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13 639 Regels inzake het voorkomen of beperken van 
geluidhinder (Wet geluidhinder) 

Nr. 18 VRAGEN EN ANTWOORDEN TER VOORBEREIDING VAN EEN 
MONDELING OVERLEG 

De vroegere stukken zijn gedrukt in Vastgesteld 2 december 1977 
de zitt ingen 1975-1976,1976-1977 
en 1977 I. Algemeen 

1 . Kan de Minister ons nader in formeren over het overleg dat de Minister 
en haar medewerkers sinds 30 december 1976 (het verschi jnen van de me-
mor ie van antwoord) hebben gehad met het bedri j fsleven (aantal malen, be-
sproken onderwerpen, resultaten)? In hoeverre zijn er stappen genomen met 
betrekking tot meer gestructureerd over leg in verband met de oplossing van 
de prob lemen rondom deze wet? (Zie ook Nota naar aanleiding van het e ind-
verslag, blz. 2, 2de alinea.) 

2. Kan de Minister ons inl ichten over de vorder ingen van door de lnterde-
partementale Commissie verr icht onderzoek inzake de kosten van geluidre-
ducerende maatregelen? Op bladzijde 19 van de Nota naar aanleid ing van 
het eindverslag word t gesproken van een «gezamenli jke aanpak» op dit 
punt : Kan de Minister nader uiteenzetten in hoeverre en op welke wi jze die 
«gezamenli jke aanpak» concreet gestalte krijgt? 

Mede naar aanleiding van het feit dat de, t i jdens het overleg van 19augus-
tus 1976 tussen het Bureau Mi l ieuhygiëne en de Ministers van Economische 
Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne 
voorziene bespreking over het we tson twerp gelu idhinder in het najaar van 
1976, op verzoek van het Bureau geen doorgang vond , heeft de ondergete-
kendeop 16 februari 1977 nog eens schriftel i jk aangedrongen o p e e n ant-
woo rd op haar brief van jul i 1976 inzake de concurrent ieposi t ie van het Ne-
derlandse bedri j fs leven. Ti jdens een gesprek in bovengenoemd kader op 24 
februar i 1977 is het wetsontwerp gelu idhinder niet aan de orde geweest. 

Bij brief van 29 maart 1977 heeft de ondergetekende de voorzit ter van 
de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden gewezen op de wensel i jk-
heid van beter overleg tussen het depar tement en het Bureau. Dit heeft ge-
leid tot het reeds in de Nota naar aanleiding van het eindverslag genoemde 
diepgaande gesprek van 31 mei j l . met de voorzit ter van de Raad van Neder-
landse Werkgeversverbonden. Ten vervolge op dat gesprek heeft recenteli jk 
ambtel i jk overleg plaatsgevonden met de voorzit ter van het Bureau Mi l ieu-
hygiëne van de Raad, waarbi j onder meer is besloten tot een regelmat ig 
overleg over gezamenli jke prob lemen tussen de voorzitter van de Stuur-
groep geluid van het Bureau Mi l ieuhygiëne en het Hoofd van de Sector Ge-
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lu id van het Ministerie. Ook het overleg met de voorzit ter van het Bureau Mi-
l ieuhygiëne, met name over de ui tvoering van de Wet geluidhinder, zal wor-
den voortgezet. Daarnaast zijn door het Bureau Mi l ieuhygiëne aangewezen 
ver tegenwoordigers betrokken bij een groot aantal onderzoekprojecten van 
het ICG-onderzoekprogramma Industr ielawaai. Over de voor tgang van de 
verschi l lende projecten uit dit onderzoekprogramma word t de vaste com-
missie door middel van toezending van de kwartaaloverzichten op de hoog-
te gehouden. Hierin is tevens een beknopte samenvatt ing van de rapporten 
weergegeven. Ten aanzien van het in de vraagstel l ing bedoelde onderzoek 
«Financiële gevolgen van beleidsmaatregelen in het kader van het zone-
r ingssysteem rond industr ieterreinen», project 17 van het ICG-onderzoekpro-
gramma Industr ielawaai, zal als afgeleide van het vergeli jkbare onderzoek 
van het ICG-onderzoekprogramma Verkeerslawaai een voorstudie worden 
uitgebracht op basis waarvan met ver tegenwoordigers van het bedri j fsleven 
gesproken zal worden over een verdere gezamenli jke aanpak. Een en ander 
zal op korte termi jn worden besproken in het reeds genoemde overleg van 
de Sector geluid van het departement en de voorzit ter van de Stuurgroep 
geluid van het Bureau Mi l ieuhygiëne. 

3. a. Is de op bladzijde 5 (bovenaan) van de Nota naar aanleiding van het 
eindverslag genoemde werkgroep reeds gevormd? Zo ja, kan de Minister 
ons dan nader over de werkzaamheden van deze werkgroep informeren? 

b. Op bladzijde 6, eerste alinea, word t gesproken over een «werkgroep», 
bestaande uit ver tegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten. Is dit 
dezelfde werkgroep als onder a? Kan de bewindsvrouwe ons ook met be-
trekking tot de vorder ingen van deze «knelpuntenwerkgroep» nader infor-
meren? Kan de Minister mededelen wanneer het in samenwerking met het 
Raadgevend Bureau Twijnstra en Gudde NV op te stellen rapport zal ver-
schijnen? 

4. Wanneer mag de op het METRA-onderzoek aansluitende knelpunten-
analyse worden verwacht? In hoeverre kan deze analyse nog aanleiding vor-
men tot eventuele aanpassing van het wetsontwerp? 

De in de Nota naar aanleiding van het eindverslag bedoelde werkgroep is 
nog niet ingesteld. Inmiddels is wel reeds met ver tegenwoordigers van de 
provincies en gemeenten gesproken over de taakopdracht, de wijze van uit-
voer ing en de termi jnen waarbinnen een rapport zou moeten worden opge-
steld. De ondergetekende verwacht dat de werkgroep in de eerste maanden 
van 1978 formeel van start zal kunnen gaan. Deze werkgroep is niet dezelfde 
als de onder b bedoelde informele werkgroep. Deze laatste groep werkt in-
tensief mee aan het onderzoek van het Raadgevend Bureau Twi jnstra en 
Gudde NV (RBT). Een inter imrapport over eventuele knelpunten die slechts 
door tekstwi jz iging van het wetsontwerp zouden zijn op te lossen, word t in 
de loop van januari 1978 verwacht. 

Een eindrapport waar in ook andere knelpunten en vragen, bij voorbeeld 
ten aanzien van ui tvoeringsaspecten, organisatie en invoering van de wet, 
kunnen zijn opgenomen, zal begin februari 1978 beschikbaar zi jn. De onder-
getekende is van mening dat - gelet op het thans voorziene t i jdst ip van be-
handel ing van het wetsontwerp in de Tweede Kamer - er voldoende gele-
genheid zal zijn mogel i jke, door RBT aangegeven, knelpunten, indien nood-
zakelijk, zowel door wi jz ig ingsvoorstel len van de zijde van de Minister als 
door amendementen op te lossen. 

5. Zul len de gemeenten t i jd ig (financieel) worden toegerust o m de uitvoe-
ringstaken verbonden aan deze wet van meet af aan ter hand te nemen? 

Wat is het oordeel van de Minister om de uitvoeringskosten van de ge-
meenten te f inancieren uit het gemeentefonds in plaats van vergoeding ten 
laste van specifieke middelen (standpunt Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten)? 
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De ondergetekende heeft reeds meermalen gesteld dat na aanvaarding 
van de wet aan de opbouw van het provinciale en gemeentelijke apparaat 
ter voorbereiding van de taken die hen zullen worden opgedragen, de hoog-
ste prioriteit zal moeten worden toegekend. Het spreekt daarbij vanzelf dat 
de lagere overheden in het kader van de bijdragenregeling ex artikel 123 vol-
doende financiële middelen ter beschikking zullen worden gesteld. Zie ook 
de beantwoording van de vragen 18 en 66 tot en met 69. Artikel 131, eerste 
lid, onder c, maakt onder meer mogelijk dat (vooruitlopend op de feitelijke 
uitvoering van bepaalde wettelijke taken) reeds financiering uit de heffingen-
opbrengst plaatsvindt van maatregelen die in het belang van het voorko-
men of beperken van geluidhinder worden getroffen. 

De ondergetekende heeft kennis genomen van het standpunt van de VNG 
dat de financiële middelen, benodigd voor de uitvoering van de in het wets-
ontwerp aan de gemeente opgedragen taken bij voorkeur via het gemeente-
fonds ter beschikking zouden moeten worden gesteld, en niet via een rege-
ling als voorzien in artikel 134 van het wetsontwerp. Zij meent dat het door 
de VNG ingenomen standpunt berust op de overweging dat een uitkering 
via het gemeentefonds de gemeente meer ruimte laat in zijn keuze van aan-
wending van middelen, met andere woorden de mogelijkheid van een eigen 
prioriteitsstelling ter zake van de geluidhinderbestrijding versus andere doel-
einden openlaat. Een dergelijke financieringsconstructie strookt niet met de 
optiek van de Wet geluidhinder en het milieuhygiënisch beleid in algemene 
zin. Een van de grondslagen van het milieuhygiënisch beleid is immers het 
beginsel de vervuiler betaalt, op grond waarvan ook de apparaatskosten via 
heffingen ten laste van de vervuiler worden gebracht. Op grond van dit gege-
ven acht zij het met de leden van de vaste commissie die daar voortdurend op 
wezen, noodzakelijk dat gewaarborgd wordt dat de gelden die uit heffingen 
ter beschikking komen voor de financiering van apparaatskosten uitsluitend 
de geluidhinderbestrijding ten goede komen. De door de VNG voorgestelde 
procedure waarbij een deel van de heffingen in het gemeentefonds wordt ge-
stort, biedt deze garantie niet, te minder ook omdat de maatstaven zoals die 
gelden voor de uitkeringen uit het gemeentefonds niet gecorreleerd zijn aan 
omstandigheden die bepalend zijn voor de omvang van de gemeentelijke ge-
luidhinderproblematiek en het voor de bestrijding van de geluidhinder daar-
van benodigde apparaat. 

6. Is de Minister bereid reeds bij de begroting voor het jaar 1979 een eer-
ste indicatief meerjarenprogramma voor de bestrijding van geluidhinder uit 
te brengen? 

De ondergetekende is bereid een eerste aanzet van het indicatief meerja-
renprogramma te presenteren indien tijdig voldoende inzicht kan worden 
verkregen in de definitieve inhoud van het wetsontwerp. 

7. In welke gemeenten is tot dusver een klachtenonderzoek bij de inwo-
ners gedaan en/of zijn systematisch geluidmetingen verricht? 

Welke gemeenten of provincies beschikken over geluidmeetapparatuur? 

De ondergetekende moet bij de beantwoording van deze vragen voorop-
stellen dat een compleet overzicht van reeds verrichte klachtenonderzoeken 
en systematische geluidmetingen ontbreekt, terwijl momenteel evenmin 
een volledige inventarisatie van de bij gemeenten en provincies aanwezige 
geluidmeetapparatuur beschikbaar is. Het ligt in de bedoeling dergelijke 
overzichten in het kader van het indicatief meerjarenprogramma geluidhin-
der op te nemen. 

Uitgebreide klachtenonderzoeken, dat wil zeggen actieve onderzoeken 
naar de wensen en klachten die bij bewoners leven ten aanzien van geluid-
problemen, zijn de ondergetekende slechts in enkele gevallen bekend. Be-
halve in het kader van de onderzoekprogramma's van de lnterdepartemen-
tale Commissie Geluidhinder, waarin enquêtes worden gehouden naar de 
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beleving van onder meer wegverkeerslawaai, rai lverkeerslawaai, luchtvaart-
lawaai, industr ielawaai en omgevings lawaai , zijn enquêtes gaande in onder 
andere de gemeenten Amsterdam en Eindhoven naar de beleving van het 
verkeerslawaai en is een klachtenonderzoek ingesteld door de provincie 
Overijssel. Voorts is er in een aantal regio's een mi l ieuklachtentelefoon, 
waar voor een deel geluidklachten b innenkomen, zoals bij de Stichting Ge-
luidhinder Schiphol , Utrecht, R i jnmond, Maastr icht, Den Haag en de provin-
cies Noord-Hol land, Noord-Brabant en Zeeland. Daarnaast komen schrifte-
lijke en telefonische klachten binnen bij een groot aantal overheidsinstan-
t ies. Naar aanleiding van b innengekomen klachten word t in de meeste ge-
val len door of vanwege deze instanties een onderzoek ingesteld. 

Systematische gelu idmet ingen v inden in verschi l lende gemeenten plaats 
bij het opstel len van geluidkaarten van de bebouwde kom, onder andere in 
Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Maastr icht, Gronin-
gen, Zaanstad, Dordrecht, Leiden, Rijswijk (ZH), Zoetermeer, Vlaardingen, 
A lphen aan den Rijn, Emmen, Roden, Eindhoven, Ni jmegen en Ti lburg. 
Voorts worden in de meeste provincies ten behoeve van geluidkarter ing sy-
stematisch gelu idmet ingen verricht. Ook zijn en worden in diverse gemeen-
ten gelu idmet ingen verr icht bij de u i tvoer ing van bele idsonderbouwend on-
derzoek en proefprojecten in het kader van de voorbere id ing van de uitvoe-
r ing van de Wet geluidhinder en de (gewijzigde) Luchtvaartwet. 

In vr i jwel alle gevallen beschikken de provincies over uitgebreide meetap-
paratuur, dat w i l zeggen in ieder geval gelu idniveaumeters, analyse- en ver-
werkingsapparatuur, en soms over een meetauto en mobiele meetposten. 
Ook de grotere gemeenten (100 000 en meer inwoners) beschikken over der-
gelijke apparatuur. De kleinere gemeenten hebben veelal een samenwer-
kingsafspraak met de provincie (zoals Utrecht) of met een grotere gemeente 
(bij voorbeeld Den Haag), dan wel een samenwerk ingsverband met andere 
kleine gemeenten (bij voorbeeld Kring Horst, Wakkeren, Oost-Zeeuwsch-
Vlaanderen, West-Friesland), waardoor over de nodige apparatuur kan wor-
den beschikt. Ook zijn er voor enkele regio's reeds regionale mil ieudiensten 
die ge lu idmet ingen verr ichten, zoals de Dienst Centraal Mi l ieubeheer Rijn-
mond en de Technische Mil ieudienst Drechtsteden. Verder beschikken de 
meeste pol i t iekorpsen over een of meer gelu idniveaumeters, die vooral ten 
behoeve van de controle van bromfietsen en bij ge lu idprob lemen van disco-
bars en dergeli jke worden gebruikt. In totaal zijn naar schatt ing thans meer 
dan 1000 geluidniveaumeters bij de diverse overheidsinstant ies aanwezig. 

8. Ziet de Minister een mogel i jkheid om voor de bestr i jding van de kosten 
van sanering van geluidhinderl i jke situaties rond bedri jven een koppel ing te 
leggen met toekomst ige ui tvoering van de WIR? 

De ondergetekende acht een koppel ing als in de vraag bedoeld niet uitge-
sloten, maar zij kan in dit stadium niet op deze u i twerk ing voorui t lopen en 
derhalve geen oordeel geven over de concrete mogel i jkheden om de kosten 
van saneringsmaatregelen met betrekking tot door bedri jven veroorzaakte 
geluidhinder aan de ui tvoer ing van de WIR te koppelen. 

9. Hoe moet in een industr iegebied de beschikbare (geluid)ruimte onder 
belanghebbende bedri jven worden toegedeeld, bij voorbeeld in het geval 
dat ui tbreiding door één of meer bedri jven gewenst wordt? 

Bij de beoordel ing van vergunningsaanvragen zullen gedeputeerde staten 
ten minste moeten uitgaan van twee a lgemene beleidsregels: 

a. toetsing aan het principe van «best practicable means» en 
b. de grenswaarden genoemd in het wetsontwerp mogen niet worden 

overschreden. Hiervoor zijn zowel de l igging van de grens van de geluidzo-
nes als bestemmingen binnen de zone waarvoor waarden zijn vastgesteld, 
bepalend. 
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De berekende emissie van een nieuw op te richten bedrijf zoals die in de 
vergunningsaanvraag is opgenomen, dan wel die van de ui tbreiding van 
een bestaand bedrijf, wo rd t eerst aan het u i tgangspunt onder a getoetst, 
waarbi j met toekomst ige ontwikkel ingen rekening kan worden gehouden. 
Vervolgens word t onderzocht of het bedrijf waarop de best ui tvoerbare tech-
nieken zijn toegepast voor wat betreft de geluidsemissies niet de grenswaar-
den die bij de zonering zijn vastgesteld, zal overschr i jden. Daarbij word t re-
kening gehouden met cumulat ieve effecten van reeds aanwezige, c.q. nog 
niet in werk ing zi jnde, bedr i jven, waarvoor reeds een vergunning is ver-
leend. Dan word t bepaald hoeveel de emissie beneden de beschikbare 
«emissieruimte» moet bl i jven. Van «verdeling» van beschikbare emissie-
ru imte bij voorbaat bij de beoordel ing van een vergunningsaanvraag is dus 
niet zo zeer sprake. Een dergeli jke verdel ing geschiedt reeds eerder bij de 
aanwi jz ing van het industr ieterrein en de daarbi j voor bepaalde categorieën 
bedri jven te reserveren gronden. 

Bij de beoordel ing van iedere nieuwe vergunningsaanvraag (ook voor een 
uitbreiding) moet reeds in het oog worden gehouden dat bij gebrek aan mar-
ge tussen de mogel i jkheden die de zonering biedt en de werkeli jke emissie, 
nieuwe inr icht ingen aanmerkeli jk stiller zullen moeten zijn dan reeds geves-
t igde. 

10. Welke funct ie zou mil ieu-effectrapporter ing kunnen hebben bij het 
aanwijzen van inr icht ingen die onder het vergunningen- en zonestelsel val-
len en bij de ui twerking van zoneringen? 

Het is niet gewenst of noodzakelijk de resultaten van een mil ieu-effectrap-
port ten grondslag te leggen aan de beslissing welke categorieën bedri jven 
onder het vergunnings- en zoneringssysteem van de Wet geluidhinder zul-
len val len. Dit besluit heeft immers als zodanig geen gevolgen voor het mi -
l ieu. Overigens zal de algemene maatregel van bestuur waarbi j de categorie-
en inr icht ingen zullen worden aangewezen, voldoende duidel i jk kunnen ma-
ken (met name in de toel icht ing) welke criteria bij de aanwijzing zijn gehan-
teerd. Door voorpubl ikat ie en advisering door de Centrale Raad voor de Mi -
l ieuhygiëne word t zeker gesteld dat de inspraak en de deskundige inbreng 
opt imaal kunnen zijn. 

11. Zi jn er gegevens bekend over de geluidniveaus van sport- en recre-
atievoorzieningen? 

In hoeverre worden er gunst ige resultaten bereikt als bovengenoemde 
voorzieningen geconcentreerd worden bij andere gelu idvoortbrengende ge-
bieden? 

Van een aantal lu idrucht ige sportvoorzieningen, zoals motorcrossterrei-
nen en racecircuits, zijn een aantal gegevens bekend, die overigens nog wor-
den aangevuld met verder onderzoek. Zo is ter aanvul l ing van reeds beken-
de gegevens in 1976 een ui tgebreid onderzoek gestart naar de geluidspro-
blematiek van het cicruit Zandvoort en de mogel i jke oplossingen daarvoor. 
Van overige recreatievoorzieningen zijn het veelal de luidsprekerinstal lat ies 
die geluidsoverlast veroorzaken. Door een juiste opstel l ing van de luidspre-
kers en een goede afstel l ing van de installatie kan in veel gevallen overlast 
worden voorkomen. 

Indien een combinat ie mogel i jk is met andere lawaai producerende be-
s temmingen zonder dat de recreatieve activiteit zelf daaronder ontoelaat-
baar word t verstoord, word t een duideli jke verbeter ing bereikt. In het onder-
zoek naar de lawaaigevoel igheid van verschi l lende bestemmingen (het pro-
ject 16 uit de serie verkeerslawaai van het onderzoekprogramma Verkeersla-
waai van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder) is juist naar deze 
mogel i jkheden gezocht. In het rapport over deze studie (rapport 
VL-HR-16-01, toegezonden aan de vaste commissie bij schri jven d.d. 17 novem-
ber 1977) zijn een aantal goede mogel i jkheden aangegeven. 
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12. Hoe, als er sprake is van een geluidniveau ten gevolge van verschil-
lende bronnen (industrie, wegen, recreatie, railvervoer), kan men de maatre-
gelen ter bestrijding redelijk en rechtvaardig nemen, ook ten aanzien van de 
kostentoewijzing? 

Bij het voorbereiden en vaststellen van maatregelen in situaties waarbij 
verschillende lawaaivormen aanwezig zijn, wordt nagegaan in hoeverre een 
bepaalde categorie maatregelen tegen deze verschillende bronnen effect 
zou sorteren, dan wel juist niet. Zo lijkt de combinatie van een scherm tegen 
verkeerslawaai samen met woningisolatie tegen industrielawaai uit dezelfde 
richting niet steeds zinvol. Anderzijds zou bronbestrijding in gevallen waar-
bij de andere bron slechts gedurende een bepaalde periode aanwezig is, 
zeer zinvol kunnen zijn. In aanvulling op hetgeen daarover in de memorie 
van antwoord is opgemerkt, kan worden gesteld dat hoewel een kostentoe-
deling van geval tot geval zal moeten worden bepaald, het niet altijd nodig 
en mogelijk zal zijn precies na te gaan welke kosten van de maatregelen in 
zo'n geval van cumulatie ten laste van de ene bron zouden moeten worden 
gebracht en welke kosten ten laste van de andere bron. De ondergetekende 
acht dit geen bezwaar. 

13. Kan een absolute betekenis worden toegekend aan voorschriften 
waarin een getalwaarde in dB(A) is genoemd en aan metingen in die een-
heid? (Mede in verband met onvermijdelijke onnauwkeurigheid der metin-
gen, afhankelijkheid van omstandigheden en gemiddelde subjectieve ge-
voeligheid voor verschillen in dB(A).) 

Voorschriften waarin een getalwaarde in dB(A) wordt genoemd dienen 
steeds (verwijzingen naar) de regels te bevatten met betrekking tot de wijze 
waarop die getalwaarden moeten worden bepaald. Het wetsontwerp geluid-
hinder voorziet dan ook in op de wet gebaseerde meet- en rekenmethoden. 
Goede vergunningsvoorschriften verwijzen thans steeds naar genormeerde 
methoden. Met de bij de metingen behorende onvermijdelijke onnauwkeu-
righeid zal uiteraard rekening moeten worden gehouden. 

14. Welke objectieve criteria zijn er om de effecten van intermitterend ge-
luid te beoordelen en mede in de betreffende procedure te betrekken? 

Uit onderzoek en literatuur is overduidelijk gebleken en daarom ook in de 
ISO/R 1996 ondubbelzinnig verwoord, dat geluiden met een intermitterend 
karakter even hinderlijk worden ervaren als een gelijkmatig geluid van het-
zelfde equivalent geluidniveau. 

15. Wat vindt de Ministervan de mededeling van de RAI dat geluidsgedif-
ferentieerde heffingen in strijd met het EEG-verdrag zouden zijn? 

In de memorie van antwoord (blz. 73/74) heeft de ondergetekende een uit-
voerige passage gewijd aan de heffingenproblematiek in het kader van de 
EEG-beperkingen. Daarbij is medegedeeld dat het in het wetsontwerp voor-
ziene systeem van heffingen op de geluidsemissies van motorvoertuigen -
als functie van geluidniveau en duur van de geluidsproduktie per voertuig -
niet in strijd is met de bepalingen van het EEG-verdrag. 

16. Is de Minister niet van mening dat de geluidsproduktie van vliegtui-
gen voor sport- en reclamevliegtuigen volstrekt verschilt van die van ver-
keersmachines in die zin dat hier het equivalente geluidsniveau zou moeten 
worden toegepast in plaats van de Kosteneenheden zoals bij verkeersvlieg-
tuigen en zouden als consequentie hiervan dan deze vliegtuigjes niet als toe-
stellen in de zin van de Wet geluidhinder moeten worden aangemerkt? 
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De geluidsemissie van sport- en reclamevliegtuigen ligt in principe op een 
merkbaar ander niveau dan bij verkeersvliegtuigen. In de gewijzigde Lucht-
vaartwet werd aanvankelijk de geluidhinder hoofdzakelijk betrokken gedacht 
op vliegtuigen met straalturbinevoortstuwing. De Kostenformule voor de 
berekening van de geluidsbelasting is ook primair hierop afgestemd. 

Nu ook luchtvaartterreinen, die uitsluitend door sport- en reclamevliegtui-
gen worden gebruikt, van een geluidszone moeten worden voorzien, doet 
zich de vraag voor of de Kostenformule ook voor de zonering van deze lucht-
vaartterreinen moet worden gebruikt. Hiernaar wordt thans onderzoek ver-
richt, waarbij ook het gebruik van het equivalente geluidsniveau in overwe-
ging zal worden genomen. De wijziging van de Luchtvaartwet laat de een-
heid waarin de normstelling moet plaatsvinden, formeel over aan de Kroon. 
De mogelijkheid tot normstelling per luchtvaartterrein laat toe dat voor klei-
ne vliegvelden een andere eenheid, bijvoorbeeld het L e q in dB(A), wordt ge-
bruikt. Er is dan ook geen rechtstreekse relatie tussen deze normstelling en 
de uitsluiting van vliegtuigen als toestel in de zin van het wetsontwerp ge-
luidhinder. 

II. Bestemmingsplannen 

17. In hoeveel jaar verwacht de Minister dat de gemeenten hun bestem-
mingsplannen aan de eisen van de wet zullen hebben aangepast? 

Gelet op het vereiste van artikel 33 van de Wet op de ruimtelijke ordening 
is de theoretische maximumperiode waarbinnen alle bestemmingsplannen 
moet worden herzien 20 jaar na vaststelling van het plan. Bij herziening zul-
len bestemmingsplannen getoetst moeten worden aan de in de Wet geluid-
hinder vastgelegde eisen. Deze toetsing behoeft lang niet altijd tot planwijzi-
gingte leiden. 

Voor zover de in de zoneringshoofdstukken opgenomen bepalingen voor 
zogenaamde overgangssituaties tot knelpunten zouden leiden, zal een her-
ziening van een bestemmingsplan vóór de afloop van de in artikel 33 van de 
Wet op de ruimtelijke ordening bedoelde termijn wenselijk kunnen zijn. Het 
is immers mogelijk dat een bestemmingsplan de bouw van woningen op be-
paalde plaatsen toelaat, terwijl de regeling van het huidige wetsontwerp bij 
overschrijding van een bepaalde norm een blijvende aanhoudingsverplich-
ting voor verzoeken om een bouwvergunning introduceert. Planwijziging 
ligt voor de hand indien hierdoor problemen zouden ontstaan. 

18. In hoeverre moet worden gevreesd dat invoering van het wets-
ontwerp geluidhinder - gelet op de beschikbare mankracht bij provincies en 
gemeenten - zal leiden tot vertraging bij de totstandkoming van bestem-
mingsplannen? 

Deze vrees is naar de mening van de ondergetekende ongegrond. Het be-
leid is erop gericht, en dit is meerdere malen uitgesproken, eerst de aanwe-
zigheid van voldoende mankracht bij provincies en gemeente mogelijk te 
maken, voordat belangrijke bepalingen in werking treden. Mankracht zal dus 
geen knelpunt mogen opleveren. Anderzijds is het goed mogelijk de activi-
teiten ter uitvoering van de Wet geluidhinder zodanig in de bestemmings-
planprocedure in te passen dat de voortgang van deze procedure niet af-
hankelijk is van de resultaten van die activiteiten. Door de duidelijkheid ten 
aanzien van normstelling, te volgen procedures en afstemming van maatre-
gelen die door de invoering van de Wet geluidhinder zal worden geschapen, 
is het zelfs aan te nemen dat het rekening houden met de geluidhinderpro-
blematiek bij ruimtelijke beslissingen, beter en efficiënter dan thans zal kun-
nen geschieden. 
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19. Hoe groot acht de Minister het risico, dat de realisering van geluidson-
gevoelige objecten in bestemmingsplannen wordt vertraagd door de door 
de geluidhinderwetgeving geëiste waarborgen voor het hele bestemmings-
plan? 

De ondergetekende acht dit risico, mede gelet op de beantwoording van 
vraag 17 en 18, gering. Niet-geluidsgevoelige objecten kunnen worden gere-
aliseerd zonder toetsing aan grenswaarden. Indien echter met de afscher-
mende werking ervan rekening wordt gehouden, is er een zodanige samen-
hang met de besluitvorming over de situering van geluidsgevoelige objec-
ten dat het voor de hand ligt dat daarover één beslissing valt. Zoals hierbo-
ven reeds werd gesteld, wordt echter geen vertraging verwacht. 

20. Ziet de Minister concrete mogelijkheden om te voorkomen, dat met 
plangrenzen geschoven zou kunnen worden om gemakkelijker inpassing in 
de zonering mogelijk te maken? 

Indien een zone rond een industrieterrein wordt vastgesteld die meer dan 
één bestemmingsplangebied van een gemeente zou beslaan, volgt daaruit 
niet onmiddellijk dat het noodzakelijk zou zijn de plangrenzen aan te passen. 
Een partiële herziening van het plan voor het aangrenzende gebied kan vol-
doende zijn. Indien geen knelpunten met betrekking tot reeds geplande 
woonbebouwing ontstaan, zou gewacht kunnen worden met eventuele her-
ziening tot het ogenblik waarop een formele herziening van het plan op 
grond van artikel 33 van de Wet op de ruimtelijke ordening aan de orde is. 

21. Welk percentage van de woningen van een middelgrote gemeente, te 
denken aan 50 000 inwoners, gelegen in een stedelijk gebied, zal buiten een 
geluidszone voor wegen vallen? 

22. Aan welke orde van grootte moet schattenderwijs gedacht worden 
wat betreft het percentage grondoppervlak binnen een bestemmingsplan 
van een stedelijke c.q. een landelijke gemeente, waarvoor ten gevolge van zo-
nering het gebruik voor de meeste functies (behalve geluidsongevoelige) 
verloren gaat? 

Door het Bureau Stad en Landschap is aan de vaste commissie een rap-
port toegezonden, waarin voor de gemeente Ridderkerk een becijfering is 
gegeven van de saneringskosten verkeerslawaai indien de betreffende rege-
ling van het wetsontwerp hierop wordt toegepast. In bijlage 3 van dat rap-
port is een overzicht gegeven van de geluidszones die op basis van artikel 74 
van het wetsontwerp voor Ridderkerk onderscheiden kunnen worden. Hier-
bij kan worden opgemerkt dat Ridderkerk qua verkeerssituatie en de hieruit 
resulterende verkeerslawaaiproblematiek ongunstig is te noemen in verge-
lijking met gemeenten van gelijke grootte. Dit enerzijds door de randligging 
van twee zeer drukke rijkswegen en anderzijds door de planning van een 
zeer drukke verkeersverbinding (30 000-36 000 motorvoertuigen/etmaal) 
dwars door de gemeente. 

In het algemeen kan worden gesteld dat in de grotere gemeenten grote 
delen van het stedelijk gebied tot de in het wetsontwerp onderscheiden ge-
luidszones zullen behoren. Bij kleinere gemeenten zijn hierover geen alge-
mene uitspraken te doen. De verschillen per gemeente zijn hiervoor te groot. 
Uit deze constateringen kan echter nog geen conclusie worden getrokken 
over een eventuele beperking van het grondgebruik voor de situering van 
geluidsgevoelige bestemmingen door de regelingen van het wetsontwerp. 
De functie van de geluidszones is namelijk in de eerste plaats het afbakenen 
van een zone waarbinnen wettelijk voorgeschreven aandacht besteed dient 
te worden aan de geluidhinder. Binnen deze zone is de aanlegger van de 
weg bij nieuwe wegen en de gemeente bij de bouw van huizen langs be-
staande wegen, verplicht een akoestisch onderzoek in te stellen om te bezien 
of zonder bijzondere maatregelen wettelijke grenswaarden worden over-
schreden. Door het treffen van geluidoverdrachtbeperkende maatregelen 
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(aarden wallen, schermen, beplanting en dergelijke) kan hierbij de aan te 
houden afstand tussen weg en bebouwing, om de betreffende grenswaar-
den niet te doen overschrijden, sterk worden beperkt. Door deze maatrege-
len behoeft geen ruimteverlies te ontstaan ten opzichte van de situatie die 
zich voordeed toen er nog geen sprake was van gerichte geluidhinderbestrij-
ding. Ook toen was er namelijk reeds sprake van het uit het oogpunt van het 
wegbelang aanhouden van een minimale afstand van 100-200 meter tussen 
bebouwing en auto(snel)wegen. 

Een kaart met ingetekende geluidszones voor bestaande gemeenten kan 
dan ook, zoals in de praktijk blijkt, verkeerde suggesties wekken en wel om 
de volgende redenen: 

1. De afmetingen van de geluidszones zijn bepaald vooreen grenswaarde 
van 50 dB(A), uitgaande van ongunstige omstandigheden (onder andere mi-
nimale bodemabsorptie). 

2. Indien bij voorbeeld langs een weg een bebouwing aanwezig is, dan 
treedt achter deze bebouwing meestal een geluidreductie op van 10-15 
dB(A), waardoor veelal achter deze bebouwing aan de gestelde grenswaar-
den wordt voldaan. 

3. Indien in het geval Ridderkerk op de in 2 aangegeven wijze de situatie 
wordt bezien, dan blijven hoofdzakelijk de wegen met een verkeersbelasting 
hoger dan 2500-4000 motorvoertuigen/etmaal en de direct daarlangs gesi-
tueerde bebouwing voor een nader onderzoek in het kader van afdeling 4 
van hoofdstuk VI van het wetsontwerp over. 

Een door het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey ingesteld on-
derzoek in Ridderkerk, waarbij, uitgaande van bestaande verkeersgegevens 
is geïnventariseerd bij welke bestaande bebouwing in Ridderkerk de in het 
wetsontwerp weergegeven grenswaarden worden overschreden, heeft dan 
ook slechts een week in beslag genomen. Het ligt in de bedoeling in de loop 
van 1978 een studie af te ronden waarbij voor alle gemeenten boven 50 000 
inwoners in kaart wordt gebracht bij welke bebouwing en in welke mate de 
betreffende grenswaarden worden overschreden. De hieruit voortkomende 
resultaten zijn van de soort als bedoeld in artikel 89, eerste lid. Ook voor an-
dere steden en ook andere lawaaivormen kan een dergelijke studie worden 
verricht. 

4. Indien geluidszones voor een gemeente zijn ingetekend, en voor wat 
betreft bestaande bebouwing èn bestaande wegen het gebied van de zone 
waarvan in artikel 88, tweede lid, sprake is, kan alleen geconcludeerd wor-
den dat bij situaties die hierbuiten vallen zelfs onder zeer ongunstige aanna-
men, bij voorbeeld geen bebouwing, weinig bodemabsorptie, de gestelde 
grenswaarden niet worden overschreden. Andere conclusies zijn hieruit niet 
te trekken. 

Een andere oplossing ware geweest geen geluidszones te onderscheiden 
doch slechts wettelijk vastgestelde grenswaarden. Dit systeem zou als na-
deel hebben gehad dat voor alle situaties akoestische onderzoeken zouden 
moeten worden ingesteld om na te gaan of de gestelde grenswaarden wor-
den overschreden. Het zoneringssysteem maakt direct duidelijk voor wel-
ke gebieden een dergelijke verplichting niet geldt. 

23. Tot welke kostenverhogingen c.q. schadeposten (prijsverhoging van 
de overige grond, waardevermindering en binnen zones vallende grond) 
zou het functieverlies door zonering kunnen leiden? 

Men kan niet stellen dat de zonering als zodanig steeds tot functieverlies 
zou leiden. De bestemming die aan gronden kan worden gegeven is afhan-
kelijk van de maatregelen die in het kader van het systeem mogelijk zijn. Na-
tuurlijk brengt het aanhouden van bepaalde milieuhygiënische normen wel 
kosten met zich mee. Wordt gekozen voor de oplossing: afstand, dan zullen 
de tussen bron en geluidsgevoelige bestemming gelegen gronden slechts 
als geluidsongevoelige bestemmingen uitgegeven kunnen worden. Andere 
oplossingen, zoals schermen en wallen, vragen een bepaald bedrag aan in-
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vesteringen, waartegenover dan weer het hoger rendement van de tegen 
geluidhinder beschermde grond staat. De kosten van de verschillende soor-
ten oplossingen kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden. 

24. Zullen alle wijzigingen van bestemmingsplannen vallen onder de pro-
cedure van artikel 76? Zo neen, welk criterium wordt daarbij dan toegepast? 

Artikel 76 garandeert dat bij de herziening van bestemmingsplannen 
waarin nieuwe situaties worden geschapen, bij voorbeeld door de aanleg of 
reconstructie van een weg of de bouw van woningen langs een weg, een 
toetsing plaatsvindt aan de bij of krachtens de Wet geluidhinder geldende 
grenswaarden voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. In het twee-
de lid is de toepassing voor zuiver «conserverende» plannen uitgesloten. 
Voor bestaande situaties kan de saneringsregeling van toepassing zijn. In 
principe zijn echter alle bestemmingsplanwijzigingen, waarop niet de uit-
zonderingsbepaling van het tweede lid kan worden toegepast, onderworpen 
aan toepassing van het grenswaardensysteem. De regeling is vanzelfspre-
kend mede van toepassing in geval burgemeester en wethouders gebruik 
maken van de krachtens artikel 11 van de Wet op de ruimtelijke ordening be-
staande uitwerkings- of wijzigingsbevoegdheid. 

25. Wil de Minister alsnog overwegen een inspraakregeling op te stellen 
voor al die gevallen waarin ten nadele van bewoners van de voorkeurswaar-
den kan worden afgeweken? 

In de Nota naar aanleiding van het eindverslag is gewezen op het feit dat 
zonder een goede inspraakregeling, de vaststelling van hogere grenswaar-
den dan de in het wetsontwerp gegeven voorkeurswaarden, niet wel moge-
lijk is. De ondergetekende kan zich voorstellen dat de algemene maatregel 
van bestuur die de criteria moet bevatten op grond waarvan een beslissing 
daaromtrent mag worden genomen, tevens de inspraak van de (toekomsti-
ge) bewoners zal vastleggen. De ondergetekende is bereid een aanpassing 
van de desbetreffende artikelen in overweging te nemen. 

26. Is het waar dat een eenmaal door de Minister vastgesteld hoger ge-
luidsniveau van 50 dB(A) voor woningen binnen een zone niet meer kan 
worden verlaagd zoals artikel 46, derde lid, doet vermoeden? 

Dit is juist. Tegenover een garantie aan de bewoners dat zone-uitbreiding 
niet tot verhoging van het geluidsniveau op hun woningen zal kunnen leiden 
(eventueel wèl tot opheffing van de woonbestemming), staat de garantie 
aan het betrokken bedrijf dat de aanwezigheid van de woningen op die 
plaats niet in de toekomst tot zodanige normstelling zal leiden dat verder-
gaande bronreductie alleen om die reden geëist zal worden. Dit uiteraard 
afgezien van het bij (vervangings)investeringen toe te passen principe van 
de «best practicable means». 

27. Wil de Minister nog eens uiteenzetten hoe precies de relatie is tgssen 
artikel 36 van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 45 van het wets-
ontwerp? 

Artikel 45 van het wetsontwerp legt, evenals artikel 76, derde lid, een basis 
voor uitwerking niet alleen in algemene maatregelen van bestuur krachtens 
deze wet, maar ook voor uitwerking in het Besluit ruimtelijke ordening. Op 
deze wijze kan worden bereikt dat alle betrokkenen de voorschriften over de 
vormgeving en de voorbereiding van een bestemmingsplan bij elkaar vinden 
in het Besluit ruimtelijke ordening. Dit streven loopt parallel aan de in artikel 
177 neergelegde wijziging van de Woningwet en de uitwerking daarvan. 
Voorschriften omtrent de kwaliteit van nieuwe woningen worden daardoor 
ondergebracht in het daarvoor reeds bestaande kader. 
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III. Kosten van sanering rond bedrijven 

28. Beschikt de Minister inmiddels over een wetenschappel i jke onderbou-
w ing van de door Europoort Botlek Belangen (EBB) ontwikkelde en door het 
Bureau Mi l ieuhygiëne van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden 
overgenomen Sutton-Concawe meetmethode, waaraan volgens EBB hun 
argumentat ie zulk een grote kracht ont leende tegenover de methode van 
Metra? 

De bedoelde gegevens zijn niet ter beschikking van het departement 
gesteld, noch in de openbaarheid gebracht. Ook bij de presentatie van de re-
kenmethode t i jdens een internationale bi jeenkomst deze zomer -werd 
gesteld dat de gegevens waarop de grafiek is gebaseerd, niet beschikbaar 
zullen worden gesteld. De ondergetekende moet derhalve bij haar standpunt 
bl i jven zoals dat onder andere op blz. 2 (zesde en volgende regels) van de 
nota naar aanleiding van het eindverslag werd weergegeven. 

29. Op welke wijze zal de fasering van de ui tvoer ing van saneringspro-
gramma's met inachtneming van de no rmen , neergelegd in de wettekst, 
voor bestaande situaties worden uitgevoerd? 

30. Welke concrete maatregelen (met welke prioriteiten) acht de Minister 
geschikt op het punt van fasering van de ui tvoer ing van saneringspro-
gramma's en aanpassing van criteria voor de keuze van geluidsbestr i jd ing 
aan de bron (blzz. 21-22 nota naar aanleiding van het eindverslag) als mid-
del tot b i jstur ing, indien de kosten van bestr i jding van industr ie lawaai hoger 
bli jken te worden dan de beoogde f 400 min.? 

Kan dit vroeg genoeg blijken o m een t i jd ig treffen van dergeli jke bi jstu-
r ingsmaatregelen nog redeli jkerwijs ui tvoerbaar te achten? 

In het wetsontwerp is ten aanzien van bestaande situaties slechts één ter-
mi jn opgenomen, te weten de vaststel l ing van de geluidszone als zodanig 
(binnen 1 jaar, respectievelijk 2 jaar). Deze termi jn is gesteld (en zo krap) om 
nodeloze vertraging van vergunningver len ing krachtens de Wet gelu idhin-
der te voorkomen. Het beleid ten aanzien van de in de toekomst maximaal 
toegelaten geluidsemissies dient eerst te zijn bepaald, voordat over vergun-
ningen kan worden beslist. 

De ui tvoering van sanering komt eerst aan de orde nadat gedeputeerde 
staten in overleg met de gemeente(n) een programma hebben opgesteld 
waar in de verschil lende mogeli jke maatregelen tegen elkaar zijn a fgewogen. 
De Minister neemt daarover een beslissing tegen de achtergrond van de 
daarvoor uit de heff ingenopbrengst ter beschikking staande middelen en 
met inachtneming van de in overleg met de Staten-Generaal vast te stellen 
prior i tei ten. 

In zo'n saneringspakket kunnen voornemens ten aanzien van bronbestr i j -
d ing zijn opgenomen in de vo rm van afspraken met het (de) betrokken be-
drijf(ven) ten aanzien van vervanging van bepaalde installaties of afscher-
ming . Deze afspraken zullen door middel van aanpassing van vergunnings-
voorschri f ten een afdwingbare status moeten kri jgen. Voornemens ten aan-
zien van vergunningaanpassing kunnen overigens ook tot stand komen in-
dien een bedrijf daarover geen afspraken heeft wi l len maken of geen gege-
vens ter beschikking heeft gesteld, maar deze methode acht de ondergete-
kende een minder gelukkige. De haalbaarheid en wensel i jkheid van deze 
voorstel len van gedeputeerde staten worden door de Minister beoordeeld 
samen met andere maatregelen die in het saneringspakket kunnen zijn op-
genomen. 

In de eerste plaats is er een relatie tussen de vergunningsbevoegdheid 
van gedeputeerde staten en de vaststel l ing van het saner ingsprogramma op 
rijksniveau door de vaststell ing van de saneringsgrenswaarden die door ge-
deputeerde staten in acht moeten worden genomen. Die relatie is in de 
tweede plaats ook sterk aanwezig aangezien een afwijking van het vastge-
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stelde programma voor wat betreft de aanpassing van vergunningen tot een 
beroep bij de Kroon kan leiden, alwaar bij de behandeling van het beroep de 
eerdere rijksbeslissing een belangrijke rol zal spelen. Aangezien van een vol 
beroep sprake is, zal de doelmatigheid van de afwijking van de eerdere be-
slissing aan een nader rijksoordeel (de Kroon) worden onderworpen. Hieruit 
blijkt dat de omvang van de saneringsmogelijkheden en het tempo van de 
uitvoering in overleg tussen de drie overheidslagen wordt bepaald, maar dat 
het eindoordeel op rijksniveau, door middel van de in het indicatief meerja-
renprogramma opgenomen saneringsbesluiten, wordt gegeven. (Overigens 
kan de opstelling van saneringsprogramma's door gedeputeerde staten niet 
anders worden afgedwongen dan door politieke controle door provinciale 
staten.) 

De totale kosten van de sanering van industrielawaai kunnen op verant-
woorde wijze worden beïnvloed door het tempo van de sanering (zie het Me-
tra-rapport «Cost Implications of Proposed Industrial Noise Legislation, Econo-
mic Appraisal») af te stemmen op de beschikbare middelen en de mate waar-
in vervangingsinvesteringen in de saneringsperiode zullen voorkomen. 

31. Bestaat reeds nader inzicht in het tijdstip waarop en door welke soort 
bedrijven de f 400 min. moeten worden opgebracht, gemoeid met de sane-
ringsprogramma's ter bestrijding van industrielawaai? 

32. Kan worden aangegeven door hoeveel bedrijven van welke soort de 
f400 min., welke het beleid dat de Minister voor ogen staat met zich mee zal 
brengen, zullen moeten worden opgebracht? 

Een globale indicatie van het soort bedrijven dat in het kader van de 
saneringsmaatregelen industrielawaai aanvullende maatregelen zal moeten 
treffen, kan worden ontleend aan het Metra-rapport Cost Implications of Pro-
posed fndustrial Noise Legislation, Economie Appraisal, blz. 6. In het kader 
van het krachtens artikel 16 op te stellen Inrichtingenbesluit zal tot omschrij-
ving van de krachtens de wet vergunningplichtige categorieën bedrijven wor-
den gekomen. Voor wat betreft de fasering van de geraamde bestrijdingskos-
ten ad f 400 min. kan worden gesteld, dat deze nader zal worden bepaald in 
de op te stellen indicatieve meerjarenprogramma's. 

33. Ziet de Minister een mogelijkheid om een saneringsprogramma in het 
kader van het wetsontwerp geheel of gedeeltelijk te doen samenvallen met 
een saneringsprogramma krachtens de Wet inzake de Luchtverontreiniging? 

In algemene zin kan worden gesteld dat maatregelen ter bestrijding van 
de luchtverontreiniging verschillend zijn van maatregelen ter beperking van 
de geluidhinder. Indien in regio's saneringsprogramma's uit hoofde van èn 
de Wet geluidhinder en de Wet inzake de Luchtverontreiniging ontwik-
keld zullen worden, is de ondergetekende bereid maatregelen ter zake te 
combineren. In de betreffende indicatieve meerjarenplanningen zal hiervan 
dan melding worden gemaakt. 

34. Kan thans worden uiteengezet welke maatstaven bij de toepassing 
van de schadevergoedingsregeling ex artikel 123 zullen worden in acht ge-
nomen? 

Ondergetekende heeftin de memorie van toelichting (blz. 109 t/m 111) 
reeds een uiteenzetting gegeven omtrent de uitgangspunten en maatstaven 
die bij toepassing van de schadevergoedingsregeling ex artikel 123 zullen 
worden gehanteerd. Daarbij heeft zij de wenselijkheid geconstateerd om-
voor zover mogelijk - te komen tot een nadere precisering van de in artikel 
123 genoemde maatstaven «redelijkerwijs» en «naar billijkheid». Om deze re-
den voorziet het zesde lid van artikel 123 in de mogelijkheid van een algeme-
ne maatregel van bestuur ter zake. Het in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag (blz. 46) vermelde overleg met de Ministeries van Financiën en 
Economische Zaken over deze problematiek is nog niet afgerond. 
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IV. Verhoudingen tot de hinderwet 

Revisie van vergunningen 

35. Is het wel juist, dat de op blz. 14 van de circulaire van 1973 van Vomil 
gegeven grenswaarden voor verschillende woonomgevingen, door de in-
specties van Vomil worden gebruikt bij hun adviezen voor hinderwetvoor-
waarden aan gemeentebesturen? 

Toelichting: 
De hinderwet kent immers geen overgangsregelingen, en voorziet ook 

niet in maatregelen aan nabij gelegen woningen (zoals de ontwerpwet ge-
luidhinder). Vooral bij hinderwetvergunningen ex artikel 6a ontstaat daar-
door een bijzonder streng effect. 

In de circulaire Geluidhinder 1973 wordt op blz. 14 een tabel gegeven van 
grenswaarden in nieuwe situaties. Voor bestaande situaties worden op vol-
gende bladzijden suggesties voor «overgangs» situaties aangegeven. Zoals 
op blz. 13 van de circulaire wordt gesteld, zullen de immissieaanbevelingen 
in concrete gevallen veelal in de vorm van zogenaamde beleidsnormen kun-
nen worden toegepast. Een beleidsnorm komt voor een bepaalde situatie tot 
stand uit een afweging van alle voor die situatie in het geding zijnde belan-
gen. 

Het hanteren van de circulaire is toegestaan tegen de achtergrond van de 
normen van de Hinderwet, te weten het voorkomen van gevaar, schade en 
hinder. Daar vooral het begrip hinder subjectief is, werd de behoefte ge-
voeld naar een zekere objectivering om de rechtszekerheid van de betrokke-
nen te waarborgen. 

Bij de toepassing van de Hinderwet wordt ook het systeem van objectieve 
meetpunten op enige afstand van de inrichting of conglomeraat van inrich-
tingen gebruikt. Voorwaarde voor het hanteren van de circulaire is echter 
dat beleidsnormen met afweging van alle aspecten worden opgesteld. Het is 
duidelijk dat in een aantal gevallen de streefwaarde voor een bepaalde 
woonomgeving alleen op grond van de waargenomen omgeving niet reali-
seerbaar is. In dergelijke gevallen dient te worden nagegaan: 

a. in welke gemeente de waargenomen omgeving overeenkomt met de 
werkelijke akoestische omgeving (metingen van het achtergrondgeluidni-
veau conform de ISO/R 1996 aanbevelingen); 

b. welke maatregelen mogelijk zijn om - bij geconstateerde overschrijdin-
gen - het geluidniveau tot een redelijke waarde terug te brengen. 

Anders dan het wetsontwerp geluidhinder kent de Hinderwet alleen maat-
regelen bij de bron (deze maatregelen komen voor rekening van de inrich-
ting). De in het wetsontwerp genoemde maatregelen in de overdrachtsweg 
of bij de ontvanger kunnen op dit moment door het gemeentebestuur 
slechts uit eigen initiatief worden getroffen en betaald uit de algemene mid-
delen. 

Indien deze maatregelen naar de subjectieve mening van een der (toe-
komstige) omwonenden niet voldoende zijn, kan het bedrijf - in beroep-
alsnog worden verplicht zeer zware maatregelen aan de bron te treffen. De 
vergunningverlenende instantie kan ook op grond van artikel 26 van de Hin-
derwet (niet artikel 6al), bij gebleken hinder, zwaardere eisen aan de inrich-
ting stellen ook al is zijzelf de oorzaak van het feit dat hinder wordt onder-
vonden (oprukkende bebouwing). 

De bezwaren van de toepassing van een wettelijke regeling die zich uitslui-
tend op bronbestrijding richt zijn in de voorgaande stukken reeds ruim toe-
gelicht. Daarbij is zowel het ontbreken van een algemeen beleidskader als 
het ontbreken van goede regelingen voor bestaande situaties directe aan-
leiding geweest om een systeem te ontwerpen zoals dat in het wets-
ontwerp is vervat. Tot de nieuwe regeling is ingevoerd, zal echter legitiem 
met de bestaande wettelijke middelen en met de beschikbare objectieve cri-
teria ter bepaling van eventuele hinder moeten worden gewerkt. 
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36. Is het wel juist, dat bij het bepalen van het «karakter» van de woonom-
geving in deze circulaire, de bestaande bedrijvigheid eerst wordt wegge-
dacht? 

Indien juist voor deze bestaande bedrijvigheid een hinderwetvergunning 
ex artikel 61 wordt gevraagd, geeft dit een onrealistisch beeld van de woon-
omgeving, met als gevolg een te strenge voorwaarde voor de bestaande be-
drijvigheid. 

Het bepalen van het karakter van een woonomgeving kan op twee manie-
ren geschieden, te weten: 

1. Het vaststellen van een beleidsnorm voor de betreffende woonomge-
ving na afweging van alle voor de situatie in het geding zijnde belangen, 
liefst voordat woon- of bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, zoals in het wets-
ontwerp geluidhinder wordt voorgesteld. 

2. Indien deze beleidsnorm niet aanwezig is - bij voorbeeld in bestaande 
situaties - door toepassing van paragraaf 4.2 (special cases) van de ISO/R 
1996(1971). 

In dit laatste geval dient het geluidsniveau bij woningen te worden geme-
ten dat gedurende 95% van de tijd aanwezig is op de meetplaats bij afwezig-
heid van de te beschouwen bron. Dit wil niet zeggen dat de bestaande be-
drijvigheid eerst moet worden weggedacht. Integendeel, deze bronnen kun-
nen heel goed zijn ingeschakeld, doch alleen de nieuwe bron moet zijn uitge-
schakeld. Meestal geeft deze handelwijze goede resultaten, doch in enkele 
gevallen bestaat de mogelijkheid dat het zogenaamde L95 onvoldoende uit-
sluitsel geeft. Daarom wordt in het ICG-onderzoekprogramma lndustriela-
waai, project IL-15, gestreefd naar het vinden van betere descriptors van de 
akoestische omgeving voor deze gevallen, doch ook hierin zal het L95 een rol 
blijven spelen. 

In het kader van de toepassing van artikel 6a van de Hinderwet kunnen 
geen strengere voorwaarden worden verlangd; verscherpen (of verlichten) 
van voorwaarden kan uitsluitend geschieden op grond van artikel 26, eerste 
lid, indien de noodzaak daartoe uit het oogpunt van voorkomen van gevaar, 
schade of hinder buiten de inrichting wordt aangetoond. De bedrijvigheid 
kan bestaan uit één of meerdere inrichtingen in een zeer rustige woonwijk. 
In het eerste geval wordt 100% van de industriële geluidproduktie veroor-
zaakt door dat ene bedrijf waarvan de toelaatbaarheid ter discussie staat. De 
geluidproduktie van dat bedrijf zal dan gerelateerd moeten worden aan het 
bestaande lage niveau in de rustige omgeving. Bij aanwezigheid van een 
aantal bedrijven zal de geluidproduktie van een nieuw bedrijf gerelateerd 
moeten worden aan de bestaande situatie waarbij met de geluidproduktie 
van de reeds toegelaten bedrijven rekening zal moeten worden gehouden. 

Een reeds aanwezig hoog geluidniveau ten gevolge van bestaande geluid-
bronnen zal overigens geen reden zijn om bij de vergunningverlening aan 
nieuwe bedrijven niet uit te gaan van het principe van de «best practicable 
means». 

37. Zijn er al beroepsprocedures aanhangig van bedrijven, die een ver-
gunning op grond van de Hinderwet behoeven, maar waarvoor door de ln-
spectie van de Volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu reeds de ge-
luidnormen van het wetsontwerp worden gehanteerd, en zo ja, hoeveel? 

Er zijn geen beroepsprocedures als in de vraag bedoeld gemaakt. Wel 
wordt reeds geruime tijd bij het uitbrengen van adviezen uitgegaan van de 
circulaire Geluidhinder 1973, die is gebaseerd op het rapport van de Gezond-
heidsraad van 1971. De ook in het rapport van de Gezondheidsraad genoem-
de uitgangspunten van de ISO/R 1996 worden reeds sinds 1955 gebruikt bij 
de beoordeling van de vraag of bij een bepaald geluidniveau hinder mag 
worden verwacht. 

Van de Koninklijke besluiten van 1 oktober 1976 tot 1 oktober 1977 inzake 
hinderwetberoepen, hebben er 140 (mede) betrekking op geluidhinder (be-
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drijven voor intensieve veehouderij buiten beschouwing gelaten). Hiervan 
werden in beroep alsnog 5 vergunningen geweigerd; 9 besluiten werden 
om formele redenen vernietigd. Van 25 vergunningen werden de geluid-
voorwaarden niet veranderd, van de rest (101) wel, waarbij de ISO-aanbeve-
lingen als basis hebben gediend. 

38. Zal in de in de vorige vraag genoemde gevallen de regeling van 
hoofdstuk X, artikel 123, van overeenkomstige toepassing worden ver-
klaard? 

Deze vraag kan, gelet op het antwoord op vraag 37, ontkennend worden 
beantwoord. De ondergetekende kan hieraan toevoegen dat, voor zover een 
inrichting in de toekomst een vergunning krachtens de Wet geluidhinder zou 
behoeven, er geen reden is eventueel terugwerkende kracht te verlenen aan 
het bepaalde in artikel 123. (Dit zou ten onrechte zijn, aangezien de afweging 
van alle aspecten onder de vigeur van de Hinderwet nu, een geheel andere is 
dan wanneer de bepalingen van het wetsontwerp zouden worden toege-
past.) Artikel 123, tweede lid, beoogt te voorzien in een regeling voor bedrij-
ven die achteraf stringente geluidvoorwaarden krijgen opgelegd in het kader 
van de toepassing van de Hinderwet. Deze bedrijven worden voor wat be-
treft de financiële regeling dus gelijk gesteld met inrichtingen die een ver-
gunning krachtens de Wet geluidhinder zullen behoeven. Uit het voorgaan-
de kan nog eens worden geconcludeerd hoezeer het ook in het belang van 
de bedrijven is dat het wetsontwerp geluidhinder zo spoedig mogelijk wet 
wordt. Duidelijkheid ten aanzien van normstelling, vergunningsprocedure, 
financiering en schadevergoeding kan dan op wettelijke basis worden ver-
schaft. 

39. Welke criteria zullen worden aangelegd bij de keuze van de soort be-
drijven die onder de Hinderwet zullen blijven vallen enerzijds en de bedrij-
ven die onder het wetsontwerp zullen vallen anderzijds? 

De inrichtingen die aangewezen zullen worden in het Inrichtingenbesluit 
van het wetsontwerp zullen zoals vermeld in de memorie van toelichting 
moeten voldoen aan de volgende criteria: 

1. Ingewikkelde geluidsproblematiek en/of ingewikkelde procesvoering; 
2. de invloed van de inrichting is op grote afstand merkbaar; 
3. bij de huidige stand van de techniek of ten gevolge van andere overwe-

gende (veiligheids-)eisen is de inrichting door middel van maatregelen bij 
de bron niet «stil» te maken. 

Zoals reeds vermeld in de memorie van toelichting en de memorie van 
antwoord kunnen als voorbeelden worden genoemd open inrichtingen, zo-
als raffinaderijen, petrochemische bedrijven, scheepswerven, elektriciteits-
centrales, suikerfabrieken, etc. 

Het onderzoek naar de aan te wijzen categorieën en de begrenzing van de 
diverse categorieën is nog gaande. Ter informatie kan dienen de bijgaande 
voorlopige lijst categorieën bedrijven waarnaar onderzoek wordt verricht 
(Bijlagel). 

40. Hoe verhoudt zich het voornemen van de Minister, om de sanerings-
programma's gefaseerd ten uitvoer te brengen, tot de vergunningverlenen-
de bevoegdheid van gedeputeerde staten? Meent de Minister dat de aanwij-
zingsbevoegdheid ex artikel 40 voldoende wettelijke basis biedt voor het ha-
rerzijds gefaseerd doorvoeren van een saneringsprogramma? 

Verwezen zij naar het antwoord op de vragen 29 en 30. Daaruit blijkt al dat 
toepassing van dit artikel in de in de vraag beschreven situatie niet voor de 
hand ligt, gelet op de specifieke regeling die voor saneringssituaties is 
getroffen. De aanwijzingsbevoegdheid ex artikel 40 biedt echter een laatste 
waarborg om een uitzonderingssituatie, waarin onverhoopt een anderszins 
niet overbrugbaar meningsverschil tussen gedeputeerde staten en de 
Minister zou ontstaan, op te lossen. 
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4 1 . Is de Minister reeds tot een conclusie gekomen inzake de vraag of te-
gen de vaststel l ing van waarden in het kader van een sanering de mogeli jk-
heid van beroep moet worden open gesteld? 

Hoewel de ondergetekende reeds tot de conclusie is gekomen dat aanpas-
sing in de beroepsregel ing noodzakeli jk is, acht zij het verstandig, alvorens 
omtrent de inhoud daarvan een definit ief oordeel te geven, het bovenbe-
doelde inter imrapport van RBTaf te wachten. Een eventuele beroepsmoge-
li jkheid tegen besluiten van de Minister ter zake van saneringsgrenswaarden 
dient mede te worden beoordeeld tegen de achtergrond van een oordeel 
over de wensel i jkheid van een vol Kroonberoep in andere geval len, waar 
een vergeli jkbare beslissing van de Minister aan de orde is. Deze laatste 
vraag komt in het onderzoek van RBT in ieder geval aan de orde in verband 
met de vraag naar de haalbaarheid in de praktijk van enkele termi jnen. 

V. Zoneringssysteem langs wegen 

42. Hoe kan het zoneringssysteem langs wegen worden benut om te ver-
mi jden dat verminder ing van geluidsoverlast langs sommige wegen leidt tot 
toename van overlast elders (zoals nu soms bij verkeerscirculatieplannen in 
de binnenstad het geval is)? 

In de toel icht ing op artikel 74 is reeds opgemerkt dat voor de grotere ste-
den de bij de zonering te gebruiken verkeersgegevens gewoonl i jk gebaseerd 
zullen zijn op een integraal verkeers- en vervoersplan voor de langere ter-
mi jn. In de memor ie van an twoord (blz. 47) is hieraan toegevoegd dat het 
verkeerscirculatieplan bedoeld is voor de korte- termi jnplanning. 

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer, blz. 30, is opgemerkt dat het 
verkeerscirculatieplan voor de steden bij uitstek het middel is o m tot integra-
tie van alle maatregelen en voorzieningen te komen voor een zo goed moge-
lijk gebruik van het bestaande verkeers- en vervoersstelsel. Daarin is dan 
ook gesteld dat een verbeter ing van de situatie met betrekking tot de mi l ieu-
verontre in ig ing en de verkeersleefbaarheid tevens opgave moet zijn voor 
het verkeerscirculat ieplan. Dit u i tgangspunt biedt naar de mening van de on-
dergetekende voldoende mogel i jkheden o m eventuele verminder ing van 
geluidsoverlast van sommige wegen af te wegen tegen een toename van 
overlast elders, met inbegrip van de daar zonodig aan te koppelen gelu idwe-
rende voorzieningen langs de w e g , dan wel aan de won ingen. 

43. Hoe reageert de Minister op de opmerk ing van «Stad en Landschap» 
dat de verwarr ing van de bestemmingsplanproblemat iek met de gelu idhin-
derproblematiek de to ts tandkoming van bestemmingsplannen weleens 
belangri jk zou kunnen vertragen? 

De studie van «Stad en Landschap» die de commissie is toegezonden, be-
vat in de eerste plaats een inventarisatie van de knelpunten in de bestaande 
situatie in Ridderkerk. Dit onderdeel geeft een zeer globale berekening van 
de saneringskosten verkeerslawaai ingevolge de in het wetsontwerp weer-
gegeven regel ing. Door het Technisch Adviesbureau van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, het ingenieursbureau Dwars, Heederik en 
Verhey BV te Amersfoor t (DHV), zijn in de hierbij gevoegde publikatie 
VL-HR-20-01 van het ICG onderzoekprogramma Verkeerslawaai deze kosten 
meer gedetai l leerd voor geheel Nederland uitgerekend. Door DHV is deze 
methode ook toegepast op Ridderkerk waarbi j bleek dat 678 won ingen in 
1990 een te verwachten geluidsbelast ing van 65dB(A) of hoger zullen heb-
ben. Het resultaat van deze berekening wi jkt nauweli jks af van de globale 
studieresultaten van «Stad en Landschap», zodat de ondergetekende hieruit 
de conclusie trekt dat de «casus Ridderkerk» een verdere bevestiging 
geeft van de f inanciële onderbouwing van de saneringskosten verkeersla-
waai van het wetsontwerp , zoals die in de memor ie van toel icht ing en de 
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memorie van antwoord is weergegeven. Een onderbouwing van de opmer-
king in het rapport dat de geluidhinderproblematiek de totstandkoming van 
bestemmingsplannen weleens belangrijk zou kunnen vertragen, ontbreekt 
in het rapport. De ondergetekende moge voorts verwijzen naar hetgeen hier-
boven over eventuele vertraging in bestemmingsplannen is opgemerkt. 

Ervaringen met steden waar wel reeds akoestische onderzoeken worden 
uitgevoerd als onderdeel van de bestemmingsplanopzet, geven niet de in-
druk dat de hierop betrekking hebbende regelingen vertragend werken. In-
dien gemeenten tijdig de geluidhinderproblematiek onderkennen in samen-
hang met andere problemen die bij een bestemmingsplan aan de orde ko-
men, is er naar de mening van de ondergetekende geen aanleiding een ver-
traging bij de totstandkoming van deze plannen aan te nemen. 

De ondergetekende heeft de directeur van het adviesbureau «Stad en 
Landschap» er reeds op doen wijzen dat het rapport ten onrechte de indruk 
wekt als zou deze mening op concrete studieresultaten (de casus Ridderkerk) 
berusten. 

44. Hoe staat de Minister tegenover de gedachte van eenzelfstandig ge-
luidsstructuurplan voor geluidhinder langs wegen ter realisering van de zo-
nering langs verkeerswegen (zoals geopperd door het adviesbureau Stad en 
Landschap BV in hun rapport ter zake van het wetsontwerp 13 639)? 

Een zelfstandig onderzoek naar de geluidhinder langs wegen in een ge-
meente voorafgaand aan de fase waarin bij de vaststelling van een herzie-
ning van een bestemmingsplan met dit aspect rekening moet worden ge-
houden, moet zeker worden bevorderd. Dit wordt dan ook voorgeschreven 
ten aanzien van die situaties waarin een te hoge geluidsbelasting optreedt. 
In het kader van lopend ICG-onderzoek zullen te zamen met de gemeenten 
binnen afzienbare tijd de noodzakelijke gegevens ter tafel worden gebracht. 
De resultaten van dit onderzoek zullen echter in een ruimtelijk plan met bin-
dende kracht moeten worden vertaald. Het bestemmingsplan is daarvoor 
het meest geëigende kader. Een nieuw plan met bindende kracht, naast het 
bestemmingsplan, acht de ondergetekende niet gewenst. 

45. Deelt de Minister de mening, dat afscherming als middel tot reductie 
van geluidsoverlast een uiterste middel is, dat alleen toepassing verdient in 
bestaande situaties, waarin op geen enkele andere wijze noodzakelijke ver-
betering kan worden bereikt en dat in alle andere gevallen afstandszonering 
verre de voorkeur verdient (zie Nota naar aanleiding van het eindverslag, 
blz. 33)? 

De ondergetekende deelt als gedoeld wordt op afscherming tijdens de ge-
luidoverdracht, gelet op al hetgeen daarover in de verschillende memories 
is geschreven, deze mening zeker niet. Afscherming in de vorm van geluids-
isolatie zal bij nieuwe situaties alleen bij uitzondering worden nagestreefd. 

Naar de mening van de ondergetekende is de bestrijding van de geluid-
hinder aan de bron en in de vorm van overdrachtbeperking (afscherming, 
beplanting, afstandvergroting) het eerst aangewezen middel om geluidhin-
der te voorkomen. De ondergetekende is tevens van mening, dat zoals in de 
Nota naar aanleiding van het eindverslag, blz. 33, is opgemerkt, een ge-
meentebestuur van geval tot geval zal kunnen afwegen of bouwen dichter 
bij de weg met afschermende maatregelen de voorkeur verdient boven het 
aanhouden van een grotere afstand of omgekeerd. Voor een effectief geluid-
hinderbeleid zijn meerdere maatregelen mogelijk, bij de keuze waarvan ste-
debouwkundige en landschappelijke argumenten naast financiële een rol 
zullen spelen. Het noodzakelijk voorschrijven van het aanhouden van vol-
doende afstand tussen geluidsbron en geluidsgevoelige bestemming zal lei-
den tot onnodig grondgebruik. Het aangegeven zoneringssysteem maakt 
juist een evenwichtige belangenafweging in dezen mogelijk. 
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46. Beschikt de Minister over recente gegevens inzake de consequenties 
die invoer ing van deze geluidszones zal kunnen hebben op de stichtingskos-
ten van nieuwe won ingen in daarvoor in aanmerking komende gevallen? 

Zoals reeds bij de memor ie van toel icht ing bij de begrot ing 1975-1976 
door de ondergetekende is opgemerkt , worden bij de beoordel ing van subsi-
die-aanvragen van groeikernen plannen mede beoordeeld op het aspect ge-
lu idhinder, waarbi j wo rd t ui tgegaan van normen zoals die in het wets-
on twerp zijn vervat. Hierbij wo rden te treffen ge lu idwerende voorzieningen 
bij deze f inancier ing betrokken. De voor lopige gegevens daarvan hebben 
ten grondslag gelegen aan de schatt ingen die zijn gebruikt bij de berekenin-
gen die door het Centraal Plan Bureau zijn u i tgevoerd. In overleg met het Mi -
nisterie van Volkshuisvest ing en Ruimtel i jke Ordening worden deze kosten 
thans nader bestudeerd en de variaties die daar in, afhankeli jk van de geko-
zen maatregelen, kunnen voorkomen. Ook het aantal won ingen waarover de 
kosten van de maatregelen kunnen worden omgeslagen is daarbi j van be-
lang. 

47. Kan de Minister zeer globaal aangeven voor hoeveel won ingen naar 
verwacht ing in het jaar 2000 een en ander als bedoeld in artikel 74 zal zijn 
vastgesteld? 

De ondergetekende moge verwi jzen naar de beantwoord ing van de vra-
gen21 en 22. 

48. Deelt de Minister de conclusies van het rapport «Onderzoek naar de f i -
nanciële gevolgen van bele idsnormen voor gelu idhinder door wegverkeer 
langs gemeentewegen» van het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Ver-
hey BV? 

In het ICG-rapport VL-HR-20-01 «De f inanciële gevolgen van beleidsnor-
men voor geluidhinder door wegverkeer» zijn op de bladzi jden 13 en 14 de 
beleidsconclusies weergegeven die uit dit rapport zijn getrokken. De in de 
vraag bedoelde studie vo rmt nameli jk een onderdeel van rapport VL-
HR-20-01 . Berekeningen van andere bureaus sterken de ondergetekende in 
de overtu ig ing dat de studie van het ingenieursbureau Dwars, Heederik en 
Verhey BV en de studie van het Insti tuut voor Mi l ieuhygiëne aan de Vrije 
Universitei t te Amste rdam, een goede onderbouwing vo rmen van de ra-
ming van de f inanciële gevolgen van de regel ingen van het wetsontwerp ge-
luidhinder. 

49. Wat zijn de kosten per strekkende meter van geluidsschermen? 

De kosten van schermen hangen met name af van de volgende factoren: 
- hoogte van het scherm; 
- ui tvoer ing als absorberend dan wel reflecterend scherm; reflecterende 

schermen zijn goedkoper; 
- aard van het mater iaal ; dit hangt naast esthetische factoren ook af van 

de onderhoudsaspecten; 
- toe te passen funder ing ; deze is afhankeli jk van de plaatselijke grond-

slag; 
- wi jze van aanbrengen; te treffen verkeersmaatregelen en werkomstan-

digheden kunnen de aanlegkosten sterk beïnvloeden. 
In het algemeen l iggen de aanlegkosten tussen de f 150 en f 250 per m 2 

scherm. Opgemerkt kan nog worden dat in de aan de vaste commissie toege-
zonden studie van het bureau Stad en Landschap sprake is van de kosten van 
gelu idsschermen waarbi j niet is aangegeven welke schermhoogte bedoeld 
word t . 
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50. Deelt de Minister de conclusie van het bureau Stad en Landschap in 
zijn commentaar op het wetsontwerp (nota 14 480) dat bij buur twegen met 
een toekomst ige belasting van 2500 motorvoer tu igen per etmaal doorvoe-
ring van door de weg geëiste voorzieningen zeer aanzienlijke bedragen zal 
vergen, in de orde van grootte van f 1000 tot f 14 000 per woning? 

In de studie van het bureau Stad en Landschap is met betrekking tot de be-
staande situaties opgemerkt dat uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat in 
Ridderkerk reeds bij buur twegen met een toekomst ige belasting van 2500 
motorvoer tu igen per etmaal maatregelen getroffen moeten worden die zeer 
aanzienlijke bedragen vergen. De in de vraag vermelde bedragen zijn daarbi j 
niet expliciet genoemd. 

Deze door het bureau Stad en Landschap getrokken conclusie is in de aan 
de vaste commissie toegezonden studie niet onderbouwd. 

Aan de hand van de op blz. 6 van de studie weergegeven rekenmethode 
kan worden afgeleid, dat onder aanname van de gebruikeli jke berekenings-
ui tgangspunten voor gemeentel i jke buurtstraten overschr i jd ing van de 
grenswaarde van 60 dB(A) als doelstel l ing voor saneringssituaties voor 
verkeerslawaai bij een verkeersbelasting van 2500 motorvoer tu igen per et-
maal niet mogel i jk is. Hierbij is rekening gehouden met een op basis van ar-
tikel 103 van het wetsontwerp vast te stellen t i jdeli jke correctiefactor van 5 
dB(A). 

51 . Zijn gegevens voorhanden waarui t de gevolgen zijn af te leiden indien 
de 6 verschi l lende zonebreedtes van artikel 74 zouden worden terugge-
bracht tot 4 door de zones van 200 en 250 meter te laten samenval len, even-
als die van 350 en 400 meter? 

De ondergetekende heeft geen principiële bezwaren tegen het terugbren-
gen van het aantal te onderscheiden zonebreedtes indien hierbij geen af-
breuk word t gedaan aan de regelingen van het wetsontwerp. Dit zou kunnen 
betekenen dat de zone genoemd in artikel 74, lid 1a, sub 1, vergroot zou kun-
nen worden tot 400 mete ren de zone van artikel 74, lid 1a, sub 2, tot 250 me-
ter. Een nadeel hiervan is het aanhouden van grotere zones dan uit het oog-
punt van geluidhinder noodzakelijk is. 

Het terugbrengen van de omvang van de zones doet geen recht aan het 
u i tgangspunt dat voldoende zekerheid moet bestaan dat buiten de zones de 
voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)) niet overschreden kan worden . Buiten de 
zones gelden immers geen bijzondere regelingen ten aanzien van het aspect 
geluidhinder door verkeerslawaai. 

52. Op welke gegevens berust de keuze van het aantal voertuigen van 
2500 respectieveli jk 500 per etmaal in artikel 74? 

53. Van welke normen en andere gegevens is uitgegaan bij de keuze van 
het cr i ter ium van 5000 en 2500 motorvoer tu igen in artikel 74? 

Voor tweest rookswegen binnen stedelijk gebied is, zoals in de memor ie 
van toel icht ing is weergegeven bij artikel 74, een onderverdel ing gemaakt 
op basis van de in de toekomst optredende verkeersbelasting op het betrok-
ken wegvak. Op deze wijze kan een juiste relatie worden gelegd tussen te 
verwachten geluidhinder en zonebreedte. Een van de ui tgangspunten van 
een berekening van de geluidsbelast ing vanwege een weg is dat gerekend 
dient te worden op «volbelasting» van een weg indien dit voor de toekomst 
enigszins aannemeli jk is. Met name bij tweestrookswegen in stedelijk ge-
bied zal zich dit gewoonl i jk niet voordoen. 

Uitgaande van «volbelasting» van een tweestrooksweg, en overigens uit-
gaande van de aannamen zoals bij de toel icht ing bij artikel 74 is weergege-
ven, zal het wi jz igen van de aangenomen verkeersbelasting van 10 000 mo-
torvoertu igen/etmaal («akoestische volbelasting») in 5000 motorvoer tu igen 
etmaal leiden tot een verkleining van de zone van 200 meter tot 100 meter 
(i.e. een geluidsbelast ing van 50 dB(A) op 100 meter). 
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Ten aanzien van de keuze van een ondergrens voor de zonering van 
tweestrookswegen in het stedelijk gebied is in de toelichting bij artikel 74 
reeds opgemerkt dat voorkomen dient te worden dat een onderzoek naar de 
geluidhinder langs wegen moet worden verricht waarbij op grond van het 
geringe aantal motorvoertuigen dat van de weg gebruik maakt of zal maken, 
reeds van tevoren kan vaststaan dat geluidhinder nauwelijks zal optreden. 
Dit is zo bij een belasting lager dan 2500 motorvoertuigen/etmaal in stedelijk 
gebied, de typische woonstraten. 

54. Zijn er gegevens over de mogelijke effecten van echowerking of terug-
kaatsing van geluid? Zijn er gevallen bekend waarbij het aanleggen van een 
geluidwering een verbetering geeft voor één woonwijk maar een verslechte-
ring voor een andere wijk? 

De werking van reflectie van geluid tegen voorwerpen is een onderwerp 
dat reeds lang in de akoestiek een onderwerp van studie is geweest. Het is 
mogelijk in de berekeningsmethoden voor het geluidniveau rekening te hou-
den met dit effect. Bij de uitvoering van geluidwerende maatregelen kan dit 
effect worden tegengegaan door het toepassen van geluidabsorberende 
schermen, of door het toepassen van gerichte reflectie, van de bedreigde 
woonwijk afgekeerd. Er zijn de ondergetekende geen gevallen bekend waar-
bij een scherm voor de ene woonwijk een merkbare verslechtering in de te-
genoverliggende woonwijk veroorzaakte. 

55. Laat de wettekst toe om de normen van hoofdstuk VI, artikel 74, gelei-
delijk in te voeren? 

De wettekst van artikel 74 laat toe dat de regeling zo nodig per type weg 
zou worden ingevoerd. De ondergetekende staat deze methode echter niet 
voor. Een gefaseerde invoering zou eerder betrekking kunnen hebben op de 
inwerkingtreding van de verschillende regelingen voor nieuwe, overgangs-
en saneringssituaties. 

VI. Grensoverschrijdende geluidszones 

56. Op welke wijze denkt de Minister het wetsontwerp aan te passen in-
dien uit het onderzoek van Twijnstra en Gudde zou blijken dat zich met name 
problemen zouden voordoen in het geval van grensoverschrijdende (ge-
meente- en provinciegrenzen) zones? 

57. Wil de Minister alsnog een regeling in de wet opnemen voor zones 
die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan een gemeente? 

58. Acht de Minister het mogelijk door een onafhankelijke procedure voor 
zonering bij geluidszones tot in naburige gemeentes een evenwichtige en 
snelle oplossing te bereiken; welke rol zou hierbij aan de provinciale over-
heid kunnen worden toegedacht? 

De ondergetekende is onder verwijzing naar het antwoord op vraag 59 be-
reid in overweging te nemen een regeling ten aanzien van de problematiek 
van de grensoverschrijdende zones alsnog in het wetsontwerp op te nemen 
Het rapport van RBT zal daarbij worden betrokken. 

59. Is artikel 36 van de Wet op de ruimtelijke ordening, waarnaar de nota 
naar aanleiding van het eindverslag (stuk 16, blz. 11,1a) verwijst, wel het 
juiste instrument om te bereiken, dat een nabuurgemeente op zijn grond de 
zone van de andere gemeente moet doortrekken op eigen gebied? 

De ondergetekende moge verwijzen naar het antwoord op de vragen 56, 
57 en 58. Toepassing van artikel 45 van het wetsontwerp (jo. artikel 36 van 
de Wet op de ruimtelijke ordening) beoogt slechts de wijze waarop die ver-
plichting in kaart en toelichting van het bestemmingsplan moet worden 
geëffectueerd, te regelen. 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 13 639, nr. 18 20 



60. Wil de Minister alsnog een regeling in de wet opnemen voor zones 
(bijvoorbeeld rond een industrieterrein, langs een verkeersweg of rond een 
als zodanig aangewezen luchtvaartterrein) welke elkaar getweeën of gedrie-
en geheel of gedeeltelijk overlappen? 

Acht de Minister het gewenst dat in de gevallen, genoemd in de vragen 11 
en 12, gedeputeerde staten de zones vaststellen? 

61. Ingeval dat de zone langs een verkeersweg samenvalt met de zone 
langs een industrieterrein, welke instanties worden dan met het betreffende 
programma van maatregelen belast en hoe dient naar het inzicht van de Mi-
nister alsdan de procedure te verlopen? 

Doordat de saneringsprogramma's alle bij de Minister moeten worden aan-
gemeld en formeel vastgesteld worden in het jaarlijkse indicatief meerjaren-
programma, berust de verantwoordelijkheid voor de onderlinge afstenv 
ming bij de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze verant-
woordelijkheid geldt ook ten aanzien van de zones rond luchtvaartterreinen. 
In de artikelen 137 tot en met 140 wordt geen beperking aangebracht ten 
aanzien van maatregelen ter bestrijding van geluidhinder die op grond van 
andere wettelijke regelingen worden genomen. 

Voor het overige vormt de overlapping van verschillende typen zones 
geen principieel probleem, vooral niet omdat de ruimtelijke uitwerking in 
één kader, namelijk het bestemmingsplan, plaatsvindt. Dit geldt ook voor de 
zones rond luchtvaartterreinen. Overigens vervullen gedeputeerde staten 
een belangrijke coördinerende rol, zowel in het kader van hun goedkeurings-
beleid ten aanzien van bestemmingsplannen, als bij het opstellen van de 
verschillende saneringsplannen. 

62. Komt ingevolge artikel 124 alleen de gemeente, waarin het gezoneer-
de industrieterrein ligt, voor een bijdrage uit het rijksheffingenfonds in aan-
merking? 

Ingevolge artikel 124, eerste lid, geldt dat de rijksbijdrage gegeven wordt 
ter zake van de voorzieningen die binnen een rond het industrieterrein gele-
gen geluidzone dienen te worden getroffen. Daarbij is het niet van belang of 
de zone zich uitstrekt op het gebied van een andere gemeente, dan waarbin-
nen het industrieterrein is gelegen. 

VII. Interimbeleid, invoering van het wetsontwerp 

63. Kan de Minister een inzicht verschaffen in de resultaten van het door 
haar zo toegejuichte «interimbeleid»? 

Bij de advisering over en de beoordeling van bestemmingsplannen wordt 
door de regionale inspecteurs van de volksgezondheid, belast met het toe-
zicht op de hygiëne van het milieu, steeds uitgegaan van de circulaires van 
1973 en 1974. Dit betekent dat de geluidhinderproblematiek zowel bij de 
voorbereiding door de gemeenten als bij de beoordeling door gedeputeerde 
staten aan de orde komt. In verschillende gevallen zijn de circulaires geheel 
of gedeeltelijk expliciet overgenomen door colleges van gedeputeerde sta-
ten. Ook verschillende gemeenten hanteren thans deze uitgangspunten. 
Problemen doen zich bij herhaling voor bij de financiering van noodzakelijke 
maatregelen, waarbij de rijksoverheid (gelet op het principe de vervuiler be-
taalt) bij gebrek aan heffingopbrengsten vooralsnog weinig steun kan bie-
den. Als het wetsontwerp eenmaal wet is geworden, zal het systeem van 
vóórfinanciering kunnen worden gebruikt om een interimbeleid, in afwach-
ting van de inwerkingtreding van verschillende hoofdstukken, handen en 
voeten te geven. 

Voor wat betreft de verschillende lawaaivormen kan het volgende worden 
opgemerkt. Zoals bekend wordt bij de aanleg van rijkswegen reeds sinds 
1973 uitgegaan van de normen zoals die in het wetsontwerp zijn vervat. 
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Sinds enkele jaren worden deze normen ook gehanteerd bij de beoordeling 
van nieuwe gemeentelijke wegen in groeikernen. 

Bij de gemeenten kan een groeiende geneigdheid worden waargenomen 
om bij nieuwe plannen met de komende Wet geluidhinder rekening te nou-
den, waarbij dan het gebrek aan financiën dikwijls toch weer tot een niet op-
timale oplossing leidt. Nieuwe woningbouw in door vliegtuiglawaai belaste 
gebieden wordt, waar daartoe instrumenten aanwezig zijn, voorkomen. Een 
integraal interimbeleid, waarbij toename van het lawaai aan de bron tot 
voorzieningen leidt, zoals dat bij rijkswegen geschiedt, is in afwachting van 
de inwerkingtreding van de gewijzigde Luchtvaartwet, niet van de grond ge-
komen. 

Bij industrielawaai is eigenlijk niet sprake van een interimbeleid. Verwezen 
zij naar wat hierboven is opgemerkt over de toepassing van de Hinderwet en 
de circulaire. Het wettelijk instrument dat de uitgangspunten van de geiden-
de wettelijke regelingen zou wijzigen, dient eerst tot stand te komen. Nieuwe 
woningbouw te dicht bij grote industrieterreinen komt minder voor. 

Voor wat betreft de bronbestrijding bij industrielawaai kan worden gecon-
stateerd dat in verschillende gevallen door de bedrijven onder verwijzing 
naar de grenswaarden in het wetsontwerp voor bestaande en overgangssi-
tuaties, druk op de vergunningverlenende autoriteit wordt uitgeoefend om 
uit te gaan van minder strenge waarden dan de sinds enkele jaren gebruike-
lijke. 

Een interimbeleid ten aanzien van woongeluid zal gestalte moeten krijgen 
op basis van de recente wijziging van de Modelbouwverordening. Een inte-
rimbeleid ter zake van vormen van lawaai die onder de werking van hoofd-
stuk VIM zullen vallen, levert nogal wat problemen op. Dit geldt in het bijzon-
der voor buitenlandse vliegvelden (met name aan de Limburgse grens) en 
racecircuits. Voor wat betreft railverkeerslawaai zij verwezen naar het ant-
woord opvraag 65. 

De circulaires hebben hun nut bewezen voor de vorming van een beleid in 
een interimperiode waarin uitzicht bestaat op de nieuwe wetgeving. Uiter-
aard bestaat het gevaar dat een interimbeleid zijn spankracht verliest wan-
neer die periode te lang zou duren. Het beleid ter voorkoming van geluidhin-
der zal dan minder effectief worden, waardoor de hinder en andere schade-
lijke gevolgen zullen toenemen. 

64. Op welke wijze zouden gemeentebesturen, in afwachting van de in-
werkingtreding van de Wet geluidhinder, bij het verlenen van hinderwetver-
gunningen, op verantwoordelijke wijze kunnen anticiperen, ook bij de uit-
breiding van bestaande bedrijven? 

Zolang de Hinderwet van toepassing blijft, kunnen gemeenten reeds het 
volgende tot stand brengen: 

1. Inventarisatie van toegestane geluidsniveaus in het kader van verleen-
de hinderwetvergunningen. 

2. Indien de vergunningen geen uitsluitsel daarover geven (middelvoor-
waarden of helemaal geen voorwaarden) dienen metingen te worden uitge-
voerd in zodanige zin dat de geluidsemissies van het bedrijf worden be-
paald. Ook indien de toegestane ruimte ad 1 bekend, is, dienen deze metin-
gen ter controle te worden uitgevoerd. Uniforme meet- en rekenmethoden 
worden binnen afzienbare tijd gepubliceerd in het kader van het onderzoek-
programma Industrielawaai van de Interdepartementale Commisie Geluid-
hinder (ICG), projecten IL-13 tot en metlL-16. 

3. De resultaten van het onderzoek ad 1 en ad 2 kunnen op kaart worden 
gezet, zodanig dat het cumulatieve invloedsgebied van het hele industrieter-
rein (of solitaire inrichtingen) overzichtelijk wordt weergegeven. 

4. Hoewel formeel niet mogelijk - de Hinderwet ontkent immers cumula-
tieve effecten - kan, bij de vestiging van nieuwe inrichtingen of bij de uitbrei-
ding of wijziging van bestaande inrichtingen, het gemeentebestuur op infor-
mele basis rekening houden met de bestaande situatie. Het stellen van 
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streefwaarden of grenswaarden aan de emissie van een industriegebied in 
zijn geheel kan - anders dan bij het wetsontwerp geluidhinder - niet ge-
schieden, daar bij de Hinderwet slechts de voorliggende aanvraag op even-
tuele hinderaspecten worden beschouwd. 

5. Ten einde zinvolle voorwaarden mogelijk te maken moeten van de in-
richting de volgende gegevens worden verschaft: 

- Het geluidvermogensniveau van de voornaamste bronnen; 
- een overzicht waarin is aangegeven of en hoe bij de lay-out van de in-

richting rekening is gehouden met de mogelijkheden ter bescherming van 
geluidsgevoelige objecten in de omgeving; 

- een indicatie van of en in hoeverre bij eventuele akoestische maatrege-
len rekening is gehouden met «best practicable means». 

65. In hoeverre wordt bij de realisering van de Schiphollijn (en nieuwe 
tramlijnen) reeds «ingespeeld» op de Wet geluidhinder? 

Bij de tracévaststelling van de Schipholspoorlijn in de Commisie van 
Overleg voor de Wegen is uitgebreid aandacht gegeven aan de geluidsas-
pecten van deze raillijn. Op basis van de daarmee opgedane ervaringen en 
verder onderzoek zijn bij de tracévaststelling van de Almerespoorlijn even-
eens grenswaarden ten aanzien van het geluidniveau gehanteerd. 

Bij nieuwe tramlijnen is door een speciale werkgroep een voorstel gefor-
muleerd omtrent de te hanteren grenswaarden ten aanzien van de (snel)y 
tram Utrecht-Nieuwegein. Bij de bouw van de metro te Rotterdam worden 
reeds vanaf de aanvang geluidseisen gesteld aan het materieel en de bron, 
en worden geluidimmissiegrenswaarden gesteld. Voor de overige nog aan 
te leggen tramlijnen zal overleg binnen afzienbare tijd aanvangen. 

66. Kan de Minister aan de diverse onderzoekingen en het overleg met de 
lagere overheden voldoende zekerheid ontlenen betreffende de realiteit van 
de aanname «dat de gemeenten bij de planopzet aan de hand van een akoes-
tisch onderzoek met de bepalingen van de toekomstige Wet geluidhinder 
rekening houden» (blz. 39 Nota naar aanleiding van het eindverslag) om 
het tijdig integreren van geluidzones rond bestaande industrieterreinen in 
bestemmingsplannen haalbaar te achten, met name in de aanloopperiode? 

67. Hoe moeten de kosten van bij voorbeeld dergelijk akoestisch onder-
zoek vóór de eigenlijke werking van de wet worden bestreden; wordt aan een 
systeem van voorfinanciering gedacht en zo ja, op welke wijze? 

68. Is de verdere bewerktuiging van de gemeenten voldoende om de inte-
gratie van de geluidhindernormen in het bestemmingsplan al in de aanloop-
periode voldoende te kunnen voorbereiden? In welk stadium wordt in dit 
verband het gaan functioneren van geluidhinderdiensten mogelijk en wen-
selijk geacht? 

Vraag 66 wordt bevestigend beantwoord tegen de achtergrond van het 
beleidsvoornemen de inwerktreding van verschillende hoofdstukken van de 
wet ruim tevoren (enkele jaren) te doen voorafgaan door een aankondiging 
in het indicatief meerjarenprogramma. Daarbij moet ook de uitspraaak, dat 
het beleid erop is gericht eerst voldoende diensten op te bouwen alvorens 
hoofdstukken als V en VI in werking kunnen treden, worden betrokken. Voor-
financiering kan plaatsvinden nadat het wetsontwerp tot wet is geworden. 
De ambelijke kosten van het interimbeleid zullen uit de opbrengsten van de 
reeds eerder in werking getreden heffingsregeling vergoed moeten worden. 

Niet iedere gemeente zal zelfstandig de geluidhinderproblematiek in een 
bestemmingsplan kunnen verwerken, ook niet in de toekomst. Gemeenten 
die voldoende groot zijn om zelfstandig bestemmingsplannen te ontwikke-
len, zullen in het algemeen ook de grenswaarden voor de geluidsbelasting 
daarin zelfstandig moeten kunnen verwerken. In die gevallen waarin het 
voorbereiden van een bestemmingsplan voor wat betreft het technische 
werk wordt uitbesteed aan een stedebouwkundig bureau, kan ook op de 
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voorgeschreven wijze aandacht voor de geluidhinder worden gevraagd. Zo-
als reeds eerder werd geantwoord, is de ondergetekende van mening dat 
het noodzakelijke ambtelijk apparaat van de grond moet zijn gekomen voor-
dat de zoneringshoofdstukken in werking kunnen worden gesteld. 

69. Zullen de kosten voor ambtenaren en apparatuur die reeds thans door 
lagere overheden voor de geluidhinderbestrijding vooruitlopend op de Wet 
geluidhinder ter beschikking worden gesteld, alsnog voor vergoeding op 
grond van artikel 134 in aanmerking komen? 

Door de ondergetekende is op vragen van de leden van de fracties van 
P.v.d.A. en V.V.D. in de Nota naar aanleiding van het eindverslag gesteld dat 
de criteria voor de vergoeding door de rijksoverheid van de kosten die voor 
de lagere overheden aan de uitvoering van de wet zijn verbonden, dusdanig 
ruim vastgesteld zullen worden dat deze bijdrage toereikend zal zijn voor 
een kostendekking van een adequate uitvoering van taken, die krachtens het 
wetsontwerp aan deze lagere overheden worden toebedeeld. Een kosten-
dekkende bijdrage is van groot belang gezien het feit dat juist zo vele taken 
in het wetsontwerp zijn toebedeeld aan de lagere overheden. Zoals hierbo-
ven reeds werd medegedeeld is het van belang dat de betrokken diensten 
van de lagere overheden ruimschoots vóór het in werking treden der wet 
zijn uitgebreid en zullen ook deze aanloopkosten voor vergoeding door toe-
passing van artikel 131 van het wetsontwerp in aanmerking komen. Door on-
der andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is hierop aangedron-
gen. 

70. Is het bekend dat de grenswaarde voor de nacht in diverse vergelijk-
bare categorieën woongebieden in het nieuwste Duitse normontwerp onge-
veer 10dB(A) hoger ligt dan de grenswaarde uit de Vomilcirculaire van 
1973? 

Het is de ondergetekende bekend dat in de Duitse ontwerpnorm DIN 
18005, Teil 1, Entwurf d.d. april 1976 «Schallschutz im Stadtebau - Berech-
nungs und Bewertungsgrundlagen» een tabel voorkomt met aanbevolen 
grenswaarden voor te bebouwen gebieden, waarvan de nachtwaarden lig-
gen tussen 45 en 55 dB(A). Hierbij moet worden aangetekend dat in dit docu 
ment is aangegeven dat het hier gaat om een richtlijn die slechts is bedoeld 
voor de bepaling van geluidbestrijdingsmaatregelen voor woningen in het 
kader van het Bundes Baugesetz (onder andere extra geluidsisolatie) en dat 
uitdrukkelijk is aangegeven dat de ontwerp-richtwaarden niets te maken 
hebben met de beoordeling van de geluidemissie of geluidimmissie ten ge-
volge van individuele apparaten en voertuigen, inrichtingen of industriege-
bieden, waarvoor verwezen wordt naar desbetreffende rechtsregels, nor-
men en richtlijnen. Voorts moet worden opgemerkt dat de ontwerp-richt-
waarden gebaseerd zijn op de totale geluidsbelasting van bebouwde gebie-
den (cumulatief) waarbij verkeerslawaai veelal een overwegende rol speelt, 
terwijl in de circulaire van 1973 de aanbevolen grenswaarden op de door in-
dividuele geluidsbronnen veroorzaakte geluidsniveaus in woongebieden 
zijn betrokken. 

De bedoelde ontwerpnorm DIN 18005 is een aangepaste versie van een in 
1971 uitgebrachte Vornorm DIN 18005, waarin 5 tot 10 dB lagere richtwaar-
den voor de nachtperiode waren opgenomen; hierbij was echter aangege-
ven dat overschrijding van deze richtwaarden met 10dB(A) in bijzondere ge-
vallen toelaatbaar was. In het nieuwe systeem is een dergelijke overschrij-
dingsmogelijkheid expliciet vervallen verklaard en wordt aangegeven dat 
speciaal voor woongebieden bepaald lagere richtwaarden aangehouden 
kunnen worden. Derhalve kan worden gesteld dat de nieuwe versie van DIN 
18005 meerop de bijzondere gevallen is afgestemd dan de oude versie, 
waarbij wordt aangegeven dat voor de normale woonwijken met scherpere 
richtwaarden kan worden gewerkt. De nieuwe ontwerpnorm heeft in ver-
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band met deze wi jz ig ing in West-Duitsland zeer veel kritiek ondervonden, 
maar is desalniettemin in de huidige vo rm uitgebracht omdat de voor publ i -
katie verantwoordel i jke instantie (de Fachnormenausschuss Bauwesen) 
groot gewicht toekende aan het feit dat in de praktijk grote moei l i jkheden 
werden ondervonden bij de toepassing van DIN 18005 voor situaties met 
verkeerslawaai. Dit is overigens een van de redenen waarom voor verkeers-
lawaai in de circulaire van 1973 hogere voor lopige bele idsnormen werden 
aanbevolen, dan de in tabel I van die circulaire opgenomen «algemene» 
aanbevolen grenswaarden voor de woonomgev ing , die qua waarde over-
eenkomen met die van de nieuwe DIN 18005. 

De Westduitse normen en regel ingen die betrekking hebben op de beoor-
del ing van geluidemissie en gelu id immiss ie, zoals de TA-Larm, VDI-Richtli-
nie 2058 en VDI-Richtlinie 2565 en de circulaire van de minister van Arbeid, 
Gezondheid en Sociale Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen d.d. 
25-7-1974 inzake planningsafstanden, bevatten, zoals reeds in de memor ie 
van toel icht ing en de memor ie van antwoord is aangegeven, r ichtwaarden 
en grenswaarden, die in grote mate overeenkomen met die van tabel I van 
de circulaire van 1973. Deze waarden, die volgens recente informatie van de 
Werstduitse regering onverkort in West-Duitsland worden toegepast, l iggen 
dus 5-10 dB lager dan de nachtwaarden van de «nieuwe» DIN 18005. 

Overigens wi l de ondergetekende nog opmerken dat een vergel i jk ing van 
de circulaire van 1973 niet nauwkeur ig gemaakt kan worden omdat de dag-
en nachtperioden niet gelijk zijn en de indel ing van de woongebieden in bei-
de documenten anders is. 

De fungerend voorzitter van de commiss ie , 
Epema-Brugman 

De w n d . griff ier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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Bijlage I WETSONTWERP GELUIDHINDER 

Beantwoording van schriftelijke vragen van de vaste Commissie voor 
Milieuhygiëne uit de Tweede Kamer 

Lijst met categorieën bedrijven waarover in het kader van ICG- onderzoek 
project OIL-01 informatie verkregen dient te worden 

Metaal- en machine-industrie, constructiebedrijven 

1. auto- en motorfabrieken 
2. carrosserie- en aanhangwagenfabrieken 
3. constructiewerkplaatsen (openlucht/in gebouwen) 
4. ertsverwerkende bedrijven, maal-, roost-, sinter-en en pelletiseerbe-

drijven, ertsconcentratiebedrijven 
5. ketelmakerijen 
6. motorproefstanden 
7. primaire metaalbedrijven (in Duits: Hutten) voor ijzer (staal), lood, 

zink, koper, aluminium e.d., zo mogelijk te onderscheiden naar type oven 
8. scheepswerven 
9. shredders, verschrotters 

10. smederijen, kettingfabrieken 
11. spoorweg-en tramwerkplaatsen 
12. staalstraalinrichtingen 
13. vatenfabrieken, vatenrenoveerinrichtingen 
14. walserijen, pijp-, staf- en draadtrekkerijen. 

Petrochemische en chemische industrie 

15. carbonblackfabrieken 
16. chemische industrieën 
17. cokesbereiding; installatiester vergassing van fossiele brandstoffen 
18. koolstofelektrodenfabrieken 
19. petrochemische industrieën 
20. ruwe olie raffinaderijen (geen laboratoriuminstallaties) 

Kleding- en vezelindustrie 

21. kunstvezelfabrieken 
22. spinnerijen 
23. weverijen 
24. touwslagerijen 

Bouwmaterialenindustrie 

25. cement- en betonfabrieken; cementwaren- en betonwarenfabrieken 
26. glasfabrieken 
27. grinderijen, zanderijen, steenbrekerijen, en zeverijen (zowel mobiel 

als vast) 
28. houwerijen, zagerijen en slijperijen van beton en steen 

Papier-, karton- en grafische industrie 

29. drukkerijen met rotatiedrukpersen 
30. papierfabrieken (met en zonder chippers) 
31. strokartonfabrieken 
32. verpakkingsindustrieën 
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Energiebedrijven e.d. 

33. elektriciteitscentrales en verwarmingscentrales (wijkverwarming) 
34. gascompressorstations 
35. gasdrukmeet-en regelstations 
36. gaswinputten 
37. oliewinputten 
38. transformatorstations 
39. vuilverbrandingsinstallaties (huisvuil + chemisch afval) 

Voedsel- en veevoederindustrie 

40. aardappelmeelfabrieken 
41. bottelarijen, brouwerijen en flessenuitgiftestations 
42. conservenfabrieken 
43. melkfabrieken 
44. oliefabrieken 
45. suikerfabrieken en "raffinaderijen 
46. veevoederfabrieken en graanmalerijen 

Diversen 

47. afvalwaterzuiveringsinstallaties, drinkwaterzuiveringsinstallaties 
48. asfaltmenginstallaties 
49. houtfabricage- of houtverwerkingsinrichtingen e.d. (alleen de grotere) 
50. luchtscheidingsbedrijven 
51. overslagbedrijven 
52. racecircuits, die daartoe permanent zijn ingericht (motorvoertuigen, 

skelters, motoren, boten, modelvliegtuigen) 
53. rangeerterreinen (met meer dan 5 sporen) 
54. transportbedrijven 
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