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› Kort intro aanvullingsspoor geluid
› Geluidproductieplafonds
› Basisgeluidemissie
› Realiseren of wijzigen van een industrieterrein
› Geluidgevoelige gebouwen toelaten

Bij elk thema:
enkele vragen uit de chat

Inhoud webinar
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› Geluid van rijkswegen en hoofdspoorwegen
› Geluid van activiteiten + ‘bruidsschat’
› Implementatie EU-richtlijn omgevingslawaai
› Aanvullingsregeling geluid  nu in consultatie (t/m 20 juli 2020)

Waar gaat dit webinar niet over?
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https://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsregeling_geluid_omgevingswet


› Geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en het 
toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die bronnen

› Aanvullingsspoor gaat geheel op in Omgevingswet + AMvB’s
› Aanvullingswet  vastgesteld: Staatsblad 2020, 83
› Aanvullingsbesluit  vergevorderd concept voor advies bij Raad 

van State, Voorjaarsversie op Omgevingswetportaal
› Aanvullingsregeling  uitvoeringsregels voor geluid (o.a. rekenen 

en meten) toevoegen aan Omgevingsregeling

Wat is het aanvullingsspoor geluid?
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-83.html
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/documenten/publicaties/2020/04/14/voorjaarsversie-aanvullingsbesluit-geluid-omgevingswet


› Geluidproductieplafonds (GPP’s) 
& Basisgeluidemissie (BGE)

› Overheidslaag die weg beheert, 
bepaalt welk systeem geldt
– Provincie  GPP’s
– Gemeente  BGE
– Waterschap  BGE

› Ook GPP’s voor industrieterreinen

Twee stelsels voor beheersing van geluid
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Geluidproductieplafonds
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Bron: provincie Zuid-Holland



› Geluidruimte voor bron èn bescherming van omgeving
› Maximaal toegestane geluidproductie op (fictief) referentiepunt
› Omgevingswaarde met resultaatsverplichting
› (Dreigende) overschrijding: maatregelen of programma
› Tijdelijk afwijken van resultaatsverplichting onder voorwaarden
› Vijfjaarlijks verslag, maar jaarlijks bij tijdelijk afwijken

Wat is een geluidproductieplafond?
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› Bij aanleg of wijziging van een provinciale weg
– Ondergrens: 1000 motorvoertuigen/etmaal
– Provinciaal projectbesluit of gemeentelijk omgevingsplan

› Als met maatregelen niet aan de resultaatsverplichting voldaan kan 
worden

› Wijzigen = vaststellen, geen onderscheid in regelgeving

Wanneer GPP’s vaststellen?
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› Toetsen op geluidgevoelige gebouwen boven de standaardwaarde
(deel van tabel 3.32)

› Wijze van toetsing
– standaardwaarde of geen toename van geluid
– geen toetsing nodig bij wijziging weg binnen GPP’s

› Maatgevend prognosejaar

Hoe GPP’s vaststellen?
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10© Ministerie van IenW Bron: geluidregister Rijkswaterstaat



› Bestuurlijke afwegingsruimte  doelmatige maatregelen
› Bovengrens aan afwegingsruimte (deel van tabel 3.33)

› Overschrijding alleen onder strenge voorwaarden
› Geluid > standaardwaarde  binnenwaarde: 36 dB, soms 41 dB
› Binnenwaarde o.b.v. gezamenlijk geluid van alle relevante bronnen
› Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid beoordelen

Hoe afwegen i.r.t. normen?
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› Hoogte van elk GPP in dB Lden = geluidruimte
› Referentiepunt waarop GPP geldt
› Geluidaandachtsgebied: berekende buitengrens ≈ standaardwaarde
› Geluidbrongegevens  geluidregister Centrale voorziening 

geluidgegevens

Niet in een GPP-besluit
› Geluid op individuele gebouwen  géén hogere waarden

Wat staat in een GPP-besluit?
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› Omgevingswaarde
– Begrensde geluidruimte voor de bron
– Binnen die geluidruimte: flexibiliteit voor de bron

› Resultaatsverplichting
– Borgt bescherming van de omgeving
– Uitgangspunt voor besluiten in de omgeving  toelaten van geluidgevoelige 

gebouwen

GPP’s – belangrijkste kenmerken
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Geluidproductieplafonds

vragen?

14
Bron: provincie Zuid-Holland



Basisgeluidemissie
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Bron: beeldbank Rijkswaterstaat



› Gemeente- en waterschapswegen > 1.000 mvt/etm en lokale 
spoorwegen

› Geluidemissie = te monitoren parameter voor geluid
› Referentie voor monitoring: basisgeluidemissie (BGE)
› Bestaande wegen: gefaseerd invoeren (uitvoeringslasten)
› Nieuwe wegen: BGE op basis van prognose in maatgevend jaar
› T.z.t. in Centrale voorziening geluidgegevens

Wat is de basisgeluidemissie?
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› BGE bepalen is géén besluit
› Eén emissiegetal per wegdeel (niet op referentiepunten)
› Relevant o.m. verkeersintensiteiten, snelheid en type wegdek
› Ontwikkeling geluid vijfjaarlijks monitoren en verslag uitbrengen
› Toename > 1,5 dB t.o.v. BGE: maatregelen afwegen
› Toename > 1,5 dB t.o.v. BGE + overschrijding grenswaarde: 

maatregelen verplicht om te voldoen aan binnenwaarde

Geluidemissie monitoren
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› BGE ≠ geluidruimte voor de bron
– Wezenlijk anders dan GPP’s

› Ondergrens toepassing geluidregels: 1.000 mvt/etm 
vooruitkijken naar intensiteit in maatgevend jaar

› Werkwijze bij aanleg of wijziging van weg of lokale spoorweg in 
grote lijnen vergelijkbaar met Wet geluidhinder

Geluidtoets bij aanleg of wijziging (1)
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› Toetsen op geluidgevoelige gebouwen
– Bij aanleg nieuwe weg: standaardwaarde (deel van tabel 3.32)
– Bij wijziging bestaande weg: standaardwaarde of geen toename

› Maatgevend prognosejaar

Geluidtoets bij aanleg of wijziging (2)
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› Bestuurlijke afwegingsruimte  doelmatige maatregelen
› Bovengrens aan afwegingsruimte (deel van tabel 3.33)

› Overschrijding grenswaarde alleen bij zwaarwegende belangen
› Binnenwaarde o.b.v. gezamenlijk geluid en beoordelen gecumuleerd 

geluid zoals bij GPP’s

Hoe afwegen i.r.t. normen?
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› Wezenlijk anders dan Wet geluidhinder  geen apart besluit
› Direct in omgevingsplan of binnenplans
› Binnenplans = toetsmoment creëren in omgevingsplan
› Reconstructie is dan omgevingsplanactiviteit
› Geluid toetsen bij verlening omgevingsvergunning

› Voorziening in ‘bruidsschat’ voor overgangsperiode na intrekking 
Wet geluidhinder

Reconstructie
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› Monitoring van geleidelijke groei van geluid door verkeersgroei
› Betere bescherming tegen groeiend geluid
› Geen resultaatsverplichting  bestuurlijke afwegingsruimte
› Preventieve toetsing van wijziging van (spoor)weg of wijziging van 

gebruik van (spoor)weg

BGE – belangrijkste kenmerken
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Geluidproductieplafonds
› Verplicht voor provinciewegen 

en industrieterreinen (+ rijks-
wegen en hoofdspoorwegen)

› Omgevingswaarde voor geluid 
op specifiek referentiepunt

› Resultaatsverplichting
› Combineren met besluit over 

aanleg of wijziging van een 
weg (m.u.v. wijziging binnen 
geluidruimte GPP’s)

Basisgeluidemissie
› Verplicht voor gemeente- en 

waterschapswegen en lokaal 
spoor

› Monitor ontwikkeling 
geluidemissie t.o.v. basisjaar

› Geen resultaatsverplichting, 
maatregelen afwegen

› Los van besluit over aanleg 
of wijziging van een weg 
(BGE kan wel gevolg zijn van 
aanlegbesluit)

Vergelijking GPP’s – BGE
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Basisgeluidemissie

vragen?
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Bron: beeldbank Rijkswaterstaat



Realiseren of wijzigen 
van een 

industrieterrein
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Bron: beeldbank Rijkswaterstaat



› Industrieterrein = bedrijventerrein waar ook grote lawaaimakers 
zijn toegelaten

› Welke activiteiten zijn dat? Zie bijlage VIa Bal èn art. 5.78b Bkl
› Geluid wordt gereguleerd met GPP’s (net als rijkswegen en 

provinciewegen)
› Geluid op referentiepunt = het geluid door alle activiteiten 

gezamenlijk
› Dosismaat nu ook Lden (en Lnight)

Stelsel voor een industrieterrein
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› Bij overschrijding standaardwaarden (deel van tabel 3.32)

› Geluidaandachtsgebied:
– Berekende buitengrens ≈ standaardwaarde
– Vooruitkijken: baseren op berekend geluid na aanleg en benutten 

industrieterrein

Industrie: wanneer iets doen met geluid?
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› Gemeente stelt omgevingsplan vast
› Geluidprognose o.b.v. benutting industrieterrein
› Beginnen bij standaardwaarde, maatregelen overwegen, 

binnenwaarde, gecumuleerd geluid beoordelen
› Geluidruimte industrieterrein wordt vastgelegd in GPP’s

› Bevoegd gezag meestal gemeente, soms provincie
› Grensoverschrijdend industrieterrein: gemeenten gezamenlijk

Nieuw industrieterrein
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› Blijft geluid binnen de geldende GPP’s? Dan geen geluidtoets 
omgeving

› Is verhoging GPP’s nodig? Dan GPP-besluit over de toename van 
het geluid

› Instrument: vaststelling omgevingsplan door gemeente
› Ook nu: maatregelen overwegen, binnenwaarde, gecumuleerd 

geluid beoordelen

Uitbreiding / wijziging industrieterrein
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› Instructieregels basis-Bkl gelden niet voor activiteiten op een 
industrieterrein (m.u.v. bijzondere activiteiten schieten en 
windturbine)

› Slechts één instructieregel: regels opnemen in het omgevingsplan 
die zijn gericht op het voldoen aan de GPP’s

› Zelf motiveren: Aanvullingsbesluit geeft geen regels waarmee ‘in 
ieder geval’ wordt voldaan aan de instructieregel

› Geluidregels met dB-waarden, gedragsregels, geluidverdelingen, in 
stand te houden schermwerking, etc.

Geluidregels voor activiteiten op industrieterrein
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Realiseren of wijzigen 
van een 

industrieterrein

vragen?
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Bron: beeldbank Rijkswaterstaat



Geluidgevoelige 
gebouwen toelaten
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Bron: rijksoverheid.nl (SVIR)



› Bij toelaten in het omgevingsplan van een geluidgevoelig gebouw 
in het geluidaandachtsgebied van wegen, spoorwegen of 
industrieterreinen

› Identiek systeem voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen
› GPP-systeem: het geluid bij volledige benutting GPP’s
› BGE-systeem: geluid in het maatgevende jaar (zoals Wgh)
› Bbl regelt geluidwering van nieuwe geluidgevoelige gebouwen

Wanneer iets doen met geluid ?
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› Eén standaardwaarde per 
bronsoort

› Maatregelen treffen om aan de 
standaardwaarde te voldoen

› Geen verdere verplichtingen

Bij voorkeur voldoen aan de standaardwaarde
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› Art. 5.78u: overschrijding tot grenswaarde
› Boven standaardwaarde altijd maatregelen treffen om 

overschrijding standaardwaarde zoveel mogelijk te beperken
› Gaat om: maatregelen die financieel doelmatig zijn en waartegen 

geen overwegende bezwaren bestaan
› Gecumuleerd geluid beoordelen
› En: belang van een geluidluwe gevel betrekken
› Gemeenten kunnen hogere waardenbeleid voorzetten – maar wel 

aanpassen op Omgevingswet

Overschrijding standaardwaarde
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› Eén grenswaarde per 
bronsoort

› Zijn lager dan grenswaarden 
voor de bron (geldt niet voor 
gemeentewegen en 
waterschapswegen)

Grenswaarden nieuwe gebouwen
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› Drie bijzondere stedenbouwkundige situaties: vervangende 
nieuwbouw, functiewijziging en zeehavens

› Overschrijding grenswaarde niet meer dan 5 dB
› Maatregelen treffen die financieel doelmatig zijn en waartegen 

geen overwegende bezwaren bestaan
› Gecumuleerd geluid beoordelen
› En: belang van een geluidluwe gevel betrekken

Overschrijding grenswaarde
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› Overschrijding maar geen bijzondere stedenbouwkundige situatie?
› Dan gevel zonder te openen delen (m.u.v. gemeenschappelijke 

vluchtdeuren) en/of
› Geluid op te openen delen met bouwkundige maatregelen 

beperken tot grenswaarde
› Gevel in omgevingsplan aanmerken als niet-geluidgevoelige gevel

› Laatste mogelijkheid: overschrijding grenswaarde vanwege 
zwaarwegende belangen

Overschrijding grenswaarden 
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Woningen toelaten

vragen?

39
Bron: rijksoverheid.nl (SVIR)



EINDE

40
Bron: rijksoverheid.nl (SVIR)
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