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20985 Wijziging van de Wet geluidhinder

Nr. 7 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Ontvangen 27 oktober 1989

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de

goede werking van de Wet geluidhinder wenselijk is een aantal
knelpunten daaruit weg te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99) wordt gewijzigd als volgt.

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt in de aanhef «besluiten» vervangen door:

bepalingen.
2. Na de omschrijving «woning» wordt ingevoegd:
gevel: de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of

gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak;.
3. In het eerste lid komt de omschrijving van «reconstructie van een

weg» te luiden:
reconstructie van een weg: een of meer wijzigingen op of aan een

aanwezige weg, ten gevolge waarvan de geluidsbelasting vanwege de
weg met 2 dB(A) of meer wordt verhoogd;.

4. In het eerste lid komt de omschrijving van «buitenstedelijk gebied»
te luiden:

buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede,
voor de toepassing van hoofdstuk VI, het gebied binnen de bebouwde
kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of
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autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers–
tekens;

5. In het eerste lid komt de omschrijving van «stedelijk gebied» te
luiden:

stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de
toepassing van hoofdstuk VI, met uitzondering van het gebied binnen de
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeers–
tekens;.

6. In het eerste lid wordt de omschrijving van «Onze Minister»
vervangen door: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer;.

7. In het eerste lid wordt in de omschrijving van «inspecteur» het
woord «Staatstoezicht» vervangen door: staatstoezicht.

8. Met vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde
lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid wordt bij de bepaling van de etmaal–
waarde, vanwege een industrieterrein of vanwege een weg, van de gevel
van

- scholen voor basisonderwijs,
- scholen voor voortgezet onderwijs,
- instellingen voor hoger beroepsonderwijs en
- medische kleuterdagverblijven
de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode

19.00-23.00 uur (avond) of de periode 23.00-07.00 uur (nacht) buiten
beschouwing gelaten voor zover genoemde gebouwen in de betrokken
periode niet als zodanig worden gebruikt.

B

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. In afwijking van het eerste lid kan het vaststellen van regels als in

dat lid bedoeld ter uitvoering van voor Nederland verbindende verdragen
en besluiten van een volkenrechtelijke organisaties geschieden door
Onze Minister in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede
aangaat. De artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 147a zijn van toepassing op een
ministeriële regeling die ingevolge dit lid wordt vastgesteld.

In artikel 5, tweede lid, wordt «Wet algemene bepalingen milieuhy–
giëne (Stb. 1979, 442)» vervangen door: Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Stb. 1988, 133).

D

Aan de artikelen 8, 9 en 10 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Artikel 2, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

D-1

In de artikelen 43, onderdeel b, 56, eerste lid, 57, tweede lid, 62,
onderdeel b, en 1 54 wordt telkens «t/m» vervangen door: tot en met.

In de artikel 45 wordt «Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1962,
286)» vervangen door: Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985,
626).
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Artikel 47 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het derde lid wordt «Onze Ministers van Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening en van Economische Zaken» vervangen door: Onze
Minister van Economische Zaken.

2. Het vijfde tot en met achtste lid worden vervangen door vijf leden,
luidende:

5. Gedeputeerde staten beslissen op een verzoek als bedoeld in het
eerste lid binnen drie maanden na de datum van ontvangst van het
verzoek.

6. Indien toepassing is gegeven aan artikel 52, tweede lid, onder b,
wordt het verzoek binnen een maand na de dagtekening van het raads–
besluit tot vaststelling of herziening van het bestemmingsplan bij
gedeputeerde staten ingediend. In afwijking van het vijfde lid beslissen
gedeputeerde staten op een verzoek als bedoeld in de eerste volzin
voordat zij over de goedkeuring van het bestemmingsplan of de
herziening hiervan beslissen.

7. Een besluit, houdende een weigering op een verzoek, is met
redenen omkleed.

8. Een verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd, indien gedeputeerde
staten:

a. niet binnen de in het vijfde lid bedoelde termijn, of
b. ingeval toepassing wordt gegeven aan het zesde lid, tweede volzin,

niet uiterlijk tegelijk met het toezenden van de beslissing over de
goedkeuring van het bestemmingsplan of de herziening hiervan,

een besluit met betrekking tot het verzoek aan de verzoeker hebben
toegezonden.

9. Aan een verzoek wordt geacht goedkeuring te zijn onthouden,
indien het verzoek niet binnen de in het zesde lid, eerste volzin, bedoelde
termijn is ingediend en gedeputeerde staten geen beslissing hebben
genomen als bedoeld in de tweede volzin van dat lid.

Artikel 48 komt te luiden:

Artikel 48

1. Bij wijziging van een zone of bij herziening van een bestem–
mingsplan, geldende voor tot de zone behorende gronden, kunnen
gedeputeerde staten in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven
gevallen en volgens daarbij te stellen regels, op verzoek van degenen die
daartoe bij de maatregel zijn aangewezen en - ingeval de zone door hen
wordt gewijzigd of het bestemmingsplan door hen worrit herzien - uit
eigen beweging de ingevolge artikel 46 of 47 geldende waarde voor
woningen in dat gebied met ten hoogste 5 dB(A) verhogen, met dien
verstande dat de waarde wat ten tijde van de eerste zonevaststelling
geprojecteerde woningen betreft 55 dB(A) en wat ten tijde van de eerste
zonevaststelling aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft 60
dB(A) niet te boven mag gaan.

2. Artikel 47, tweede tot en met negende lid, is van overeenkomstige
toepassing.

H

Het tweede lid van artikel 50 komt te luiden:
2. Artikel 47, tweede tot en met negende lid, is van overeenkomstige

toepassing.
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In artikel 51 vervalt het tweede lid, alsmede het cijfer 1 voor het eerste
lid.

Artikel 52 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het tweede lid wordt vernummerd tot vierde lid; het eerste lid

wordt vervangen door drie leden, luidende:
1. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die krachtens die
vaststelling of herziening gaan of blijven behoren tot een zone, worden
ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de
gevel van woningen, van andere gebouwen dan woningen en van andere
geluidsgevoelige objecten binnen de zone de waarden in acht genomen,
die ingevolge artikel 46, onderscheidenlijk 49 als de ten hoogste
toelaatbare worden aangemerkt.

2. In afwijking van het eerste lid worden bij de vaststelling of
herziening van een bestemmingsplan als in dat lid bedoeld hogere
waarden in acht genomen, voor zover:

a. gedeputeerde staten met toepassing van artikel 47, 48 of 50 voor
de vaststelling of herziening van het bestemmingsplan zodanige waarden
hebben vastgesteld, dan wel

b. zodanige waarden noodzakelijk zijn als gevolg van een vaststelling
of herziening van het plan in afwijking van het ontwerp, zoals dit ter
inzage heeft gelegen, welke waarden door gedeputeerde staten redelij–
kerwijs met toepassing van artikel 47, 48 of 50 zullen worden vastge–
steld.

3. Gedeputeerde staten nemen bij de beslissing over de goedkeuring
van een bestemmingsplan of de herziening hiervan dat geheel of gedeel–
telijk betrekking heeft op gronden als bedoeld in het eerste lid ter zake
van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel van
woningen, van andere gebouwen dan woningen en van andere geluids–
gevoelige objecten binnen de zone de waarden in acht, die ingevolge de
artikelen 46 tot en met 50 als de ten hoogste toelaatbare worden aange–
merkt.

2. In het vierde lid wordt «t/m» vervangen door: tot en met.

K

Na artikel 52 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 52a

1. Bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op gronden die behoren tot een zone, worden ter zake
van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel van
woningen, van andere gebouwen dan woningen en van andere geluids–
gevoelige objecten binnen de zone de waarden in acht genomen, die
ingevolge de artikelen 46 tot en met 50 als de ten hoogste toelaatbare
worden aangemerkt.

2. Gedeputeerde staten nemen bij hun beslissing over het verlenen
van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van het nemen van
een besluit als bedoeld in het eerste lid, het bepaalde in dat lid in acht.
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In artikel 58, tweede lid, tweede volzin, wordt «Wet op de Raad van
State (Stb. 1976, 232)» vervangen door: Wet op de Raad van State (Stb.
1986,670).

M

De tweede volzin van artikel 59 komt als volgt te luiden: De artikelen
56, tweede lid, en de in artikel 56, eerste lid, genoemde artikelen van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, met uitzondering van de artikelen 26,
eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, 27, 28, eerste tot en met vierde
lid, en zesde lid, en 30, eerste en derde lid, zijn alsdan van overeenkom–
stige toepassing.

N

Artikel 66 wordt gewijzigd als volgt.
1. De aanduiding van het eerste lid vervalt; in dat lid wordt «Artikel

47, tweede t/m achtste lid, en 51, eerste lid,» vervangen door: De
artikelen 47, tweede tot en met negende lid, en 51.

2. Het tweede lid vervalt.

Artikel 67 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Bij wijziging van een zone, bij vaststelling of herziening van een

bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling of
herziening deel blijven uitmaken van een zone, kan in bij algemene
maatregel van bestuur aan te geven gevallen met betrekking tot de
woningen in dat gebied, voor de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting waarvan reeds een waarde ingevolge artikel 65, 66 of
72, tweede lid, gold, deze waarde met ten hoogste 5 dB(A) worden
verhoogd, met dien verstande dat de waarde wat ten tijde van de eerste
zonevaststelling geprojecteerde woningen betreft 55 dB(A) en wat ten
tijde van de eerste zonevaststelling aanwezige of in aanbouw zijnde
woningen betreft 60 dB(A) niet te boven mag gaan.

2. In het derde lid vervalt na «51»:, eerste lid,.

Artikel 68 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het tweede en derde lid worden vernummerd tot derde en vierde

lid; het eerste lid wordt vervangen door twee leden, luidende:
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen waarden worden

vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege
een industrieterrein, van de gevel van andere gebouwen dan woningen,
alsmede van andere geluidsgevoelige objecten binnen de zone.

2. Gedeputeerde staten kunnen in bij algemene maatregel van bestuur
aan te geven gevallen en volgens daarbij te stellen regels, op verzoek van
degenen die daartoe bij de maatregel zijn aangewezen, en - ingeval de
zone door hen wordt vastgesteld - uit eigen beweging, voor de ter
plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in het
eerste lid hogere dan de krachtens dat lid bepaalde waarden vaststellen,
met dien verstande dat deze waarden bij algemene maatregel van
bestuur te stellen grenzen niet te boven mogen gaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20985, nr. 7



2. In het derde lid (nieuw) wordt «de artikelen 69 t/m 73, benevens in
artikel 51,» vervangen door: de artikelen 71 en 72.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij
toepassing van het tweede lid zijn voorts de artikelen 47, tweede tot en
met negende lid, en 51 van overeenkomstige toepassing.

4. Na het vierde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Bij toepassing van het tweede lid kan worden bepaald, dat met

betrekking tot bij de maatregel aangeduide gebouwen en andere
objecten, het derde lid niet van toepassing is.

In artikel 69 wordt het tweede lid vernummerd tot vierde lid; het eerste
lid wordt vervangen door drie leden, luidende:

1. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat
geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden die krachtens die
vaststelling of herziening gaan of blijven behoren tot een zone als
bedoeld in § 1, worden ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het
industrieterrein, van de gevel van woningen, van andere gebouwen dan
woningen en van andere geluidsgevoelige objecten binnen de zone de
waarden in acht genomen, die ingevolge artikel 65, onderscheidenlijk 68,
eerste lid, als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.

2. In afwijking van het eerste lid worden bij de vaststelling of
herziening van een bestemmingsplan als in dat lid bedoeld hogere
waarden in acht genomen, voor zover:

a. gedeputeerde staten met toepassing van artikel 66, 67, eerste lid,
of 68, tweede lid, voor de vaststelling of herziening van het bestem–
mingsplan zodanige waarden hebben vastgesteld, dan wel

b. zodanige waarden noodzakelijk zijn als gevolg van een vaststelling
of herziening van het plan in afwijking van het ontwerp, zoals dit ter
inzage heeft gelegen, welke waarden door gedeputeerde staten redelij–
kerwijs met toepassing van artikel 66, 67, eerste lid, of 68, tweede lid,
zullen worden vastgesteld.

3. Gedeputeerde staten nemen bij de beslissing over de goedkeuring
van een bestemmingsplan of de herziening hiervan dat geheel of gedeel–
telijk betrekking heeft op gronden als bedoeld in het eerste lid ter zake
van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel van
woningen, van andere gebouwen dan woningen of van andere geluidsge–
voelige objecten binnen de zone de waarden in acht, die ingevolge de
artikelen 65 tot en met 68 als de ten hoogste toelaatbare worden aange–
merkt.

R

Na artikel 69 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 69a

1. Bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op gronden die behoren tot een zone als bedoeld in § 1,
worden ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein,
van de gevel van woningen, van andere gebouwen dan woningen en van
andere geluidsgevoelige objecten binnen de zone, de waarden in acht
genomen, die ingevolge de artikelen 65 tot en met 68 als de ten hoogste
toelaatbare worden aangemerkt.

2. Gedeputeerde staten nemen bij hun beslissing over het verlenen
van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van het nemen van
een besluit als bedoeld in het eerste lid, het bepaalde in dat lid in acht.
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Artikel 70 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «t/m» vervangen door: tot en met.
2. In het tweede lid wordt «middels» vervangen door: door middel van.
3. In het tweede lid wordt na «zo spoedig mogelijk» ingevoegd: doch

in elk geval binnen een maand.

Artikel 71 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het tweede lid wordt «artikel 72, vijfde lid,» vervangen door:

artikel 111, eerste lid, onder a,.
2. In het vijfde lid wordt «Onze Ministers van Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening en van Economische Zaken vervangen door: Onze
Minister van Economische Zaken.

U

Artikel 72 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het vierde lid komt te luiden:
4. Onze Minister stelt, na overleg met Onze Minister van Economische

Zaken, ten aanzien van elk der daarvoor in aanmerking komende gevallen
maatregelen vast die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbe–
lasting, vanwege het industrieterrein, van de gevels van de betrokken
woningen tot de bij het besluit, bedoeld in het tweede lid, vastgestelde
waarde. Deze maatregelen strekken tevens, afhankelijk van de hoogte
van deze waarde, tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege
het industrieterrein, binnen de woning. Op de door Onze Minister vastge–
stelde maatregelen is hoofdstuk X van toepassing. Hij brengt zijn besluit,
houdende de vaststelling van maatregelen, ter kennis van gedeputeerde
staten en van burgemeester en wethouders.

2. Het vijfde lid vervalt.

Artikel 74 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid, onder a, wordt in het tweede onderdeel

«bestaande uit twee rijstroken, behoudens het onder 3° genoemde
geval» vervangen door: «bestaande uit een of twee rijstroken». Het derde
onderdeel vervalt.

2. In het eerste lid, onder b, wordt in het derde onderdeel «twee
rijstroken» vervangen door: een of twee rijstroken.

3. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied,
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.
4. Het derde tot en met zesde lid worden vervangen door vijf leden

luidende:
3. Het eerste lid geldt niet met betrekking tot wegen waarvan de

gemeenteraad, tenzij hij burgemeester en wethouders hiertoe bevoegd
heeft verklaard, op grond van een redelijke schatting, na overleg met de
wegaanlegger of wegbeheerder, heeft verklaard te verwachten dat
daarvan binnen een periode van 10 jaar minder dan 2450 motorvoer–
tuigen per etmaal gebruik zullen maken.

4. Een voornemen tot een verklaring krachtens het derde lid wordt in
één of meer dag– of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden,
door middel van niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers
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van de woningen gelegen langs de betrokken weg en voorts op de
gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

5. De verklaring wordt niet eerder uitgesproken door de gemeenteraad
of - indien deze hiertoe bevoegd zijn verklaard - door burgemeester en
wethouders dan nadat een maand is verstreken na de bekendmaking van
het voornemen, bedoeld in het vierde lid. Afschrift van de verklaring
wordt gezonden aan gedeputeerde staten en aan de inspecteur.

6. Een verklaring als bedoeld in het vijfde lid heeft, behoudens het in
de volgende volzin bepaalde, een geldingsduur van 10 jaar. Zij vervalt in
elk geval wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat meer dan 2450
motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van de weg.

7. Voor de toepassing van artikel 76 wordt, indien het een nog aan te
leggen weg betreft, de daarbij behorende zone geacht aanwezig te zijn,
zodra die weg in een ontwerp-bestemmingsplan is opgenomen.

W

Artikel 76 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het derde lid wordt vernummerd tot het vijfde lid; het eerste tot en

met het vierde lid komen te luiden:
1. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat

geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een
zone als bedoeld in artikel 74, worden ter zake van de geluidsbelasting,
vanwege de weg waarlangs die zone ligt, van de gevel van woningen, van
andere gebouwen dan woningen en van andere geluidsgevoelige
objecten binnen die zone de waarden in acht genomen, die ingevolge
artikel 82 en 100 als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.

2. In afwijking van het eerste lid worden bij de vaststelling of
herziening van een bestemmingsplan als in dat lid bedoeld hogere
waarden in acht genomen, voor zover:

a. gedeputeerde staten met toepassing van artikel 82a, 83, 85 of 100a
voor de vaststelling of herziening van het bestemmingsplan zodanige
waarden hebben vastgesteld, dan wel

b. zodanige waarden noodzakelijk zijn als gevolg van een vaststelling
of herziening van het plan in afwijking van het ontwerp, zoals dit ter
inzage heeft gelegen, welke waarden door gedeputeerde staten redelij–
kerwijs met toepassing van artikel 82a, 83, 85 of 100a, zullen worden
vastgesteld.

3. Gedeputeerde staten nemen bij hun beslissing over de goedkeuring
van een bestemmingsplan of de herziening hiervan dat geheel of gedeel–
telijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone als bedoeld in
artikel 74, ter zake van de geluidsbelasting, vanwege de weg waarlangs
die zone ligt, van de gevel van woningen, van andere gebouwen dan
woningen of van andere geluidsgevoelige objecten binnen de zone de
waarden in acht, die ingevolge de artikelen 82, 82a, 83, 85, 100 en 100a
als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.

4. Indien op het tijdstip van de vaststelling of herziening van een
bestemmingsplan een weg reeds aanwezig of in aanleg is, gelden het
eerste, tweede en derde lid niet met betrekking tot de daarbij in het plan
of in de zone van de betreffende weg opgenomen bebouwing en andere
geluidsgevoelige objecten, die op dat tijdstip reeds aanwezig of in
aanbouw zijn.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «de artikelen 82 t/m 85» vervangen
door: de artikelen 82, 82a, 83, 85, 100 en 100a.
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Na artikel 76 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 76a

1. Bij het nemen van een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone als bedoeld in
artikel 74, worden ter zake van de geluidsbelasting, vanwege de weg
waarlangs die zone ligt, van de gevel van woningen, van andere
gebouwen dan woningen of van andere geluidsgevoelige objecten binnen
die zone de waarden in acht genomen, die ingevolge de artikelen 82,
82a, 83, 85, 100 en 100a als de ten hoogste toelaatbare worden aange–
merkt.

2. Gedeputeerde staten nemen bij hun beslissing over het verlenen
van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van het nemen van
een besluit als bedoeld in het eerste lid, het bepaalde in dat lid in acht.

Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het tweede lid, alsmede het cijfer 1 voor het eerste lid vervallen.
2. In de aanhef wordt «een bestemmingsplan als bedoeld in artikel

76» vervangen door: een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk
betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone als bedoeld in
artikel 74, of bij het voorbereiden van een besluit tot vrijstelling als
bedoeld in artikel 76a,.

3. In onderdeel b wordt «maatregelen» vervangen door: verkeersmaat–
regelen en andere maatregelen. In dat onderdeel wordt «t/m» vervangen
door: tot en met.

Y-1

In artikel 78, eerste lid, wordt «een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 76,» vervangen door: een bestemmingsplan dat geheel of gedeel–
telijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een zone als bedoeld in
artikel 74, of een besluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 76a,.

In de titel van paragraaf 2 van afdeling 2 van hoofdstuk VI vervalt «en
reconstructie».

AA

In artikel 79 vervalt «of reconstructie» en wordt «t/m» vervangen door:
tot en met.

BB

In artikel 80, eerste lid, wordt «artikel 77, eerste lid, onder a en b, en
tweede lid, » vervangen door: artikel 77.

CC

Artikel 81 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «gemeenteraad» vervangen door:

gemeenteraad, tenzij hij burgemeester en wethouders hiertoe bevoegd
heeft verklaard,.
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2. In het eerste lid vervalt «of reconstructie» en wordt «de artikelen 82
t/m 85» vervangen door: de artikelen 82, 82a, 83 en 85.

3. In het derde lid wordt «bij aangetekende brief» vervangen door: bij
gedujtekend schrijven.

DD

In artikel 82, eerste lid, wordt «de artikelen 83 en 84» vervangen door:
de artikelen 82a, 83 en 100a.

EE

Na artikel 82 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 82a

1. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde
stater. voor het stedelijk gebied van de betrokken gemeente of voor een
bij hun besluit aan te geven gedeelte daarvan een hogere dan de in
artikel 82, eerste lid, genoemde waarde vaststellen, voor zover voor die
gemeente of dat gedeelte daarvan het terugbrengen van de geluidsbe–
lasting van de gevel, vanwege de weg, tot ten hoogste 50 dB(A) redelij–
kerwijs niet mogelijk is, met dien verstande dat deze waarde 55 dB(A)
niet te boven mag gaan.

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van de
resultaten van akoestisch en verkeerskundig onderzoek.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden met betrekking tot een
verzoek als bedoeld in het eerste lid, regels gegeven over de wijze
waarop de bevolking daarbij wordt betrokken.

FF

Artikel 83 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «Gedeputeerde staten kunnen» vervangen

door: Onverminderd artikel 82a kunnen gedeputeerde staten.
2. In het tweede lid vervalt «of te reconstrueren».
3. Het derde lid vervalt; het vierde lid wordt vernummmerd tot derde

lid.
4. Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in buitenste–

delijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd en
die ter plaatse noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van een
agrarisch bedrijf, kan een waarde worden vastgesteld die ten hoogste 5
dB(A) hoger is dan in dat lid is genoemd.

GG

Artikel 84 vervalt.

HH

Artikel 86 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «artikel 83, eerste lid, 84, tweede lid, of 85»

vervangen door: artikel 83, eerste lid, of 85.
2. In het eerste lid wordt «Onze Ministers van Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening en van Verkeer en Waterstaat» vervangen door:
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

3. In het tweede lid wordt «artikel 83, eerste lid, 84, tweede lid, of 85»
vervangen door: artikel 83, eerste lid, of 85.
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4. In het derde lid wordt «artikel 83, 84 85» vervangen door: artikel
82a, 83 of 85.

5. Het vierde en vijfde lid vervallen.

Artikel 87 komt te luiden:

Artikel 87

1. Een besluit, houdende de beslissing op een verzoek als bedoeld in
artikel 82a, eerste lid, 83, eerste lid, of 85, wordt eerst genomen nadat
de inspecteur terzake advies heeft uitgebracht, dan wel een maand is
verlopen sedert het tijdstip waarop hij in de gelegenheid werd gesteld
terzake advies uit te brengen.

2. Gedeputeerde staten beslissen op een verzoek als bedoeld in het
eerste lid binnen drie maanden na de datum van ontvangst van het
verzoek.

3. Indien toepassing is gegeven aan artikel 76, tweede lid, onder b,
wordt het verzoek binnen een maand na de dagtekening van het raads–
besluit tot vaststelling of herziening van het bestemmingsplan bij
gedeputeerde staten ingediend. In afwijking van het tweede lid beslissen
gedeputeerde staten op een verzoek als bedoeld in de eerste volzin
voordat zij over de goedkeuring van het bestemmingsplan of de
herziening hiervan beslissen.

4. Een besluit, houdende een weigering op een verzoek, is met
redenen omkleed.

5. Een verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd, indien gedeputeerde
staten:

a. niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, of
b. ingeval toepassing wordt gegeven aan het derde lid, tweede volzin,

niet uiterlijk tegelijk met het toezenden van de beslissing over de
goedkeuring van het bestemmingsplan of de herziening hiervan,

een besluit met betrekking tot het verzoek aan de verzoeker hebben
toegezonden.

JJ

Afdeling 3 van hoofdstuk VI wordt gewijzigd als volgt.
1. In de titel wordt «MAATREGELEN IN BESTAANDE SITUATIES»

vervangen door: BESTAANDE STITUATIES.
2. De opschriften «§ 1. Bestaande situaties» en «§ 2. Maatregelen in

bestaande situaties als bedoeld in artikel 88, eerste lid, onder a t/m d»
vervallen.

3. De artikelen 88, 89 en 90 komen te luiden:

Artikel 88

1. Burgemeester en wethouders zijn gehouden na een ingesteld
akoestisch onderzoek aan Onze Minister de in de gemeente voorko–
mende gevallen te melden, waarin op 1 maart 1986 een weg aanwezig
was, terwijl op dat tijdstip binnen de zone van die weg reeds woningen
aanwezig waren en de geluidsbelasting, vanwege de weg, van de gevel
van deze woningen op dat tijdstip, onderscheidenlijk na ingebruikneming
van de weg hoger was dan 55 dB(A).

2. Het eerste lid is niet van toepassing:
a. ingeval de woningen of de weg zijn geprojecteerd in een na 1

januari 1982 overeenkomstig de artikelen 76 tot en met 78 vastgesteld
bestemmingsplan;
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b. ingeval tot aanleg of reconstructie van de weg na 1 januari 1982 is
besloten met toepassing van de artikelen 79 tot en met 81.

Artikel 89

1. Burgemeester en wethouders stellen met inachtneming van de
regels, gegeven krachtens het derde lid, een programma op van maatre–
gelen die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting,
vanwege de weg, van de gevels van de in artikel 88 bedoelde woningen
zoveel mogelijk te beperken tot 55 dB(A) en om zo nodig te voldoen aan
artikel 111, tweede of derde lid.

2. Het besluit, houdende de vaststelling van een programma, wordt
eerst genomen nadat de inspecteur aan burgemeester en wethouders
terzake advies heeft uitgebracht, dan wel sedert het tijdstip waarop hij
door burgemeester en wethouders in de gelegenheid werd gesteld
terzake advies uit te brengen, een maand is verlopen.

3. Met betrekking tot gevallen, bedoeld in artikel 88, worden bij
algerrsne maatregel van bestuur regels gegeven omtrent de aard van de
maatregelen die in aanmerking komen, en de omstandigheden
waaronder dit het geval is, alsmede omtrent de opzet en het tijdstip van
indiening van een programma als bedoeld in het tweede lid.

4. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in het derde lid wordt Ons gedaan door Onze Minister in
overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 90

1. Burgemeester en wethouders leggen het ingevolge artikel 89,
tweede lid, vastgestelde programma van maatregelen onverwijld door
tussenkomst van gedeputeerde staten voor aan Onze Minister.

2. Onze Minister stelt na ontvangst van zodanig programma voor de
woningen waarop het betrekking heeft, de ten hoogste toelaatbare
waarde van de geluidsbelasting, vanwege de weg, van de gevels vast,
met dien verstande dat deze waarde, behoudens het derde lid, 55 dB(A)
niet te boven mag gaan. De gelding van een krachtens de vorige volzin
vastgestelde waarde kan aan beperkingen worden gebonden. Onze
Minister geeft van zijn besluit kennis aan burgemeester en wethouders.

3. In bij algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen en
volgens daarbij te stellen regels kan bij een besluit als bedoeld in het
tweede lid voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting een hogere
dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien
verstande dat deze waarde 70 dB(A) niet te boven mag gaan.

4. Onze Minister stelt, na overleg met Onze Minister van Verkeer en
Waterstaat, ten aanzien van elk van de daarvoor in aanmerking komende
gevallen maatregelen vast die strekken tot het terugbrengen van de
geluidsbelasting, vanwege de weg, van de gevels van de betrokken
woningen tot de bij het besluit, bedoeld in het tweede lid, vastgestelde
waarde. Deze maatregelen strekken tevens, afhankelijk van de hoogte
van deze waarde, tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege
de weg, binnen de woning. Op de door Onze Minister vastgestelde
maatregelen is hoofdstuk X van toepassing. Hij brengt zijn besluit,
houdende de vaststelling van maatregelen, ter kennis van burgemeester
en wethouders en van de wegbeheerder of wegaanlegger.

4. Paragraaf 3 vervalt.
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KK

Afdeling 4 van hoofdstuk VI, komt te luiden als volgt.

AFDELING4. RECONSTRUCTIES

§ 1. Besluit tot reconstructie

Artikel 99

1. Tot reconstructie van een weg wordt, indien binnen de aanwezige
of toekomstige zone van die weg woningen, andere gebouwen dan
woningen of andere geluidsgevoelige objecten aanwezig, in aanbouw of
geprojecteerd zijn, niet overgegaan dan in overeenstemming met een
onherroepelijk geworden besluit van de gemeenteraad, met overeenkom–
stige toepassing van artikel 81 genomen naar aanleiding van een door de
wegbeheerder aan burgemeester en wethouders gedane mededeling van
zijn voornemen en na een met overeenkomstige toepassing van artikel
80 ingesteld onderzoek.

2. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie
van een weg zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2
dB(A) of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of
als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd - vanwege de niet te
reconstrueren gedeelten daarvan, heeft het in het eerste lid bedoelde
onderzoek tevens betrekking op die andere wegen of de niet te recon–
strueren gedeelten van de betrokken weg.

3. Bij het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid worden
de waarden die ingevolge de artikelen 100, 100a en 100b als de ten
hoogste toelaatbare worden aangemerkt, in acht genomen.

4. Ingeval bij de reconstructie het aantal rijstroken zal worden
verhoogd, wordt de zone in aanmerking genomen, die uit het hogere
aantal rijstroken zal voortvloeien.

Artikel 99a

Ten behoeve van de reconstructie van een weg met betrekking
waartoe ingevolge artikel 88 aan Onze Minister een melding moet
worden gedaan, wordt geen toepassing gegeven aan artikel 99, voordat
Onze Minister met betrekking tot die weg toepassing heeft gegeven aan
artikel 90, tweede lid.

§ 2. Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructie

Artikel 100

1. Behoudens het tweede lid en artikel 100a geldt als de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting, vanwege een te reconstrueren weg, van de
gevel van woningen binnen een zone, de voor de reconstructie ter
plaatse heersende geluidsbelasting, met dien verstande dat een geluids–
belasting waarvan de waarde 50 dB(A) niet te boven gaat, in elk geval als
toelaatbaar aangemerkt blijft.

2. Ingeval eerder op grond van deze wet een hogere waarde voor de
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege de te reconstrueren
weg, van de gevel van woningen is vastgesteld dan 50 dB(A), geldt de
laagste van de volgende twee waarden als de ten hoogste toelaatbare:

a. de heersende waarde;
b. de eerder vastgestelde waarde.
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Artikel lOOa

1. Gedeputeerde staten kunnen in bij algemene maatregel van bestuur
aan te geven gevallen en volgens daarbij te stellen regels, op verzoek van
degenen die daartoe bij de maatregel zijn aangewezen, voor de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel van woningen een
hogere waarde dan de ingevolge artikel 100 geldende vaststellen, met
dien verstande dat:

a. de verhoging 5 dB(A) niet te boven mag gaan, behoudens in
gevallen waarin ten gevolge van de reconstructie de geluidsbelasting van
de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen elders met een ten
minste gelijke waarde zal verminderen, en

b. ingeval voor de betrokken woning eerder toepassing is gegeven aan
artikel 83, of, indien geen toepassing is gegeven aan dat artikel en de
heersende waarde 55 dB(A) niet te boven gaat, de waarde niet hoger
mag worden gesteld dan:

1e. 60 dB(A) bij een reconstructie van een weg in buitenstedelijk
gebied en

2e. 65 dB(A) bij een reconstructie van een weg in stedelijk gebied
2. De krachtens het eerste lid te stellen hogere waarde mag niet hoger

worden gesteld dan 70 dB(A).
3. Met betrekking tot een algemene maatregel van bestuur als

bedoeld in het eerste lid is artikel 86, eerste en tweede lid, en met
betrekking tot een besluit van gedeputeerde staten ingevolge het eerste
lid zijn de artikelen 86, derde lid, en 87 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 100b

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor daarbij aan te wijzen
andere geluidsgevoelige gebouwen en objecten met betrekking tot de in
de artikelen 100 en 100a geregelde onderwerpen overeenkomstige
regels worden gesteld.

LL

In de titel van Afdeling 5 van hoofdstuk VI vervalt «AKOESTISCH»;
artikel 102, tweede lid, komt te luiden:

2. Onze Minister kan regels stellen omtrent de onderzoeken, bedoeld
in dit hoofdstuk.

MM

Artikel 104 komt te luiden:

Artikel 104

Met betrekking tot gebouwen en andere objecten ten aanzien waarvan
na 1 januari 1982 toepassing is gegeven aan artikel 82, tweede lid, zijn
de artikelen 88 tot en met 90, 99 en 99a van overeenkomstige
toepassing.

NN

In artikel 107 wordt «Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening» vervangen door: Onze
Minister van Verkeer en Waterstaat.
krachtens deze onderdelen bepaalde:
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00

De artikelen 108 tot en met 116 worden vervangen door drie artikelen,
luidende:

Artikel 108

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan een gebied waar ernstige
geluidhinder optreedt of is te verwachten, welke niet of niet voldoende
door toepassing van de voorgaande hoofdstukken kan worden bestreden,
worden aangewezen als geluidszone. Ten aanzien van deze zone zijn de
bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing.

2. Alvorens een voordracht te doen voor een maatregel als bedoeld in
het eerste lid hoort Onze Minister de raden der betrokken gemeenten en
de staten der betrokken provincies.

3. Afschrift van een maatregel als bedoeld in het eerste lid wordt
gezonden aan de raden der betrokken gemeenten en aan de staten der
betrokken provincies.

4. Een maatregel als bedoeld in het eerste lid kan niet betrekking
hebben op het bestrijden van de geluidhinder vanwege luchtvaartter–
reinen waarop artikel 25 van de Luchtvaartwet van toepassing is.

Artikel 109

Bij intrekking of wijziging van een algemene maatregel van bestuur als
bedoeld in artikel 108, eerste lid, zijn het tweede en derde lid van dat
artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 110

1. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108,
eerste lid, worden in het belang van het voorkomen of beperken van
geluidhinder in en buiten de zone omtrent de onderwerpen die ter
beperking van de geluidsbelasting vanwege industrieterreinen, vanwege
wegen of vanwege spoor–, tram– en metrowegen geregeld zijn in de
hoofdstukken V, VI of VII, regels gesteld. Daarbij kunnen bepalingen van
die hoofdstukken van overeenkomstige toepassing worden verklaard.

2. Bij een maatregel als bedoeld in artikel 108, eerste lid, kan tevens
worden bepaald dat de hoofdstukken V, VI en VII geheel of ten dele
niet van toepassing zijn met betrekking tot het bij de maatregel aange–
wezen gebied.

PP

Na artikel 110 (nieuw) wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk VIII A. Binnenwaarden van aanwezige of in aanbouw
zijnde woningen en gebouwen in zones

Artikel 111

1. Indien met betrekking tot gevels van in aanbouw zijnde of
aanwezige woningen een hogere geluidsbelasting, vanwege een indus–
trieterrein, als de ten hoogste toelaatbare is vastgesteld, treft de
gemeenteraad met betrekking tot de geluidwering van die gevels maatre–
gelen om te bevorderen dat de geluidsbelasting binnen de woning bij
gesloten ramen ten hoogste bedraagt:

a. ingeval met toepassing van artikel 72, tweede lid, een hogere
geluidsbelasting dan 50 dB(A) als de ten hoogste toelaatbare is vastge–
steld: 40dB(A);

b. in andere gevallen: 35 dB(A).
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2. Indien met betrekking tot gevels van in aanbouw zijnde of
aanwezige woningen een hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A),
vanwege een weg, als de ten hoogste toelaatbare is vastgesteld, treft de
gemeenteraad met betrekking tot de geluidwering van die gevels maatre–
gelen om te bevorderen dat de geluidsbelasting binnen de woning bij
gesloten ramen ten hoogste bedraagt:

a. ingeval het een weg betreft die na 1 januari 1982 is aangelegd en is
opgenomen in een overeenkomstig de artikelen 76 tot en met 78 vastge–
steld bestemmingsplan, dan wel na dat tijdstip ingevolge een besluit,
genomen met toepassmg van de artikelen 79 tot en met 81, is
aangelegd: 35 dB(A);

b. ingeval het een weg betreft, niet bedoeld onder a, die op 1 maart
1986 in aanleg of geprojecteerd was: 40 dB(A).

3. Ingeval op 1 maart 1986 een weg, niet bedoeld onder a van het
tweede lid, en woningen aanwezig waren en, met toepassing van artikel
90, tweede lid, met betrekking tot de gevels van de woningen een
hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A), vanwege de weg, als de ten
hoogste toelaatbare is vastgesteld, treft de gemeenteraad met
betrekking tot de geluidwering van die gevels maatregelen om te bevor–
deren dat de geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen ten
hoogste 45 dB(A) bedraagt.

Artikel 112

Indien met betrekking tot aanwezige of in aanbouw zijnde woningen
toepassing is gegeven aan artikel 100a, treft de gemeenteraad met
betrekking tot de geluidwering van de gevels van de betrokken woningen
maatregelen om te bevorderen dat de geluidsbelasting, vanwege de weg,
binnen de woning bij gesloten ramen na de reconstructie ten hoogste
bedraagt:

a. ingeval voor de betrokken woningen bij de reconstructie voor de
eerste maal een hogere waarde dan 50 dB(A), voor de geluidsbelasting
van de gevel, vanwege de weg, is vastgesteld: 35 dB(A);

b. ingeval voor de betrokken woningen eerder een hogere waarde voor
de geluidsbelasting is vastgesteld: de waarde die voor de reconstructie
ingevolge het in artikel 111, tweede of derde lid, voor de onderscheiden
situaties bepaalde, dan wel ingevolge het krachtens artikel 3 van de
Woningwet bepaalde ten hoogste toelaatbaar was.

Artikel 113

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor daarbij aan te wijzen
andere geluidsgevoelige gebouwen en objecten met betrekking tot de in
de artikelen 111 en 112 geregelde onderwerpen overeenkomstige regels
worden gesteld.

Artikel 114

1. Indien toepassing wordt gegeven aan hoofdstuk VII of VIII, kunnen
bij algemene maatregel van bestuur voor aanwezige of in aanbouw zijnde
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en objecten met
betrekking tot de in de artikelen 111 en 112 geregelde onderwerpen
overeenkomstige regels worden gesteld.

2. In afwijking van het eerste lid hebben, ingeval toepassing wordt
gegeven aan hoofdstuk VIII met betrekking tot geluidhinder vanwege
luchtvaartterreinen, de regels van een in het eerste lid bedoelde
maatregel betrekking op de waarde van de geluidwering die de gevels
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van aanwezige of in aanbouw zijnde woningen en andere geluidsge–
voelige bestemmingen ten minste moeten bieden.

QQ

In artikel 123, tweede lid, wordt «Onze Minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk» vervangen door: Onze Minister van Landbouw
en Visserij.

RR

Aan de titel van paragraaf 1 van hoofdstuk X wordt toegevoegd: «en in
nieuwe situaties bij wijziging van zones».

Artikel 125 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid komt de aanhef te luiden:
1. Voor zover in de kosten van de maatregelen die in verband met de

vaststelling van een bij een industrieterrein behorende zone krachtens of
met overeenkomstige toepassing van artikel 53 dan wel in verband met
het toepassing geven aan artikel 48 of 67, eerste lid, met het oog op de
beperking van de geluidsbelasting van woningen binnen die zone
krachtens Afdeling 2, § 1 of 2, van hoofdstuk V zijn vastgesteld, niet op
andere wijze wordt voorzien, komen deze kosten:.

2. In het eerste lid wordt in de onderdelen a en b «voorzover»
vervangen door: voor zover.

3. In het eerste lid wordt aan het eind van onderdeel b de punt
vervangen door een puntkomma en wordt een onderdeel c toegevoegd,
luidende:

c. voor zover het maatregelen betreft ten behoeve van woningen
binnen de zone ingeval toepassing wordt gegeven aan artikel 48 of 67,
eerste lid: ten laste van degene ten behoeve van wie de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting wordt verhoogd.

4. In het tweede lid wordt wordt «Afdeling 2 van hoofdstuk V van deze
wet» vervangen door: hoofdstuk VIII A.

5. In het derde lid wordt «de voorgaande leden» vervangen door: het
eerste en tweede lid.

SS

Artikel 126 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Voor zover in de kosten van maatregelen die met het oog op de

beperking van de geluidsbelasting van woningen binnen zones langs
wegen als bedoeld in artikel 74 krachtens Afdeling 3 van hoofdstuk VI
zijn vastgesteld, niet op andere wijze wordt voorzien, komen deze kosten:

a. in gevallen waarin op 1 maart 1986 de woningen aanwezig of in
aanbouw waren, terwijl de weg aanwezig was: ten laste van het Rijk;

b. in gevallen waarin op 1 maart 1986 de woningen aanwezig of in
aanbouw waren, terwijl de weg in aanleg of geprojecteerd was: ten laste
van de wegaanlegger;

c. in gevallen waarin op 1 maart 1986 de weg aanwezig was, terwijl
de woningen geprojecteerd waren: ten laste van het Rijk en de betrokken
gemeente, ieder voor de helft, voor zover het maatregelen betreft
waarmee Onze Minister heeft ingestemd, en overigens ten laste van de
gemeente;

d. in gevallen waarin op 1 maart 1986 de weg in aanleg of geprojec–
teerd was, terwijl de woningen geprojecteerd waren: ten laste van de
wegaanlegger en de betrokken gemeente, ieder voor de helft.
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2. In het tweede lid wordt «Afdeling 3 van hoofdstuk VI van deze wet»
vervangen door: hoofdstuk VIII A.»

3. Met vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een derde
lid ingevoegd, luidende:

3. Indien maatregelen als bedoeld in het tweede lid, worden getroffen
in samenhang met het treffen van voorzieningen aan bestaande
woningen of met het bouwen van nieuwe woningen, bedragen de door
Onze Minister ingevolge het eerste lid, onder ? respectievelijk c, te
verstrekken bijdragen in de kosten van die maatregelen, in afwijking van
dat lid, de door hem vastgestelde normbedragen.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «de voorgaande leden» vervangen
door: het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 127 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «voorzover» vervangen door: voor zover.
2. Het tweede lid vervalt; het derde lid wordt aangeduid als tweede

lid.

UU

Artikel 128 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «artikel 126» vervangen door: artikel 126 of

127.
2. In het eerste lid wordt «voorzover» vervangen door: voor zover.

VV

Artikel 140 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 89, eerste lid»

vervangen door: artikel 88, eerste lid, en wordt «artikel 90, zesde lid,»
vervangen door: artikel 90, vierde lid.

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «hoofdstuk 6a» vervangen
door: hoofdstuk 6A.

WW

Artikel 144, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt.
1. De onderdelen f tot en met i vervallen.
2. Na onderdeel e wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
f. tot bepaling van maatregelen als bedoeld in artikel 99, eerste lid,

alsmede tegen het niet nemen van een zodanig besluit binnen de in
artikel 81, eerste lid, genoemde termijn;

3. De aanduiding van onderdeel j wordt gewijzigd in «g».

XX

In artikel 146, tweede lid, vervalt «f of g,» en «, 90, 93 of 94».

XX-1

In de artikelen 149, 150, 152, 153 en 166, eerste lid, wordt
«voorzover» telkens vervangen door: voor zover.

YY

Artikel 157 wordt gewijzigd als volgt.
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Indien een van de volgende onderdelen van deze wet of van het

krachtens deze onderdelen bepaalde:
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a. Afdeling 1, § 2 en Afdeling 2, § 2 en 4 van hoofdstuk V,
b. Afdeling 2, 3 en 4 van hoofdstuk VI,
c. hoofdstuk VII, en
d. hoofdstukVMI,
van toepassing is op woningen gelegen in twee of meer aanwezige of

toekomstige geluidszones als bedoeld in de artikelen 41, 53, 74, 106 en
108 van deze wet en artikel 25, eerste lid, van de Luchtvaartwet, dragen
gedeputeerde staten ervoor zorg dat voldoende aandacht wordt
geschonken aan de noodzakelijke onderlinge afstemming en samenhang
van de onderscheiden te treffen maatregelen. Voor zover het maatre–
gelen in saneringssituaties betreft, doen zij hun voorstellen voor deze
maatregelen aan Onze Minister vergezeld gaan van hun desbetreffende
advies.

2. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende:
3. Ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid,

kan Onze Minister bepalen, dat bij de berekening en meting van de
onderscheidene geluidsbelastingen van de gevels van woningen op de
resultaten een door hem aan te geven correctie kan worden toegepast.

YY-1

Artikel 161

Indien de geluidhinderdienst uit regionaal werkende onderdelen is
samengesteld, kunnen provinciale staten, op verzoek van één of meer
gemeenten of van een openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb.
1984, 667), tevens bepalen - onder regeling van een geldelijke
tegemoetkoming - dat de taken waarmee het provinciaal bestuur
krachtens artikel 158 is belast, in dat gebied zullen worden vervuld door
het bestuur van de betrokken gemeenten tezamen of door het bestuur
van het betrokken ander openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.

ZZ

Artikel 163 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «hoofdstuk V, VI, VII of VIII»

vervangen door: hoofdstuk V, VI, VII, VIII of VIII A.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «rechtspersoonlijkheid bezit–

tende lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen of
andere openbare lichamen» vervangen door: ander openbare lichamen of
gemeenschappelijke organen als bedoeld in artikel 8 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.

ZZ-1

In artikel 164 wordt «een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als
bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen of een ander
openbaar lichaam» vervangen door: een ander openbaar lichaam of
gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeen–
schappelijke regelingen.

ZZ-2

In artikel 167, eerste lid, wordt «rechtspersoonlijkheid bezittende
lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen of
andere openbare lichamen» vervangen door: ander openbare lichamen of
gemeenschappelijke organen als bedoeld in artikel 8 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
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ZZ-3

Artikel 168 vervalt.

AAA

Artikel 171 wordt vervangen door een artikel, luidende:

Artikel 171

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

BBB

In artikel 172, eerste lid, wordt «de hoofdstukken II, IV, IX, X, XIII, XIV,
XVIII of krachtens artikel 74, tweede lid, onder a, van deze wet»
vervangen door: de hoofdstukken II, IV, IX, X, XIII, XIV en XVIII.

CCC

In artikel 173, eerste lid, wordt «84 en 85,» vervangen door: 85 en
100a,.

DDD

Artikel 178 vervalt.

EEE

Hoofdstuk XVII vervalt

FFF

In artikel 180 vervallen de aanduiding van het eerste lid en het tweede
lid.

GGG

Artikel 181 vervalt.

HHH

Artikel 183 vervalt.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 februari 1986 bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende voorstel van Wet
houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeen–
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tewet) tot wet wordt verheven en de betrokken wet in werking treedt op
een tijdstip na het in werking treden van deze wet, wordt de Wet geluid–
hinder gewijzigd als volgt.

De artikelen 47, tweede lid, 82a, derde lid, en 86, tweede lid,
vervallen.

B

In artikel 50, tweede lid, wordt «Artikel 47, tweede tot en met negende
lid,» vervangen door: Artikel 47, derde tot en met negende lid,.

In artikei 66, eerste lid, tweede volzin, en artikel 68, vierde lid, tweede
volzin, wordt «artikelen 47, tweede tot en met negende lid, en 51»
vervangen door: artikelen 47, derde tot en met negende lid, en 51.

ARTIKEL III

Verklaringen die op grond van artikel 74, tweede lid, onderdeel a, van
de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99} zijn afgegeven, blijven nog twee
jaren na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y, van kracht.

ARTIKEL IV

De tekst van de Wet geluidhinder wordt door Onze Minister van
Justitie in het Staatsblad geplaatst.

ARTIKELV

1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onder–
delen daarvan verschillend kan worden gesteld.

2. Artikel I, onderdeel JJ, onderdeel 4, treedt in werking met ingang
van 1 januari 1992.

ARTIKELVI

Indien artikel I, onderdeel JJ, onderdeel 3, in werking treedt vóór 1
januari 1992 wordt voor de periode gelegen tussen de inwerkingtreding
van dit artikelonderdeel en 1 januari 1992 Afdeling 3, § 3, van hoofdstuk
VI van de Wet geluidhinder als volgt gewijzigd.

Het opschrift «§ 3. Maatregelen in bestaande situaties als bedoeld in
artikel 88, eerste lid, onder e t/m g» wordt gewijzigd in: § 3. Maatregelen
in gevallen als bedoeld in artikel 90a.
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Het eerste artikel in § 3 komt te luiden:

Artikel 90a

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a-geval: een geval, waarin op 1 maart 1986 woningen in aanbonw of

aanwezig waren, terwijl op dat tijdstip de weg geprojecteerd was;
b-geval: een geval, waarin op 1 maart 1986 woningen geprojecteerd

waren, terwijl op dat tijdstip de weg in aanleg of aanwezig was, al dan
niet in reconstructie;

c-geval: een geval, waarop op 1 maart 1986 zowel woningen als de
weg geprojecteerd waren.

Artikel 91, eerste lid, komt te luiden:
1. In de a– en c-gevallen wordt de weg niet aangelegd en in de b– en

c-gevallen wordt voor onder de omschrijving van die gevallen vallende
nieuwe woningen geen bouwvergunning verleend dan in overeen–
stemming rnet het ter inzage gelegde ontwerp voor een overeenkomstig
de artikelen 76 tot en met 78 te herzien bestemmingsplan.

C-1

In artikel 92, eerste lid, wordt «t/m» vervangen door: tot en met.

Artikel 93 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «Wanneer in een geval, behorende tot één

der in artikel 88, eerste lid, onder e en g, omschreven categorieën,»
vervangen door: Wanneer in een a– of c-geval.

2. In het eerste lid wordt «de onder de omschrijving vallende
woningen» vervangen door: de woningen, bedoeld in die gevallen,.

3. Het tweede lid komt te luiden:
2. In een a-geval stelt de wegaanlegger het onderzoek in na de door

hem van burgemeester en wethouders ontvangen kennisgeving dat aan
artikel 92 toepassing wordt gegeven; hij brengt de uitkomsten van het
onderzoek ter kennis van burgemeester en wethouders. In een c-geval
stellen burgemeester en wethouders het onderzoek in.

4. In het derde lid wordt «gemeenteraad» vervangen door: gemeen–
teraad, tenzij hij burgemeester en wethouders hiertoe bevoegd heeft
verklaard,.

5. In het zesde lid wordt «bij aangetekende brief» vervangen door: bij
gedagtekend schrijven.

Artikel 94 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid wordt «In de gevallen, behorende tot één der in

artikel 88, eerste lid, onder f en g, omschreven categorieën,» vervangen
door: In de b– en c-gevallen.

2. In het tweede lid wordt «gemeenteraad» vervangen door: gemeen–
teraad, tenzij hij burgemeester en wethouders hiertoe bevoegd heeft
verklaard,.

3. In het vierde lid wordt «bij aangetekende brief» vervangen door: bij
gedagtekend schrijven.
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Artikel 96 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het derde lid wordt «een geval, behorende tot de in artikel 88,

eerste lid, onder e, omschreven categorie,» vervangen door: een a-geval.
2. In het derde lid wordt «in aanbouw zijnde of aanwezige woningen,

vallende onder de omschrijving,» vervangen door: woningen ais bedoeld
in dat geval.

3. In het vierde lid wordt «bij aangetekende brief» vervangen door: bij
gedagtekend schrijven.

Artikel 97 wordt gewijzigd als volgt.
1. In het eerste lid, komt onderdeel a te luiden:
a. in een a-geval: indien de geluidsbelasting, vanwege de weg, van de

gevel van één of meer woningen als bedoeld in dat geval 65 dB(A) te
boven zou gaan;.

2. In het eerste lid, komt onderdeel b te luiden:
b. in een c-geval: indien de geluidsbelasting, vanwege de weg, van de

gevel van één of meer woningen als bedoeld in dat geval 60 dB(A) te
boven zou gaan.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «in een geval, behorende tot
de in artikel 88, eerste lid, onder f, omschreven categorie:» vervangen
door: in een b-geval:.

4. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «in een geval, behorende tot
de in artikel 88, eerste lid, onder g, omschreven categorie:» vervangen
door: in een c-geval:.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshiosvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
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