat de woningen (of andere geluidsgevoelige gebouwen) niet aan een 
hogere geluidsbelasting zullen worden blootgesteld dan krachtens deze wet 
als maximaal toelaatbaar geldt. 

De artikelen 71 en 72 
In deze artikelen is een regeling opgenomen voor de sanering van wonin-

gen, die ten tijde van de vaststelling van een zone rond een bestaand indus-
trieterrein een hogere geluidsbelasting dan 55 dB(A) ondervinden. Hieron-
der vallen ook woningen, waarvoor ten tijde van de vaststelling van de ge-
luidszone reeds een bouwvergunning is afgegeven. Op grond van artikel 66, 
tweede lid, kunnen onder meer de onderhavige artikelen van overeenkom-
stige toepassing worden verklaard voor andere geluidsgevoelige objecten 
dan woningen. 

Ingevolge het eerste lid van artikel 71 zijn burgemeester en wethouders 
verplicht dergelijke saneringsgevallen ter kennis te brengen van gedepu-
teerde staten op basis van het in artikel 53 voorgeschreven akoestisch on-
derzoek, dat aan de vaststelling van de zone behoort vooraf te gaan. Gede-
puteerde staten stellen vervolgens, na overleg met burgemeester en wet-
houders, een programma van saneringsmaatregelen op. Dit programma zal 
moeten zijn gebaseerd op een apart akoestisch onderzoek, waarbij in nauw 
overleg tussen gemeente, provincie (geluidhinderdienst) en de betrokken in-
dustrie een saneringsprogramma voor de industrie en een saneringspro-
gramma voor de met meer dan 55 dB(A) belaste woningen moet worden op-
gesteld. Het saneringsprogramma voor de inrichtingen dient in overeen-
stemming met gedeputeerde staten te worden opgesteld in verband met de 
verantwoordelijkheden van dit college met betrekking tot de vergunning-
verlening. Bij voornoemd akoestisch onderzoek zal allereerst moeten wor-
den nagegaan welke maatregelen zouden moeten worden getroffen om de 
geluidsbelasting van de betrokken woningen tot 55dB(A) te reduceren; bij 
algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het tweede lid van artikel 71 
kan, bij bij voorbeeld in gevallen waarin blijkt dat dit technisch onmogelijk is 
of tot buitensporige maatregelen aanleiding zou geven, worden bepaald dat 
dan tevens dient te worden onderzocht met welke niet-buitensporige maat-
regelen een vermindering van de geluidsbelasting tot ten hoogste 65 dB(A) 
kan worden bereikt. In het laatste geval moet ook aandacht worden ge-
schonken aan extra geluidwerende maatregelen aan de woningen, die een 
behoorlijk binnen klimaat waarborgen. Voor woningen geldt in principe een 
ten hoogste toegelaten waarde voor het binnenniveau bij gesloten ramen 
van 35 dB(A) voor de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau. Ter 
zake van saneringsprogramma's zullen bij algemene maatregel van bestuur 
regels worden gegeven. Beide saneringsartikelen moeten worden gezien te-
gen de achtergrond van het bepaalde in artikel 124, eerste lid, onder a, op 
grond waarvan het Rijk de kosten van saneringsmaatregelen, voor zover ge-
troffen met instemming van de minister, vergoedt. De voorgeschreven in-
diening van bovenbedoelde programma's heeft met name tot doel de minis-
ter inzicht te geven in de situaties, die eventueel voor sanering in aanmer-
king komen, de omvang en aard van de te treffen maatregelen en de daar-
aan verbonden kosten. In dit kader ligt het voor de hand dat bindende richt-
lijnen worden gegeven met betrekking tot de presentatie van de program-
ma's alsmede met betrekking tot de omstandigheden waaronder bepaalde 
maatregelen kunnen en/of mogen worden getroffen. Op deze wijze wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat in een later stadium van de procedure, bij 
toetsing op rijksniveau, moet worden geconstateerd dat de voorgestelde 
maatregelen niet uitvoerbaar zijn om financiële of andere redenen (buiten-
sporigheid). 
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Aan de hand van de ingediende programma's stelt de minister per geval 
de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting vast voor de betrokken woningen, 
welke aan een wettelijk maximum is gebonden dat uit oogpunt van geluid-
hinder van deze situatie nog als aanvaardbaar kan worden beschouwd (arti-
kel 72, tweede lid). Van zijn besluit geeft de minister kennis aan gedeputeer-
de staten en aan burgemeester en wethouders, waarbij hij tevens aangeeft 
of en in welke mate alsook op welke wijze de verschillende onderdelen van 
het programma in de ingediende vorm voor financiering door het Rijk op 
grond van artikel 124, eerste lid, onder a, in de daaraan verbonden kosten in 
aanmerking zullen komen (artikel 72, derde lid). Voor zover dit te dien tijde 
mogelijk is zal daarbij, indien het programma een voornemen bevat tot toe-
passing van artikel 123 ten aanzien van bepaalde inrichtingen, ook worden 
aangegeven of een dergelijke toekenning de instemming van de minister zal 
kunnen verwerven bij uitvoering van het programma. Aangezien een finan-
ciering door het Rijk niet kan plaatsvinden dan na opneming van het betref-
fende geval in het indicatieve meerjarenprogramma, moet de toezegging 
van de minister in dit stadium hiertoe beperkt blijven. 

Nadat dit indicatieve meerjarenprogramma is vastgesteld kan op de daar-
in neergelegde termijn tot vaststelling van maatregelen voor dit geval krach-
tens het vierde lid van artikel 72, en derhalve tot het met instemming van de 
minister treffen van die maatregelen op rijkskosten worden overgegaan. Bij 
deze aanwijzing zal met betrekking tot de verschillende ingediende pro-
gramma's een prioriteitenvolgorde worden gehanteerd. In het algemeen 
zullen voor toepassing van het vierde lid primair in aanmerking komen die 
gevallen, waarin de geluidsbelasting het hoogst is (groter dan 65 dB(A)) ten 
tijde van de vaststelling van de zone. Geleidelijk aan zullen vervolgens ook 
de minder zwaar belaste gevallen voor sanering in aanmerking komen. Het 
eventueel treffen van geluidwerende maatregelen aan woningen in het ka-
der van de sanering zal slechts op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. 

Op grond van artikel 66, tweede lid, kan de saneringsregeling van over-
eenkomstige toepassing worden verklaard voor andere geluidsgevoelige 
objecten. 

Artikel 73 
In het eerste lid wordt de minister de verplichting opgelegd regels te stel-

len volgens welke de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein moet 
worden bepaald. Het gaat hierbij niet alleen om rekenregels voor de omreke-
ning van het afwisselende geluidsniveau naar het equivalente geluidsni-
veau, maar ook om regels voor de bepaling van het afwisselende geluidsni-
veau. Dit laatste niveau kan zowel een feitelijk optredend geluidsniveau als 
een te verwachten geluidsniveau zijn. 

In beide gevallen moeten regels worden gesteld voor de condities waar-
onder deze niveaus moeten worden bepaald. Deze condities kunnen zowel 
bepaalde reken- of meetregels inhouden als de aanwijzing van omstandig-
heden, waarmede bij de bepaling van de geluidsniveaus rekening moet wor-
den gehouden. Zo zullen bij voorbeeld meet- en rekenregels moeten worden 
gegeven voorde bepaling van de ligging van de werkelijke 50 dB(A) contour 
bij reeds bestaande inrichtingen (artikel 42) en zullen voorschriften moeten 
worden gegeven ten aanzien van de vaststelling van de geluidsbelasting bij 
de toetsing aan de daarvoor geldende grenswaarden. 

In het tweede lid wordt de minister de bevoegdheid gegeven regels te stel-
len voor de wijze waarop de akoestische onderzoeken moeten worden uitge-
voerd. Hierbij kunnen voorschriften voor andere dan in het eerste lid bedoel-
de aspecten van de onderzoeken worden gegeven, zoals omtrent de gewen-
ste nauwkeurigheidsgraad, de presentatie van de uitkomsten, en de in-
schakeling in bepaalde gevallen van bijzondere akoestische instanties. 

Artikel 74 
Omdat, zoals in hoofdstuk III van deze memorie reeds is uiteengezet, het 

aantal rijstroken van een weg bepalend is voor de maximaal mogelijke ver-
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keersintensiteit kan worden gesteld dat het aantal rijstroken ook voor de 
maximale geluidsbelasting vanwege de weg maatgevend is. Om die reden 
is de zonebreedte bij wegen welke in artikel 74, eerste lid, in meters is aange-
geven, afhankelijk van de in hetzelfde artikel gegeven indeling van de wegen 
naar aantal rijstroken. Binnen de categorie 'tweestrookswegen binnen ste-
delijk gebied' wordt een onderverdeling gemaakt, waarbij wegen waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat volbelasting in de toekomst niet 
zal optreden, een kleinere zone hebben dan de andere wegen uit deze cate-
gorie. Als grens voor deze onderverdeling is aangehouden een intensiteit 
van 5000 motorvoertuigen per etmaal. De gegevens voor de door de ge-
meenteraad vast te stellen schatting zullen gewoonlijk gebaseerd zijn op een 
integraal verkeers- en vervoersplan, dat zo actueel mogelijk dient te zijn. De 
verdere veronderstellingen omtrent voor de geluidsbelasting relevante fac-
toren, die ten grondslag liggen aan de weergegeven zonebreedtes, zijn: 

- een snelheid van de motorvoertuigen op de wegen binnen het stedelijk 
gebied van 50 km/u en daarbuiten voor vrachtwagens en bussen van 80 
km/u en voor de overige motorvoertuigen van 100 km/u voor wegen met 
meer dan twee rijstroken en van 70, respectievelijk 80 km/u voor tweestrooks-
wegen buiten het stedelijk gebied; 

- een normale luchtdemping en een geringe bodemabsorptie; 
- percentage vrachtwagens, inclusief bussen, 15 % van de totale hoeveel-

heid motorvoertuigen op de weg; 
- de geluidsbelasting opeen hoogte van 1.50 m boven maaiveld, waarbij 

de weg 1 m boven maaiveld is aangenomen. 
Daar er gewoonlijk sprake zal zijn van gunstiger omstandigheden dan bij 

de berekening van de zonebreedte is aangenomen, zal zich alleen bij hoge 
uitzondering een situatie kunnen voordoen waarbij de door een weg veroor-
zaakte geluidsbelasting op de zonegrens enigszins hoger zal zijn dan 50 
dB(A). 

Om te voorkomen dat een onderzoek naar de geluidhinder langs wegen 
moet worden verricht, waarbij op grond van het geringe aantal motorvoer-
tuigen dat van de weg gebruik maakt of zal maken, reeds van tevoren vast 
kan staan dat geluidhinder langs deze wegen nauwelijks zal optreden, zal in-
gevolge het bepaalde in het tweede lid, onder a, een zodanige categorie we-
gen van de werking van dit hoofdstuk kunnen worden uitgezonderd. Hierbij 
kan onder meer worden gedacht aan woonstraten. 

Met betrekking tot de overige categorieën wegen die op grond van het ge-
stelde in het tweede lid, onder b, kunnen worden uitgezonderd van de wer-
king van dit hoofdstuk wordt onder meer gedacht aan wegen in tunnels. 

Krachtens het derde lid is de geldingsduur van de verklaring waaruit blijkt, 
dat voor de betrokken weg met een geringere geluidsbelasting rekening kan 
worden gehouden, op 10 jaar gesteld. Indien de gemeenteraad niet tot een 
nieuwe verklaring besluit, zal de zone van de betrokken weg van rechtswege 
op 200 m worden gesteld. Op deze wijze is de gemeenteraad gehouden de 
uitgangspunten van het verkeers- en vervoersplan ten minste éénmaal per 
10 jaar op hun juistheid te herzien. De ondergetekende is van mening dat de-
ze herziening tevens is gewenst bij belangrijke wijzigingen van de uitgangs-
punten van een verkeers- en vervoersplan binnen deze periode. Ingevolge het 
vierde lid is dit hoofdstuk reeds van toepassing op nog aan te leggen wegen 
die zijn of worden opgenomen in een ontwerp-bestemmingsplan. De krach-
tens dit hoofstuk geldende bijzondere regels voor zones en met name de im-
missiewaarden zijn derhalve reeds van kracht zodra in een ontwerp-bestem-
mingsplan gronden voor verkeersdoeleinden worden gereserveerd. 

Artikel 75 
De in het eerste lid voorkomende mogelijkheid tot het stellen van afwij-

kende regels voor de breedte van zones is met name gegeven in verband met 
de onderlinge aansluitingspunten van autosnelwegen, waar de eerder ge-
noemde veronderstellingen niet geheel toereikend zijn. Het aanhouden van 
de in artikel 74 gegeven breedten behoeft daar niet te leiden tot een juist re-
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sultaat. Een weg zal overeen bepaalde lengte niet altijd een zelfde aantal rij-
stroken hebben, hetgeen leidt tot zones van de verschillende wegdelen met 
verschillende breedten. Men denke aan autosnelwegen met weefvakken, pa-
rallelbanen en dergelijke. In het derde lid is voorzien in het stellen van regels 
met betrekking tot de wijze van aansluiting van de zonedelen onderling ten 
einde geluidhinderlijke situaties bij de aansluitingspunten te voorkomen. 

Artikel 76 
De krachtens de artikelen 82 t/m 85 geldende waarden zijn ingevolge het 

bepaalde in het tweede lid niet van toepassing voor die onderdelen van een 
bestemmingsplan die slechts een vastlegging betekenen van onderdelen, 
waarin de weg en de nabijgelegen bebouwing en andere geluidsgevoelige 
objecten reeds zijn gerealiseerd. Bestaande situaties vallen indien zij op het 
tijdstip van inwerkingtreding van de wet reeds aanwezig zijn onder afdeling 
3 (artikel 88 en volgende). Indien zij na de inwerkingtreding van de wet tot 
stand zijn gebracht is ter zake reeds afdeling 2 toegepast. 

Artikel 77 
Het doel van het in het eerste lid, onder a, bedoelde akoestisch onderzoek 

is na te gaan of de geluidsbelasting door het wegverkeer voor binnen dezo-
ne gelegen geluidsgevoelige objecten de krachtens de artikelen 82 t/m 85 
geldende waarden overschrijdt. Bij deze berekening kan rekening worden 
gehouden met de plaatselijke terrein- en bodemomstandigheden (bij voor-
beeld weghoogte), reeds aanwezige afschermingen (bij voorbeeld beplan-
tingen) die in het plan gehandhaafd blijven en planonderdelen die een af-
schermende werking hebben. Bij dit laatste dient er wel redelijke zekerheid 
te bestaan dat planonderdelen met een afschermende werking tegen het 
wegverkeerslawaai tijdig gereed zijn. Voorgenomen maatregelen als be-
doeld in het eerste lid, onder b, zijn veelal in overleg tussen de wegaanleg-
ger casu quo weg beheerder en de gemeente overeengekomen. 

Ten aanzien van voorgenomen maatregelen moet een onderscheid wor-
den gemaakt tussen maatregelen die wel en maatregelen die niet als een 
«normaal» onderdeel van een bestemmingsplan kunnen worden be-
schouwd. Als «normaal», niet uitsluitend op geluidsafscherming gericht, on-
derdeel van een bestemmingsplan kan men denken aan het aangeven van 
geluidsongevoelige bestemmingen, zoals kantoren en dergelijke die ook een 
afschermende werking tegen het verkeerslawaai hebben. 

Beide onderscheiden maatregelen dienen in het akoestisch onderzoek te 
worden betrokken. Alleen de kosten van de maatregelen die als «niet nor-
maal» kunnen worden beschouwd, vallen onder de kosten van maatregelen 
zoals bedoeld in hoofdstuk X, Financiële bepalingen. 

De artikelen 79, 80 en 81 
Er zullen zich gevallen kunnen voordoen waarin tot aanleg of reconstructie 

van een weg kan worden overgegaan zonder dat daarvoor een bestem-
mingsplan voor het betrokken gebied behoeft te worden vastgesteld of her-
zien. Zeker binnen de bebouwde kommen zal dit het geval kunnen zijn. Een 
voorschrift dat in deze gevallen zou voorzien in de verplichting tot vaststel-
ling van een (nieuw) bestemmingsplan, komt de ondergetekende, gelet op 
de vele aspecten die daarbij aan de orde zullen worden gesteld, niet aantrek-
kelijk voor. Om die reden is voorzien in een regeling die de aanleg of recon-
structie van een weg in zo'n situatie slechts mogelijk maakt in overeenstenv 
ming meteen besluit van de gemeenteraad terzake, waarbij de krachtens de 
artikelen 82 t/m 85 geldende waarden in acht moeten worden genomen. 

Overigens zij hierbij opgemerkt dat bij de opstelling van plannen die met 
bestemmingsplannen worden gelijkgesteld, ook met de in dit wetsontwerp 
neergelegde waarden rekening zal moeten worden gehouden. Eventueel 
noodzakelijke aanpassing van dit wetsontwerp zal hetzij bij nota van wijzi-
ging, hetzij door de nieuwe wetgeving zelf moeten geschieden. Bij de keuze 
van de waarden die zullen gelden binnen stedelijk gebied is met een derge-
lijke ontwikkeling reeds rekening gehouden. 
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Artikel 82 
Voor een toelichting op de in het eerste lid vermelde waarde (voorkeurs-

grenswaarde) van 50 dB(A) moge worden verwezen naar hoofdstuk III, § 2 
van deze memorie. Er zij op gewezen dat in artikel 103 de mogelijkheid is ge-
schapen op de onderzoekresultaten, die aan de in dit hoofdstuk opgenomen 
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel moe-
ten worden getoetst, een tijdelijke aftrek van ten hoogste 5 dB(A) toe te pas-
sen. Toepassing van een correctiefactor van 5 dB(A) betekent de facto dat, 
wanneer op grond van een akoestisch onderzoek een geluidsbelasting van 
55 dB(A) voor de gevel van een woning kan worden verwacht, geen maatre-
gelen behoeven te worden genomen, omdat na correctie van voornoemde 
waarde met 5 dB(A) juist aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt 
voldaan. De aftrek is integraal van toepassing op de onderzoekresultaten in 
alle gevallen waarvoor ingevolge dit hoofdstuk een ten hoogste toelaatbare 
waarde voor de geluidsbelasting van de gevel geldt. 

Toepassing van het voorgaande leidt er in wezen toe dat in de eerstko-
mende jaren als voorkeursgrenswaarde voor woningen 55dB(A)zal gelden, 
hetgeen overeenkomt met de in de circulaire «Geluidhinder» van 1973 aan-
bevolen voorkeursgrenswaarde voor het verkeerslawaai bij woningen langs 
autosnelwegen. 

Voor een verdere toelichting op de betekenis en de oorsprong van de cor-
rectiefactor voor verkeerslawaai zij verwezen naar hetgeen hieronder bij arti-
kel 103 is opgemerkt. Ingevolge het tweede lid kunnen bij algemene maatre-
gel van bestuur eveneens voorkeursgrenswaarden worden vastgesteld voor 
andere geluidsgevoelige objecten dan woningen binnen de zone langs een 
weg. De voordracht voor zodanige maatregel zal overeenkomstig het gestel-
de in artikel 171, tweede lid, door de Ministervan Volksgezondheiden Mi-
lieuhygiëne worden gedaan na overleg met de bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen ministers. 

De artikelen 83,84 en 85 
In hoofdstuk III van deze memorie is reeds toegelicht dat met het oogmerk 

een flexibele toepassing van de in dit wetsontwerp vastgelegde voorkeurs-
grenswaarde mogelijk te maken, de bevoegdheid voor de Ministers van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening is geschapen in bijzondere gevallen (aan te geven bij algemene 
maatregel van bestuur) hogere waarden voordeten hoogste toelaatbare ge-
luidsbelasting vast te stellen. De mate waarin deze verhoging mag plaatsvin-
den is in het wetsontwerp nauwkeurig aangegeven; deze is gerelateerd aan 
de fase waarin de aanleg van de weg of de bebouwing, dan wel beide, zich 
bij de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het betrokken gebied 
reeds bevinden. 

Bij de in het wetsontwerp weergegeven mogelijkheden tot het toestaan 
van een hogere geluidsbelasting is in sterke mate rekening gehouden met 
de ervaringen die, na de publikatie van de circulaire «Geluidhinder», met 
name met betrekking tot de rijkswegen in de praktijk zijn opgedaan. Hierbij 
dient te worden bedacht dat, rekening houdend met de correctiefactor 
krachtens artikel 103,60 dB(A) in de circulaire - althans de eerstkomende ja-
ren - met 55 dB(A) ingevolge het wetsontwerp overeenkomt. Bij een ge-
luidsbelasting van 55 dB(A) volgens het ontwerp is derhalve aanvankelijk 
sprake van een «matige» woonsituatie. De gevallen waarin 55 dB(A) toelaat-
baar kan worden gesteld, betreffen die gevallen waarin zowel de woningen 
als de wegen nog in een beginstadium verkeren. De ondergetekende is van 
mening dat in die gevallen de totstandbrenging van woonsituaties waarbij 
sprake zou zijn van een minder dan matige woonsituatie, zelfs in bijzondere 
omstandigheden, niet aanvaardbaar is. 

In tabel IV op blz. 150 zijn de situaties weergegeven waarvoor krach-
tens dit hoofdstuk door de ministers hogere geluidsbelastingen kunnen wor-
den toegelaten. De tabel verwijst naarde betrokken artikelen van dit hoofd-
stuk. 
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Van de in het tweede lid van artikel 83 gegeven bevoegdheid zal naar de 
mening van de ondergetekende slechts gebruik moeten worden gemaakt in 
gevallen van sanering van binnensteden en het eventueel opvullen van «ga-
ten» in de bestaande bebouwing. 

In geval van reconstructie van wegen langs aanwezige of in aanbouw zijn-
de huizen is in artikel 84 bepaald dat geen hogere geluidsbelasting van de 
gevels is toegelaten dan vóór de aanvang van de reconstructie in werkelijk-
heid optreedt. Een uitzondering hierop vormen de situaties waarbij vóór de 
aanvang van de reconstructie een geluidsbelasting van de gevel aanwezig is 
van minder dan 50 dB(A). In deze situaties mag de geluidsbelasting toene-
men tot 50 dB(A), omdat ook bij een nieuwe weg deze waarde toelaatbaar is. 

Ook in deze gevallen is voorzien in de bevoegdheid van de ministers om, 
indien vóór de reconstructie ter plaatse van de gevel van woningen reeds 
een geluidsbelasting vanwege het wegverkeer aanwezig is van meer dan 50 
dB(A), een hogere waarde vast te stellen. Die bevoegdheid is ook hier aan 
grenzen gebonden om de geluidsbelasting niet te zeer te doen toenemen 
(artikel 84, tweede lid). 

Een toeneming van 5dB(A) bij bijzondere omstandigheden zoals in dit ge-
val voorzien, zal niet leiden tot een aanzienlijke verslechtering van het woon-
en leefklimaat ter plaatse. Met name bij aanwezige hoogbouw, waarbij 
moeilijk maatregelen aan de weg kunnen worden getroffen, moet een derge-
lijke toename toelaatbaar worden geacht. Hierbij zij nogmaals opgemerkt, 
dat in dit geval bijzondere eisen gelden ten aanzien van de geluidsisolatie 
van de woningen, om ervoor te zorgen dat de geluidsbelasting binnen de 
woning bij gesloten ramen niet zal toenemen. 

Artikel 86 
Een voorwaarde als bedoeld in het tweede lid kan bij voorbeeld zijn de eis, 

dat bij uitvoering door de gemeenteraad van de hem in het derde lid opge-
legde verplichting, akoestische deskundigen worden ingeschakeld. Bij het 
derde lid kan hier nogmaals worden opgemerkt dat de burger niet gedwon-
gen is extra gevelisolatie te accepteren. 

De gemeenteraad is derhalve van zijn verplichtingen gekweten, indien hij 
ter zake «een regeling treft», dat wil zeggen een aanbod doet of anderszins 
de mogelijkheid biedt tot het treffen van de bedoelde maatregelen. 

Artikel 87 
Daar zowel de wegaanlegger casu quo de weg beheerder als de gemeente 

kan verzoeken om vaststelling van een hogere geluidsbelasting dan in arti-
kel 82 is weergegeven, moet krachtens dit artikel de andere partij in de gele-
genheid worden gesteld haar standpunt ten aanzien van het verzoek toe te 
lichten, ten einde ook de soms tegengestelde belangen van deze belangheb-
bende bij de besluitvorming over het verzoek te betrekken. 

Beide partijen kunnen vervolgens beroep bij de Kroon instellen. 
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Tabel IV behorende bij de toelichting op de artikelen 74 t /m 104 

Relatie planfase — verwijzing in de wet m.b.t. afmeting zone, gebied en waardebepaling. 

Bebouwing in 
voorbereiding 

Geprojecteerde 
bebouwing 

Bebouwing in aanbouw 
of aanwezig 

Weg in voorbereiding afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
art ikel 82, 83.1 en 103 

afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 82, 83.1 en 103 

afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 8 2 , 8 3 . 1 , 83,4 en 103 

Bovengenoemde fase op het t i jdst ip van inwerkingtreding 
van de wet 

Geprojecteerde weg afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 82, 83.1 en 103 
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afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 93, 97 en 103 

afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 93, 96, 97 en 103 

Weg in aanleg afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 82, 83.1 en 103 
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 afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 94, 97 en 103 

afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 90 en 103 

Aanwezige weg afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 82, 83 .1 , 83.2 en 103 
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afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 94, 97 en 103 

afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 90 en 103 

Weg in reconstructie afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 82, 83 1, 83.2 en 103 
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afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 94, 97, 101 en 103 

afmeting gebied: 
artikel 88 
geluidsbelasting: 
artikel 90, 99, 100 en 103 

Weg in reconstructie afmeting zone: 
artikel 74 
geluidsbelasting: 
artikel 82, 83 1, 83.2 en 103 

artikel 82, 83.3 en 103 artikel 84 en 103 

Artikel 88 
In dit lid wordt een opsomming gegeven van die situaties die op het tijd-

stip van inwerkingtreding van de wet reeds bestaan of tot de totstandbren-
ging waarvan reeds definitieve beslissingen in het kader van een bestem-
mingsplan zijn genomen. Ten aanzien daarvan gelden de Afdelingen 3 en 4. 
Het gaat bij deze situaties steeds om de relatie van een weg tot de onder de 
omschrijving vallende woningen. Met betrekking tot de relatie van dezelfde 
weg tot woningen die na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet wor-
den geprojecteerd geldt derhalve de regeling van Afdeling 2. Afdeling 3 be-
treft situaties die krachtens een onherroepelijk vastgesteld bestemmings-
plan tot stand gebracht zouden kunnen worden en situaties die reeds tot 
stand zijn gebracht. Voor deze situaties zal dienen te worden nagegaan of 
en, zo ja, welke maatregelen ter beperking of voorkoming van geluidhinder 
dienen te worden getroffen, waarbij de waarden voor de ten hoogste toe-
laatbare geluidsbelasting kunnen variëren met het stadium van realisering 
van woningen en/of weg. 

Voor alle in het eerste lid onderscheiden situaties dient een onderzoek te 
worden ingesteld naar de geluidsbelasting van de woningen binnen de in 
dat lid aangegeven gebieden, welke deel uitmaken van de zone van de weg. 
Voor de bepaling van de breedte van de in het tweede lid aangegeven gebie-
den is uitgegaan van een geluidsbelasting van 55 dB(A) op de grens van het 
gebied. Zoals in de toelichting op artikel 83 is uiteengezet, is de ten hoogste 
toelaatbare gevelbelasting voor woningen binnen de zone op middellange 
termijn, door toepassing van de correctiefactor van artikel 103, in wezen 55 
dB(A) zoals ook in de circulaire «Geluidhinder» is vermeld. De vaststelling 
van de breedte van de in artikel 88 bedoelde zonedelen op grond van een ge-
luidsbelasting van 55 dB(A) op de grens van deze zonedelen brengt dan ook 
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weinig risico mee voor een te hoge gevelbelasting van woningen, die op 
het tijdstip van in werking treden van de wet buiten de hierbedoelde gebie-
den, doch binnen de zone aanwezig of geprojecteerd zijn. Deze geluidsbelas-
ting zal de 55 dB(A)-grens niet kunnen overschrijden. 

Aan de berekening van de breedte van de gebieden, bedoeld in dit artikel 
liggen dezelfde veronderstellingen ten grondslag als toegelicht bij artikel 74. 

De artikelen 89 en 90 
Indien uit het voorgeschreven akoestisch onderzoek blijkt dat in de in arti-

kel 88 omschreven gevallen de geluidsbelasting vanwege de weg van wo-
ningen hoger is dan 55 dB(A) moeten burgemeester en wethouders het be-
treffende geval melden bij de minister. Bij de melding moet zijn gevoegd 
een programma van maatregelen (zo mogelijk met alternatieven) welke naar 
hun oordeel mogelijk zijn om de geluidsbelasting te beperken tot 55 dB(A). 
Ter zake van de opzet, inhoud en samenstelling van zodanige programma's 
zullen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gegeven. De beide 
saneringsartikelen 89 en 90 moeten gezien worden in samenhang met het 
bepaalde in artikel 134, eerste lid, onder c, op grond waarvan het Rijk uit de 
heffingen de kosten van saneringsmaatregelen, voor zover getroffen met in-
stemming van de minister, vergoedt. De voorgeschreven indiening van bo-
venbedoelde programma's heeft met name tot doel de minister inzicht te ge-
ven in de situaties die eventueel voor sanering in aanmerking komen, de 
omvang en aard van de te treffen maatregelen en de daaraan verbonden 
kosten. 

Aan de hand van de ingediende programma's stelt de minister per geval 
de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting vast voor de betrokken woningen, 
waarbij hij gebonden is aan wettelijke grenzen (artikel 90, tweede en derde 
lid). Van zijn besluit geeft de minister kennis aan burgemeester en wethou-
ders, waarbij hij tevens vermeldt, of en in hoeverre zijn inziens het program-
ma inde ingediende vorm voorfinanciering vanwege het Rijk in aanmerking 
komt. Dit is de betekenis van het in het zesde lid van artikel 90 bepaalde. 
Aangezien financiering door het Rijk niet kan plaatsvinden dan na opneming 
van het betreffende geval in het indicatief meerjarenprogramma, moet de 
toezegging van de minister in dit stadium hiertoe beperkt blijven. 

Het ligt voor de hand dat bij de bepaling van de prioriteiten van de uitvoe-
ring van saneringsprogramma's de situaties met de hoogste geluidsbelas-
tingen het eerste zullen worden verbeterd. Hierbij kan nog worden opge-
merkt dat sanering natuurlijk niet kan inhouden een uiteindelijke gedeelte-
lijke afbraak van gebieden in steden waardoor drukke verkeersaders lopen. 
In die gevallen zal naar een verhoogde geluidsisolatie van de woning (aan 
de naar de weg gekeerde zijde) of naar een wijziging in de functie van het be-
trokken gebouw moeten worden gestreefd. Bij de bepaling van de in het der-
de lid van artikel 90 vermelde hogere waarde voor de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting is rekening gehouden met de mate waarin het in de prak-
tijk nog mogelijk is via maatregelen aan de gevel tot een aanvaardbare situa-
tie binnenshuis te geraken. De ondergetekende is van mening dat bij een 
gevelbelasting van meer dan 70 dB(A) rekening houdend met de in artikel 
103 bedoelde correctie: 75 dB(A), van een situatie moet worden gesproken 
die vanuit volksgezondheidsoogpunt onaanvaardbaar moet worden geacht. 
In zo'n geval zal de betrokken woonbebouwing qua functie gewijzigd moe-
ten worden. In het uiterste geval zou onbewoonbaarverklaring en afbraak 
moeten volgen. 

De artikelen 91 tot en met 98 
De artikelen 91 t/m 98 betreffen de categorieën gevallen, genoemd in arti-

kel 88, eerste lid, onder e t/m g. 
De gevallen hebben gemeen dat of de weg of de woningen (of beide) ge-

projecteerd zijn (dat wil zeggen in een onherroepelijk geworden bestenv 
mingsplan voorkomen), terwijl in de gevallen e en f onderscheidenlijk de 
woningen of de weg reeds in aanbouw of aanwezig zijn. Over één van beide 
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of over beide de toekomstige geluidhinder bepalende factoren is dus reeds 
een definitieve beslissing genomen (de aanleg van een weg of de bouw van 
woningen), maar met de uitvoering van die beslissing is nog geen begin ge-
maakt. De onderhavige artikelen behelzen nu een procedure welke de ge-
meente en de wegaanlegger dwingt de geluidsconsequenties van de eerder 
genoemde beslissingen te onderzoeken, ervan uitgaande dat de gemeente 
er de voorkeur aan geeft het geldende bestemmingsplan te handhaven. In-
dien dit niet het geval is en tot herziening wordt besloten, hoeft de zoeven 
bedoelde procedure niet te worden gevolgd. Immers in geval van bestem-
mingsplan-herzieningzijn de artikelen 76 t/m 87 van toepassing. 

Tot aanleg van de weg en tot de bouw van de woningen mag niet worden 
overgegaan dan wanneer vaststaat dat de geluidsbelasting ten gevolge van 
de uitvoering van de bestaande plannen in elk geval beneden de krachtens 
artikel 97 geldende waarden blijft. Plannen, bij uitvoering waarvan wonin-
gen een zodanige hoge geluidsbelasting zouden ondervinden dat van een 
matige of slechte woonsituatie moet worden gesproken, zullen moeten wor-
den aangepast. In de procedure die moet worden gevolgd, indien niet voor 
herziening van het bestemmingsplan wordt gekozen, zijn twee fasen te on-
derscheiden. In eerste instantie moet op gemeentelijk niveau worden vast-
gesteld of de te verwachten geluidsbelasting van de binnen de zone vallen-
de woningen bij ongewijzigde uitvoering van het plan 50 dB(A) zal over-
schrijden. Is dit niet het geval, dan kan de weg worden aangelegd en kunnen 
de woningen worden gebouwd; zal de toekomstige geluidsbelasting hoger 
zijn dan 50 dB(A) en wordt overeenstemming bereikt met de wegaanlegger 
over de te treffen maatregelen, dan neemt de gemeenteraad een besluit ter 
zake. Ook in dat geval kan het plan worden uitgevoerd. Blijkt het niet moge-
lijk met feitelijke afschermende maatregelen de geluidsbelasting tot 50 
dB(A) te beperken, dan dient het betrokken geval te worden voorgelegd aan 
gedeputeerde staten. 

Dit oordeel is reeds toegelicht in hoofdstuk III van de memorie. Gedepu-
teerde staten kunnen besluiten dat tot aanleg van de weg casu quo tot verle-
ning van de bouwvergunning voorshands niet zal worden overgegaan. De 
betreffende aanvraag om een bouwvergunning blijft aangehouden. De ge-
meenteraad zal de dan ontstane impasse kunnen doorbreken doorherzie-
ning van het bestemmingsplan. 

De artikelen 99, 100 en 101 
De in deze artikelen vervatte regeling heeft betrekking op de reconstructie 

van wegen in situaties die als saneringssituaties in de zin van artikel 88, eer-
ste lid, onder a t/m f, worden beschouwd. Indien een wegbeheerder voorne-
mens heeft tot zo'n reconstructie dient hij dat voor wat de gevallen a t/m d 
betreft aan burgemeester en wethouders van de gemeente en aan de Minis-
tervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne te melden. Indien de melding 
door burgemeester en wethouders van het betrokken geval (nog) niet heeft 
plaatsgevonden dient de voorgenomen reconstructie in het door dit college 
op te stellen overzicht van saneringsmaatregelen mede te worden betrok-
ken. Indien op het moment van kennisgeving door de minister reeds de 
waarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting waren bepaald (en 
de omvang van de te treffen saneringsmaatregelen dus vaststond) kan de 
minister naar aanleiding van de kennisgeving besluiten dat op de recon-
structie althans met betrekking tot de reeds aanwezige of in aanbouw zijnde 
woningen afdeling 2 van toepassing is (met uitzondering van de artikelen 82, 
83 en 85). Bij de toepassing van artikel 84 op dit geval dient echter wel met 
de extra beperking, die is vervat in artikel 100, rekening te worden gehou-
den. 

Indien nog geen besluit over de te hanteren waarden krachtens artikel 90, 
tweede lid, is gevallen, zal, zoals gezegd, de reconstructie in de beslissing 
over de omvang van de saneringsmaatregelen meelopen. Het onderscheid 
tussen beide situaties heeft ook consequenties in de financiële sfeer. Bij een 
tijdig aangemelde reconstructie zullen de kosten van de maatregelen die het 
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gevolg zijn van de reconstructie in de praktijk niet te onderscheiden zijn van 
de kosten van de reeds noodzakelijke sanering. Om die reden zal in zo'n ge-
val het totale pakketten laste van de beschikbare saneringsfondsen, dus van 
het Rijk, worden gebracht. 

Maatregelen ten gevolge van een reconstructie die na de vaststelling van 
de bij de sanering te hanteren waarden is aangemeld zullen ten laste van de 
wegbeheerder komen (zie de artikelen 123 en 124). De achtergrond van deze 
artikelen is het streven zoveel mogelijk het uitvoeren van geluidbeperkende 
maatregelen in het kader van de krachtens artikel 89 te verrichten werkzaanv 
heden te combineren met werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie 
van wegen, indien deze laatste plannen ten minste voldoende urgent en 
noodzakelijk zijn. Door deze combinatie kan voor de betrokken bewoners 
een meer acceptabele oplossing worden bereikt. 

Artikel 102 
Voor de berekening en meting van de geluidsbelasting van wegen dienen 

regels te worden gesteld ondermeerten aanzien van de daarbij aan te nou-
den verkeersintensiteit, snelheid en samenstelling van het verkeer. Het ligt 
in de bedoeling deze berekening in het algemeen te doen baseren op de ge-
luidsbelasting bij volbelasting van de weg. Voor een verdere toelichting op 
dit artikel, dat analoog is aan artikel 73, zij kortheidshalve verwezen naar de 
toelichting op dat artikel. 

Artikel 103 
Zoals eerder in deze memorie vermeld, mag worden verwacht dat de ge-

luidproduktie van de individuele motorvoertuigen zal dalen onder invloed 
van het - ook internationaal steeds meer opkomende - streven naar stillere 
voertuigen. Ook zullen maatregelen in de gebruikssfeer, zoals verkeersmaat-
regelen, tot een verlaging van de geluidproduktie leiden, vooral in stedelijke 
gebieden. Omdat de geluidproduktie van het huidige voertuigenpark zoda-
nig is, dat het reeds bij het in werking treden van de wet aanhouden van een 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor de gevelbelasting van woningen 
nabij verkeerswegen en van alle hierop gebaseerde andere grenswaarden 
voor de gevelbelasting in het ontwerp tot zeer grote financiële en ruimtelijke 
consequenties zou leiden, is in artikel 103 de mogelijkheid geschapen om bij 
het toetsen van de resultaten van de ingevolge hoofdstuk VI voorgeschreven 
akoestische onderzoeken aan de in dat hoofdstuk opgenomen grenswaar-
den een tijdelijke aftrek toe te passen. Deze aftrek moet overeenkomen met 
het resultaat dat de genoemde ministers verwachten van maatregelen aan 
de bron voor de betreffende periode. Voor industrielawaai bestaat aan een 
dergelijke aftrekmogelijkheid geen behoefte omdat van geval tot geval en 
langs directe weg via de vergunning het treffen van geluidbeperkende maat-
regelen aan de bron in het pakket voorschriften kan worden geïncorporeerd. 
De aftrek mag ten hoogste 5 dB(A) bedragen, omdat enerzijds naar de huidi-
ge inzichten niet mag worden verwacht dat maatregelen aan de voertuigen -
vooral in niet stedelijke gebieden - t o t hogere geluidreducties zullen leiden 
bij gelijkblijvende verkeersintensiteit, en anderzijds een tijdelijke verhoging 
van de toelaatbare geluidsbelasting met meer dan 5dB(A) uiteen milieuhy-
giënisch oogpunt niet veranwoord kan worden geacht. 

Een aftrek van 5 dB(A) zou ertoe leiden dat de in de circulaires van 1973 en 
1974 opgenomen immissie-aanbevelingen geheel aansluiten bij de in dit 
ontwerp neergelegde grenswaarden. De ondergetekende acht het verant-
woord tijdelijk een verhoging met 5 dB(A) van de toelaatbare geluidsbelas-
ting op geluidsgevoelige objecten binnen de zone toe te staan. Een zodanige 
verhoging kan weliswaar tijdelijk tot een vermindering van de kwaliteit van 
de woonomgeving leiden, maar zal toch nog in de meeste gevallen een re-
delijke woonsituatie garanderen. 

Bovendien moet worden bedacht dat in de meeste situaties de werkelijk 
optredende geluidsbelasting onder de toegestane geluidsbelasting zal lig-
gen, daar de verkeersintensiteit op de betrokken weg nog niet die waarde 
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bereikt zal hebben waarmee bij het akoestisch onderzoek gerekend is. Een 
tijdelijke verhoging met 5 dB(A) behoeft in de meeste situaties niet direct tot 
een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met 5 dB(A) te leiden. 

Indien de doorwerking van de geluidbeperkende maatregelen aan de 
voertuigen tot een lagere geluidsbelasting vanwege een bepaalde weg leidt 
vóórdat volbelasting van die weg is opgetreden, zal de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde minder dan 5dB(A) bedragen. De verdere doorwer-
king van voornoemde geluidbeperkende maatregelen zal dan plaatsvin-
den na volbelasting van de weg en zal dan toch uiteindelijk tot gevolg heb-
ben dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt bereikt. 

De correctiefactor zal worden verkleind, zodra dit op grond van een verbe-
tering van de geluidemissie van de voertuigen mogelijk is. Naar redelijke 
verwachting zal hiertoe eerst op middellange termijn kunnen worden over-
gegaan. De correctiefactor kan alleen worden bepaald voor de geluidsbelas-
ting van de gevel. De correctiefactor kan dus niet worden gebruikt voor de 
berekening van de geluidsbelasting binnenshuis. Hierdoor wordt bereikt dat 
bij aanvullende eisen ten aanzien van de binnenbelasting vanaf het in wer-
king treden van de wet de in dit wetsontwerp genoemde waarden onmiddel-
lijk gelden. 

Artikel 104 
Het ligt in de bedoeling de in dit artikel bedoelde algemene maatregel van 

bestuur bij de inwerkingtreding van hoofdstuk VI gereed te hebben. Aange-
zien nog onderzoek op dit terrein dient te worden uitgevoerd is de betrokken 
bepaling niettemin facultatief geredigeerd. 

Buiten twijfel is gesteld dat voor de toepassing van de zoneringsregeling 
op andere geluidsgevoelige objecten met dezelfde zonebreedten als bij wo-
ningen rekening moet worden gehouden. 

De artikelen 105, 106 en 107 
Voor een toelichting op deze artikelen zij verwezen naar hoofdstuk III, § 5 

van deze memorie. 

De artikelen 108 tot en met 116 
Verwezen moge worden naar hoofdstuk III, § 6 van deze memorie. 

De artikelen 117 tot en met 136 
De regeling inzake de vaststelling van stiltegebieden en definanciëlebe-

palingen van dit wetsontwerp zijn uitvoerig toegelicht in respectievelijk 
hoofdstuk IV en hoofdstuk VI, de paragrafen 1 tot en met 5. Op deze plaats zij 
volstaan met een verwijzing naar die passages. 

De artikelen 137 tot en met 140 
Naast hetgeen met betrekking tot het indicatief meerjarenprogramma is 

opgemerkt in hoofdstuk VI, § 6 van deze memorie, zij hier vermeld dat de be-
tekenis van dit hoofdstuk niet mag worden onderschat. 

Voor het eerst bevat een wetsontwerp een opdracht voor de minister die 
met de uitvoering is belast, aan de Staten-Generaal een planmatig overzicht 
te verschaffen van niet alleen de voornemens die ter zake van de uitvoering 
bestaan, maar ook de resultaten die uitvoeringsmaatregelen hebben gehad. 
Op deze wijze wordt ook de volksvertegenwoordiging op zo direct mogelijke 
wijze met de uitvoering van de door haar mede tot stand gebrachte wetge-
ving geconfronteerd. 

De artikelen 141 tot en met 146 
Opeen enkele uitzondering na, voorkomend in artikel 141, twaalfde lid, 

staat tegen de in artikel 141 genoemde besluiten krachtens het wetsontwerp 
(uiteindelijk) beroep open op de Kroon. De kring van tot beroep gerechtig-
den is bij de verschillende categorieën tot beroep gerechtigden niet gelijk. 
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Zowel voor wat betreft de beroepsinstantie als voor wat betreft de kring van 
tot beroep gerechtigde personen is een keuze gemaakt, afhankelijk van de 
aard van het besluit en de directe vergelijkbaarheid en samenhang van het 
besluit met besluiten, berustende op andere wettelijke regelingen. 

Deze uitgangspunten maken het, om ongewenste discrepanties te vermij-
den, noodzakelijk ter zake van het beroep tegen besluiten krachtens hoofd-
stuk IV enerzijds en tegen een aantal besluiten krachtens de hoofdstukken V, 
VI en X anderzijds, aansluiting te zoeken bij onderscheidenlijk de Wet inzake 
de luchtverontreiniging en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het eerste lid 
van artikel 141 kent dan ook iedere belanghebbende van de daar genoemde 
besluiten beroep toe op de Kroon. Ook het dertiende lid geeft voor het daar 
genoemde geval een regeling analoog aan de Wet inzake de luchtverontrei-
niging. De omstandigheid dat sedert de inwerkingtreding van beide ge-
noemde wetten de Wet Arob is tot stand gekomen maakt de geschetste 
noodzaak tot parallellie niet minder dwingend. Daarbij komt dat het zoge-
naamde «vol beroep» in deze gevallen op zijn plaats moet worden geacht. 
Zowel in het belang van de justitiabelen als in het belang van de verwezenlij-
king van de doeleinden van de wet is het noodzakelijk ook in hoogste instan-
tie een fundamentele bezinning op de aan de orde zijnde beleidsaspecten 
mogelijk te maken. De wenselijkheid van een zodanige beleidsmatige «be-
waking» door de centrale overheid van een goede uitvoering van de wet 
spreekt te meer, omdat de beleidsmarge waarbinnen de bedoelde, voor be-
roep vatbare, besluiten zich moeten bewegen in de wet niet zeer nauw ge-
trokken zijn. 

De in artikel 141, tweede tot en met elfde lid, voor beroep opengestelde 
besluiten uit de hoofdstukken V en VI (de ten hoogste toelaatbare waarden 
en het pakket maatregelen betreffend) zijn in mindere mate dan de in het 
eerste lid van dat artikel genoemde besluiten direct vergelijkbaar met beslui-
ten op grond van de beide bovengenoemde wetten, maar zij hebben wel be-
langrijke rechtsgevolgen voor de toepassing van hoofdstuk IV van het ont-
werp en op het terrein van de ruimtelijke ordening. De uiteindelijke beroeps-
instantie zal dan ook in deze gevallen dezelfde moeten zijn als bij de in lid 1 
bedoelde besluiten. Om dezelfde redenen als bovengenoemd is een vol 
beroep in deze gevallen aangewezen. 

Anders dan bij de besluiten, bedoeld in het eerste lid, staat het beroep in 
de hier aan de orde zijnde gevallen slechts open voor de met name genoem-
de instanties en organen. De betreffende besluiten richten zich naar hun 
aard juist tot de genoemde beroepsgerechtigden (afgezien van de inspec-
teur, aan wie het beroepsrecht ambtshalve is toegekend). Zo treedt de bij 
een ministerieel besluit ingevolge artikel 83, eerste lid, vastgestelde ten 
hoogste toelaatbare waarde in de plaats van de wettelijke waarde, welke vol-
gens het systeem van het ontwerp met name de wegaanlegger c.q. wegbe-
heerder en de gemeente bindt. Veelal, bij voorbeeld in de gevallen bedoeld 
in het tweedeen vierde lid van artikel 141, kunnen de voor beroep vatbare 
besluiten uitsluitend worden genomen op verzoek van de genoemde direct 
betrokken instanties en organen, aan wie dan ook het beroepsrecht is toege-
kend. Om deze redenen leek beperking van de kring van beroepsgerechtig-
den in deze gevallen voor de hand te liggen. 

Afzonderlijke toelichting verdienen de leden 9 en 10, waarin tegen het ten 
onrechte uitblijven van besluiten van burgemeester en wethouders als daar 
bedoeld, in eerste instantie beroep is opengesteld op gedeputeerde staten. 

Tegen een door gedeputeerde staten op een zodanig beroep genomen be-
sluit staat beroep op de Kroon open. Dat uiteindelijk beroep op de Kroon 
moet openstaan is in het voorgaande reeds toegelicht. De figuur van een 
«getrapt» beroep via gedeputeerde staten is om de volgende reden gekozen. 
In de betrokken artikelen 93 en 94 worden burgemeester en wethouders ver-
plicht in de zich daar voordoende situatie in elk geval een besluit te nemen, 
houdende of wel een positieve uitspraak ofwel het oordeel dat de wettelijke 
grenswaarde niet door het treffen van maatregelen kan worden verwezen-
lijkt. In het laatste geval moeten gedeputeerde staten een oordeel over de 
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zaak geven (de artikelen 95 en 96). De beroepsregeling in geval van uitblij-
ven van enig besluit (positief of negatief) van de kant van burge-
meester en wethouders zal er niet toe mogen leiden dat gedeputeerde sta-
ten, die, ware een negatief besluit genomen, tot een oordeel zouden zijn ge-
roepen, worden uitgeschakeld. Dit zou het geval zijn indien van het uitblijven 
van enig besluit van burgemeester en wethouders rechtstreeks beroep op 
de Kroon zou worden geopend als ware het een positief besluit (zie de leden 
6 en 7 van artikel 141). Om deze reden is bij stilzitten van burgemeesteren 
wethouders door de leden 9 en 10 steeds eerst beroep op gedeputeerde sta-
ten opengesteld. De gebruikelijke formulering «weigering een besluit te ne-
men wordt met een besluit houdende een weigering gelijkgesteld», is in de 
onderhavige gevallen niet gebruikt, omdat de veronderstelling dat «geen 
besluit» een «negatief besluit» zou zijn, gezien de krachtens de artikelen 93 
en 94 voor burgemeester en wethouders geldende verplichting om öf een 
positief óf een negatief besluit te nemen, in deze gevallen niet gewettigd kan 
zijn. In verband hiermede is de meer neutrale formulering van artikel 141, le-
den 9 en 10 gekozen. 

Van de besluiten, aan de orde in het twaalfde lid van artikel 141, isuitslui-
tend beroep op gedeputeerde staten opengesteld. Een toetsing van de be-
leidsaspecten in beroep lijkt in deze gevallen om redenen als vorenomschre-
ven gewenst, doch gezien het lokaal karakter van de bij de vergunningverle-
ning van artikel 12 spelende problemen, leekeen beroep op centraal niveau 
bij de Kroon minder gewenst. Het ontbreken van een Kroonberoep krach-
tens het ontwerp in deze gevallen behoeft ook om andere redenen geen be-
zwaar te ontmoeten, nu van een directe samenhang met de voor de andere 
hoofdstukken geldende beroepsrechten geen sprake is. 

Ten slotte verdient het ontbreken van artikel 123, derde lid, in de opsom-
ming van artikel 141, eerste lid, nog de aandacht. Anders dan bij besluiten 
tot schadevergoeding krachtens het eerste, tweede of vierde lid van artikel 
123 het geval is, ligt aan het besluittot schadevergoeding krachtens het der-
de lid van dit artikel geen besluit van het bevoegde gezag tot het opleggen 
van eisen aan de betrokkenen ten grondslag, maareen vrijwillige handeling 
van de betrokkene, namelijk de aflegging van een verklaring overeenkom-
stig artikel 27, derde lid, van de Hinderwet. 

In de praktijk zullen de toezeggingen van een schadevergoeding voor de 
betrokkene een belangrijke drijfveer voor zijn handelen zijn. Een beroeps-
recht lijkt gezien het vorenstaande niet noodzakelijk. 

De artikelen 147 tot en met 153 
Deze bepalingen, welke analoog zijn aan de betreffende bepalingen van 

het ontwerp-Afvalstoffenwet, wijken op enkele punten af van de overeen-
komstige artikelen 75 tot en met 82 van de Wet inzake de luchtverontreini-
ging. Met de onderhavige afwijkingen wordt vooral beoogdeen (nog) betere 
rechtsbescherming voorde burger te geven; artikel 147, eerste lid, verschilt 
in zoverre van het eerste lid van artikel 75 van de Wet inzake de luchtveront-
reiniging dat - evenals bij het ontwerp-Afvalstoffenwet - de betrokken mi-
nisters bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Wat de 
rijksambtenaren betreft zal men primair moeten denken aan de inspecteur 
van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het mi-
lieu, en de onder hem ressorterende ambtenaren. Behalve deze ambtenaren 
kunnen worden genoemd de regionale inspecteur van de Ruimtelijke Orde-
ning, ten aanzien van de ruimtelijke implicaties van de zonering, en de in-
specteur van de Volkshuisvesting, ten aanzien van de geluidsisolatie. Bij het 
derde lid van artikel 147 zij opgemerkt dat gedeputeerde staten en burge-
meester en wethouders toezichthoudende ambtenaren kunnen aanwijzen 
en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ter zake van dit toe-
zicht regelen kunnen worden gesteld. (De Wet inzake de luchtverontreini-
ging eist hier een algemene maatregel van bestuur.) Verwacht wordt dat bij 
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het onderlinge overleg van de drie bestuurslagen (Rijk, provincie en ge-
meente), bedoeld in artikel 154, tot een doelmatig op elkaar afgestemde 
taakvervulling van de drie categorieën ambtenaren zal worden gekomen. Bij 
dit overleg zal de provincie een coördinerende taak vervullen (artikelen 154 
toten met 156). 

De artikelen 154 tot en met 156 
Ten einde de coördinatie in het toezicht tot stand te brengen bevorderen 

gedeputeerde staten een regelmatig overleg, waaraan ten minste (dus niet 
limitatief) de ambtenaren, genoemd in artikel 154, eerste lid, deelnemen. 

Met dit overleg wordt in eerste instantie beoogd dat afspraken worden ge-
maakt ter zake van een goede coördinatie, samenwerking en arbeidsverde-
ling van de toezichthoudende provinciale, gemeente- en rijksambtenaren, 
op welke afspraken de ambtsinstructies van de onderscheidenlijke toezicht-
houdende ambtenaren kunnen worden afgestemd. Het overleg dient een 
dusdanig regelmatig karakter te krijgen als nodig is om tot een doeltreffende 
organisatie van het toezicht te komen. 

De artikelen 157 tot en met 161 
Ten einde te waarborgen dat de in het kader van deze wet opgedragen ta-

ken, bij voorbeeld op het terrein van het vergunningenbeleid, toezicht en op-
sporing naar behoren kunnen worden uitgevoerd, bestaat behoefte aan de 
aanwezigheid van geluidhinderdiensten, waarvan de instelling om organisa-
torische redenen is opgedragen aan de provincie. Deze geluidhinderdien-
sten dienen niet te worden aangemerkt als tak van dienst als bedoeld in arti-
kel 133 van de Provinciewet. Aan provinciale staten wordt in het wets-
ontwerp opdracht gegeven ervoor zorg te dragen dat een provinciale geluid-
hinderdienst functioneert. Zij zullen ook regels moeten opstellen omtrent de 
organisatie en de uitvoering van de taken, met het oog waarop deze dienst 
in het leven moet worden geroepen. In artikel 157, tweede lid, wordt duide-
lijktot uitdrukking gebracht dat de geluidhinderdiensten ten dienste van 
meer overheden zullen staan. Ten aanzien van deze dienstverlening aan an-
dere bestuursorganen dan de provincie zullen dan ook duidelijke werkaf-
spraken c.q. regelingen getroffen dienen te worden. Bij verordening zullen 
provinciale staten ter zake regels moeten stellen. Er zal naar de mening van 
de ondergetekende naar moeten worden gestreefd dat in de meeste provin-
cies, zodra mogelijk, een of meer regionaal werkende onderdelen van de ge-
luidhinderdienst zullen functioneren. Het niet instellen van deze regionaal 
werkende onderdelen van de geluidhinderdienst zal naar de mening van de 
ondergetekende eerder uitzondering dan regel zijn. 

Artikel 160 behelst de mogelijkheid de werkzaamheden en taken van de 
geluidhinderdienst over te dragen aan het bestuur van een gemeente of de 
besturen van gemeenten tezamen, het bestuur van een rechtspersoonlijk-
heid bezittend lichaam of het bestuur van een bovengemeentelijk lichaam, 
waarvan het grondgebied samenvalt met het gebied, waarvoor een regi-
onaal onderdeel van de geluidhinderdienst werkzaam is. Hierbij gaan de ge-
dachten uit naar bij voorbeeld intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en grote gemeenten die reeds een goed functionerende meetdienst bezitten. 
Ook kan worden gedacht aan het Openbaar Lichaam Rijnmond. 

Het behoeft geen betoog dat doublures van de bepaalde taken en werk-
zaamheden in een zelfde gebied vermeden dienen te worden. Het wets-
ontwerp legt de gemeente de verplichting op, behoudens het geval dat de 
noodzakelijke metingen op verzoek van het gemeentebestuur worden ver-
richt door of vanwege gedeputeerde staten, een meetdienst in te stellen, wel-
ke de voor een goede uitvoering van de door deze wet aan het gemeentebe-
stuur opgedragen taken noodzakelijke geluidmetingen verricht. Deze meet-
dienst dient dan niet te worden aangemerkt als tak van dienst, als bedoeld in 
de artikelen 252 en 265 van de gemeentewet. Ingeval geen meetdienst wordt 
ingesteld zal ter zake van de metingen een regeling van hulp en bijstand met 
de provincie getroffen moeten worden. Een voorziening voor het ontvangen 
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van klachten zou naar mening van de ondergetekende primair bij de provin-
ciale geluidhinderdienst aanwezig moeten zijn, opdat er een centraal voor 
het publiek herkenbaar punt is, van waaruit de klachten over geluid in de 
juiste kanalen kunnen worden geleid. 

De artikelen 163 en 164 
Deze artikelen voorzien ten behoeve van het verrichten van geluidmetin-

gen in de mogelijkheid van de oplegging van een plicht tot gedogen aan de 
rechthebbenden ten aanzien van onroerende goederen, wanneer de belan-
gen van de rechthebbenden redelijkerwijs onteigening niet vorderen en in 
het gebruik van de goederen niet meer belemmering wordt gebracht dan re-
delijkerwijs nodig is. Men denke aan de noodzaak om op een bepaald parti-
culier terrein een tijdelijke of permanente geluidmeetpost op te richten. Het 
opleggen van een gedoogplicht is, evenals in de Wet inzake de luchtveront-
reiniging, de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne. Een uitgebreide regeling van de procedurele aspecten van de op-
legging van een gedoogplicht ontbreekt in die wet evenwel. Volstaan is daar 
met een aantal artikelen, welke in hoofzaak geënt zijn op de centrale wet op 
dit terrein, de Belemmeringenwet Privaatrecht. In het belang van de justiti-
abelen lijkt het aangewezen de procedurele bepalingen van de genoemde 
Belemmeringenwet in hun geheel van overeenkomstige toepassing te ver-
klaren, waarbij de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in de 
plaats treedt van de daar genoemde Minister van Waterstaat. Laatstbedoel-
de vervanging is nodig in verband met de omstandigheid dat de oplegging 
van de gedoogplicht in het kader van het ontwerp krachtens artikel 163 de 
bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is, ter-
wijl dit volgens het niet van overeenkomstige toepassing zijnde artikel van 
de Belemmeringenwet de Minister van Waterstaat zou zijn. 

Artikel 165 
Uit de ervaringen opgedaan bij de uitvoering van de Wet inzake de lucht-

verontreiniging is gebleken dat in bepaalde gevallen behoefte kan bestaan 
aan een bevoegdheid om buiten de procedures van de vergunningverlening 
om, emissiegegevens te verlangen van de beheerders van bepaalde inrich-
tingen. In het kader van deze wet kan die behoefte zich voordoen bij het ver-
zamelen van gegevens ten behoeve van het instellen van geluidszones en 
het nemen van maatregelen binnen geluidszones. Hoewel in eerste aanleg 
een beroep tot vrijwillige medewerking op de desbetreffende vergunning-
houder zal worden gedaan, dient de mogelijkheid tot verplichting open te 
staan ter voorkoming van ongewenste vertraging in het tot stand brengen 
van beleidsbeslissingen op het gebied van geluidszonering. Dit geldt in nog 
sterkere mate voor de bij algemene maatregel aan te geven verplaatsbare 
inrichtingen, waarvoor de vergunningplicht op grond van deze wet niet van 
toepassing is. 

Met de vergunninghouders en beheerders kan door het bevoegde gezag 
worden overeengekomen dat - indien dezen zelf niet over de nodige facili-
teiten beschikken - de provinciale geluidhinderdienst de geluidemissie be-
paalt, zo nodig tegen een overeen te komen vergoeding. 

Artikel 166 
Dit artikel beoogt het de ondergetekende mogelijk te maken voldoende re-

levante gegevens te verkrijgen ten behoeve van een overzicht van de ge-
luidssituatie in den lande. Dit is niet alleen van belang voor de prioriteitstel-
ling bij de uitvoering van de wet, maar ook van grote betekenis voor een 
evaluatie van de doelmatige werking van de in het kader van de uitvoering 
gehanteerde beleidsinstrumenten. Gezien de geleidelijke opbouw van de 
meetdiensten zal eerst enige jaren na de inwerkingtreding van de wet met 
het opstellen van een zodanig overzicht kunnen worden begonnen. Voor 
een integraal overzicht is het in dit verband ook van belang te kunnen be-
schikken over relevante geluidsgegevens van geluidsbronnen waarvoor in 
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andere wetten een regeling is getroffen. De overzichten zullen in het kader 
van het indicatief meerjarenprogramma worden gepresenteerd. 

De artikelen 175 t/m 176 
Alle door het ontwerp als strafbare feiten aangemerkte gedragingen zijn 

ondergebracht in de Wet op de economische delicten. Voor deze opzet is ge-
kozen nu de economische politierechter op het terrein van de milieudelicten 
reeds een zekere specialisatie bezit. Een bij die rechter geconcentreerde ver-
volging en berechting van alle in het ontwerp strafbare feiten verdient daar-
om de voorkeur boven een afdoening die deels moet plaatsvinden voor de 
kantonrechter, omdat bepaalde overtredingen van die wet niet-economi-
sche delicten zouden zijn. De processuele onoverzichtelijkheid welke het ge-
volg zou zijn van het bestaan van economische en niet-economische ge-
luidsdelicten naast elkaar wordt daarmede vermeden. Ook de administratie-
ve inboeking en behandeling van de ter zake van die wet opgemaakte pro-
cessen-verbaal wordt dan vereenvoudigd. Bij het voorstel om alle voorziene 
strafbare feiten tot economische delicten te maken, heeft voorts een rol ge-
speeld dat de strafbaar te stellen gedragingen doorgaans zullen plaatsvinden 
in een bedrijfseconomisch kader. Dat particulieren - bij voorbeeld particulie-
re gebruikers van voertuigen en toestellen in de recreatiesfeer - in bepaalde 
gevallen voor de (economische) politierechter terecht moeten staan, behoeft 
niet bezwaarlijk te zijn. Dit gebeurt immers op basis van de Wet op deecono-
mische delicten wel meer. 

Artikel 177 
Krachtens het nieuwe zevende lid van artikel 3 van de Woningwet zullen 

bij algemene maatregel van bestuur waarden worden bepaald waaraan de 
wering van geluid in gebouwen afkomstig uit de buitenlucht of uit aangren-
zende gebouwen, alsmede tussen onderdelen van tot bewoning bestemde 
gebouwen ten minste moet voldoen. Behalve deze bepaling van de isolatie-
waarden worden bij algemene maatregel ook regelen gegeven omtrent de 
inhoud van de gemeentelijke bouwvoorschriften. Het is immers niet vol-
doende alleen de grenswaarden aan te geven. Aan de bouwwereld zal zo-
veel mogelijk de weg moeten worden gewezen hoe zij aan die waarden kan 
voldoen. 

Zoals reeds in het algemeen gedeelte van de toelichting in paragraaf 3 van 
hoofdstuk II is vermeld, wordt een wettelijke regeling van de vermelde onder-
werpen onontbeerlijk geacht. Hoezeer ook de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten door middel van de door haar zorg uitgegeven Model-bouw-
verordening heeft bijgedragen tot het bereiken van eenheid in de bouwver-
ordeningen van de gemeenten, nu het gaat om een zo snel mogelijke verbe-
tering van de wering van geluidhinder, in het bijzonder ten aanzien van wo-
ningen, dient een centrale benadering en regeling van deze materie te wor-
den verkozen boven een gedragslijn, waarbij het de gemeenten vrijstaat de 
bepalingen van de Model-bouwverordening - al dan niet of in gewijzigde 
vorm - over te nemen. De thans beoogde regeling bij algemene maatregel 
van bestuur schept voor de centrale overheid de mogelijkheid de door haar 
gewenste voorzieningen tot het door haar gewenste niveau in de bouwver-
ordeningen te doen opnemen. De ten aanzien van het onderhavige onder-
werp zozeer wenselijke uniformiteit van eisen is hiermee tevens gewaar-
borgd. De algemene maatregel van bestuur zal in nauw overleg met de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten worden opgesteld. De opneming van 
de daarin voorgeschreven bepalingen in de gemeentelijke bouwverordenin-
gen zal door de Vereniging kunnen worden voorbereid door een aanpassing 
van de Model-bouwverordening. Op deze wijze wordt de invloed van dege-
meenten op de te treffen regelingen verzekerd. 

De in het achtste (oud: zevende) lid van artikel 3 gestelde termijn van zes 
maanden is te kort in verband met de praktijk die zich inmiddels heeft ont-
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wikkeld. De voorstellen tot wijziging van de Model-bouwverordening wor-
den namelijk eerst behandeld in de verschillende commissies van de Ad-
viescommissie voor de unificatie en de toepassing van gemeentelijke bouw-
verordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, alvorens zij 
worden gepubliceerd en overgenomen in de gemeentelijke bouwverorde-
ningen. In verband hiermee wordt voorgesteld de termijn van aanpassing te 
verlengen tot een jaar. 

De bepalingen omtrent de zonering vereisen een regeling waarnaar direct 
kan worden verwezen. Een regeling in de bouwverordening neemt, zoals 
hierboven is uiteengezet een zekere tijd nadat de algemene maatregel van 
bestuur, bedoeld in het zevende lid van artikel 3, in werking is getreden. Ge-
durende die tijd zal die algemene maatregel van bestuur een rechtstreekse 
werking hebben, met dien verstande dat voor een bouwplan, dat niet aan de 
daarin gestelde eisen voldoet, de bouwvergunning zal moeten worden ge-
weigerd. 

Voor een toelichting op de mogelijkheid om bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regelen te geven omtrent de uitoefening van het 
bouwtoezichtten aanzien van geluidsisolatie, moge worden verwezen naar 
hetgeen hieromtrent in het algemene gedeelte van de toelichting in para-
graaf 2 van hoofdstuk V is vermeld. 

Artikel! 78 
In het eerste lid wordt de bevoegdheid tot het maken van provinciale ver-

ordeningen niet genoemd, omdat artikel 80 van de Provinciewet reeds een 
zelfde regeling kent. 

Het stellen van gebruiksregels voor toestellen moet als een belangrijke 
taak voor de gemeenten worden gezien. De ondergetekende zou het dan ook 
zeer toejuichen indien de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hiervoor 
meteen modelverordening zou komen. In haar brief van 4 oktober 1974 
waarbij een ontwerp-hoofdstuk APV-bepalingen ter voorkoming van geluid-
hinder voor de omgeving door de VNG aan haar leden werd toegezonden 
werd een dergelijke meer definitieve modelverordening reeds aangekon-
digd. 

Het in het tweede lid bepaalde heeft ten doel de betrokken overheden in 
staat te stellen hun verordeningen, casu quo keuren, aan de nieuwe centrale 
regeling aan te passen. Zou de bepaling niet zijn opgenomen, dan zouden 
ingevolge de in dit artikellid aangehaalde artikelen van de daarbij genoemde 
wetten alle bepalingen van verordeningen en keuren op het terrein van de 
Wet geluidhinder vervallen op het moment van inwerkingtreding van die 
wet. Voor zover de betrokken organen naast de centrale regeling nog andere 
bepalingen nodig oordelen, zullen zij tot vaststelling daarvan moeten over-
gaan. De onderhavige bepaling verschaft hun de daartoe nodige tijds-
ruimte. 

Artikel 180 
Evenals bij de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt door wijziging 

van de artikelen 12 en 13 van de Wegenverkeerswet de mogelijkheid gescha-
pen de afgifte van een kentekenbewijs te weigeren, onderscheidenlijk een 
afgegeven kentekenbewijs ongeldig te verklaren indien niet wordt voldaan 
aan (in casu) de ingevolge de Wet geluidhinder gestelde eisen. Bij de formu-
lering van artikel 180 is uitgegaan van de tekst van genoemd artikel 12, zoals 
het zal luiden na het in werking treden van de wet tot vaststelling van de 
hoofdstukken 1 en 6 van het ontwerp-lnvoeringswet Boek 2 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
I. Vorrink 
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