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Essentie

Bestemmingsplan. Geen noodzaak om gebruik stille winkelwagens in planregels te borgen. Aanvaardbaarheid cumulatieve
geluidbelasting niet gemotiveerd. (Amersfoort)

Samenvatting

Ten aanzien van het betoog over de stille winkelwagens heeft de raad gesteld dat de initiatiefnemer heeft bevestigd dat
deze zullen worden gebruikt en dat ook in het geval wordt uitgegaan van stalen winkelwagens, de voorziene supermarkt
dient te voldoen aan de in het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde geluidgrenswaarden. Hetgeen [appellant sub 1] en
anderen en [appellant sub 2] hebben aangevoerd geeft geen aanleiding te veronderstellen dat deze stelling van de raad
onjuist is. (…) In navolging van het betoog van [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] ter zitting, dat gelet op de
huidige verkeerssituatie aan de Bachweg de raad in dit geval voor het bepalen van de geluidhinder ter plaatse van
omliggende gebouwen moet uitgaan van de gecumuleerde geluidsbelasting en nu het door de raad overgelegde aanvullend
akoestisch rapport een dergelijke beoordeling bevat, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat in dit geval vanuit een
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening de raad voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de in het plan
voorziene ontwikkeling in redelijkheid dient uit te gaan van de geluidsbelasting van zowel het verkeer van en naar de
voorziene supermarkt als het overige wegverkeer ter plaatse. (…) Uit deze cumulatieve beoordeling in het aanvullend
akoestisch rapport blijkt dat ter plaatse van verscheidene gebouwen aan de Bachweg en het Euterpeplein de
geluidsbelasting varieert tussen de Lden 50 dB(A) en 53 dB(A). Desgevraagd heeft de raad ter zitting verklaard dat dit hoger
is dan de in de plantoelichting genoemde voorkeurswaarde van 50 dB(A), waarbij hij niet heeft kunnen aangeven waarop dit
is gebaseerd en of dit betrekking had op de cumulatieve geluidsbelasting veroorzaakt door het verkeer ter plaatse van de
omliggende gebouwen. De raad heeft ter zitting ook anderszins niet gemotiveerd waarom een geluidsbelasting van ten
hoogste Lden 53 dB(A) ter plaatse van verscheidene gebouwen bij een afweging van alle betrokken belangen in dit geval
ruimtelijk aanvaardbaar is. Dit betekent dat de raad niet heeft onderbouwd waarom de in het plan voorziene ontwikkeling
niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidhinder ter plaatse van de omliggende gebouwen en daarmee in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. (…) De betogen slagen.
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Partij(en)

Uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:
Awb) in het geding tussen:
1. [appellant sub 1] en anderen, allen wonend te Amersfoort,
2. de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Ahold Europe Real Estate & Construction B.V. en

Albert Heijn B.V., gevestigd te Zaandam (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: Ahold), en [appellant sub 2], wonend te
Amersfoort,

en
de raad van de gemeente Amersfoort,
verweerder.

Uitspraak

(…)

Overwegingen

Bestuurlijke lus

1.
Ingevolge artikel 8:51d van de Awb kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te
herstellen of te laten herstellen.

Toetsingskader, planbeschrijving en het geschil

2.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te
geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing
terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het
oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit
anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

3.
Het plan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Euterpeplein 1 te Amersfoort (hierna: de locatie) en maakt de bouw
van een supermarkt met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Het plangebied bestaat uit drie plandelen met de
bestemmingen “Detailhandel”,

(…)

Geluidhinder

17.
[appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] vrezen geluidhinder en betogen in hun beroepschriften dat de geluidhinder
ten gevolge van de verwezenlijking van de supermarkt onvoldoende is onderzocht. Volgens hen is het gebruik van stille
winkelwagens niet planologisch geborgd waardoor niet is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale
planologische mogelijkheden, zijn de betrokken woonadressen ten onrechte niet gespecificeerd in het aan het plan ten
grondslag liggende akoestische onderzoek en is de geluidhinder wegens inrichtingsgebonden verkeer niet voldoende
onderzocht.

17.1.
De raad stelt zich op het standpunt dat voor de vaststelling van het plan in het kader van de voorgenomen ontwikkeling een
akoestisch onderzoek is uitgevoerd in verband met de directe en indirecte geluidhinder. De resultaten van dit onderzoek zijn
neergelegd in het rapport “Akoestisch onderzoek Supermarkt Euterpeplein Amersfoort” van 16 oktober 2013 van
Adviesbureau Vobru (hierna: het akoestisch rapport).
Uit de rekenresultaten van het akoestisch rapport blijkt dat de optredende geluidsbelasting ten gevolge van de supermarkt
op de toetsingspunten ter plaatse van woningen van derden lager is dan de in het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit milieubeheer) gestelde normering. Dit geldt zowel voor de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus als de maximaal optredende geluidsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie. De optredende
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geluidsbelasting ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer op de Randenbroekerweg (indirecte hinder) voldoet
voorts aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals bedoeld in de circulaire van de toenmalige Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 februari 1996, kenmerk MBG 96006131, inzake
“Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” (hierna: de Schrikkelcirculaire). In het akoestisch rapport is
geconcludeerd dat de voorziene supermarkt op de locatie niet leidt tot geluidhinder bij de desbetreffende woningen van
derden.

17.2.
Ten aanzien van het betoog over de stille winkelwagens heeft de raad gesteld dat de initiatiefnemer heeft bevestigd dat
deze zullen worden gebruikt en dat ook in het geval wordt uitgegaan van stalen winkelwagens, de voorziene supermarkt
dient te voldoen aan de in het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde geluidgrenswaarden. Hetgeen [appellant sub 1] en
anderen en [appellant sub 2] hebben aangevoerd geeft geen aanleiding te veronderstellen dat deze stelling van de raad
onjuist is. Dit betoog faalt.

17.3.
Volgens de raad is in figuur 1 van het akoestisch rapport weergegeven welke woningen zijn betrokken in het akoestisch
onderzoek. De raad heeft nader toegelicht dat de voormelde toetsingspunten zich bevinden op de locaties waar de
geluidsbelasting ter plaatse van het desbetreffende pand het hoogst is en dat wanneer op deze toetsingspunten de
geluidsbelasting aan de geldende geluidgrenswaarden voldoet, dan ook ter plaatse van het overige deel van het
desbetreffende pand daaraan wordt voldaan. De toetsingspunten liggen op [locatie 5] tot en met 5A-B, Euterpeplein 50 en
54 A-B, Beethovenweg 37A, [locatie 4] en 71A, [locatie 1] en Randenbroekerweg 78 en 83, aldus de raad. Daarmee wordt
volgens hem ook voldaan aan de geluidgrenswaarden ter plaatse van de woningen Euterpeplein 6 tot en met 12A-B, het
hele blok aan het Euterpeplein 40 tot en met 54A-B en de woningen aan de Beethovenweg 27A tot en met 37A. Ter zitting
hebben [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] erkend dat duidelijk is welke woningen zijn betrokken in het
akoestisch onderzoek. Gelet op het vorenstaande bestaat er geen aanleiding voor het oordeel dat onvoldoende duidelijk is
welke woningen zijn betrokken in het akoestisch rapport.

17.4.
Met betrekking tot het betoog van [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] dat de geluidhinder vanwege het
inrichtingsgebonden verkeer niet is onderzocht, heeft de raad gesteld dat in het akoestisch onderzoek de geluidhinder
wegens het inrichtingsgebonden verkeer via de Randenbroekerweg is bekeken. De raad heeft evenwel ter zitting van 29
oktober 2015 uiteengezet dat in het akoestisch rapport dit wat betreft de Bachweg ten onrechte niet is bezien. Ook
anderszins is voorafgaand aan de vaststelling van het plan daarnaar geen onderzoek gedaan. Het plan is dan ook in
zoverre niet met de daarbij vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

17.5.
Zoals met partijen op de zitting van 29 oktober 2015 is besproken, heeft de Afdeling de raad op deze zitting de gelegenheid
geboden een aanvullend akoestisch onderzoek over de geluidhinder wegens het inrichtingsgebonden verkeer via de
Bachweg te overleggen. De raad heeft daarvan gebruik gemaakt door het rapport “Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaai Bachweg Supermarkt Euterpeplein Amersfoort” van 26 augustus 2015 van Adviesbureau Vobru (hierna:
het aanvullend akoestisch rapport) over te leggen.
In het aanvullend akoestisch rapport staat dat voor het akoestisch effect van de verkeersaantrekkende werking van de
supermarkt wordt aangesloten bij de toetsing van het Bouwbesluit. Uit de rekenresultaten van het aanvullend akoestisch
rapport blijkt dat ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de voorziene supermarkt de toename in de
geluidsbelasting ten opzichte van de bestaande situatie maximaal 3 dB bedraagt ter plaatse van de woningen aan de
Bachweg 50 en [locatie 4] (voorzijde) en het Euterpeplein 13. De hoogst optredende geluidsbelasting bedraagt Lden 53
dB(A). Ter plaatse van de achterzijde van de woning [locatie 4] bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste Lden 50 dB(A).
Uitgaande van de in het Bouwbesluit aangegeven minimale karakteristieke gevelwering van 20 dB(A), wordt de
binnenwaarde van Lden 33 dB(A) in de geluidgevoelige woningen van derden niet overschreden, aldus het aanvullend
akoestisch rapport.

17.6.
Ten aanzien van het aanvullend akoestisch rapport hebben [appellant sub 2] en [appellant sub 1] en anderen in hun nadere
reacties aangevoerd dat het aanvullend akoestisch onderzoek niet de conclusie kan dragen dat de komst van de in het plan
voorziene supermarkt niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidhinder ter plaatse van de Bachweg. Daartoe
voeren zij aan dat ten onrechte op basis van het Bouwbesluit, de binnenwaarde in geluidgevoelige ruimten als
toetsingscriterium wordt gehanteerd. Het Bouwbesluit heeft betrekking op nieuwbouw. De huizen aan de Bachweg kunnen
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volgens hen niet als zodanig worden gekwalificeerd, nu deze al decennia geleden zijn gebouwd. [appellant sub 1] en
anderen betwisten voorts andere uitgangspunten van het aanvullend akoestisch rapport, zoals de in tabel 3.1 van het
aanvullend akoestisch rapport opgenomen aantallen voertuigen in de bestaande situatie. Volgens hen is de geluidstoename
in werkelijkheid hoger dan de raad met het aanvullend akoestisch rapport heeft voorgespiegeld.

17.7.
De Afdeling stelt vast dat in het aan het plan ten grondslag liggende akoestisch rapport, met betrekking tot de toetsing van
de geluidhinder wegens het inrichtingsgebonden verkeer via de Randenbroekerweg, is getoetst aan de Schrikkelcirculaire,
en dat in het aanvullend akoestisch rapport is getoetst aan het Bouwbesluit. De beoordeling in het aanvullend akoestisch
rapport heeft derhalve op een andere grondslag plaatsgevonden. De Afdeling heeft in verband hiermee voorafgaand aan de
zitting van 17 maart 2016 aan partijen bericht dat zij graag op deze zitting nader toegelicht ziet waarmee dit verschil in
toetsingskader verband houdt en hoe de uitkomsten van het akoestisch rapport en het aanvullend akoestisch rapport zich
tot elkaar verhouden. Daarbij heeft de Afdeling voorts aangegeven dat zij, gelet op de omstandigheid dat op pagina 8 van
het aanvullend akoestisch rapport ervan wordt uitgegaan dat de in-/uitrit van het parkeerterrein via de Bachweg ook door
(middel)zware voertuigen gebruikt gaat worden, graag van de raad verneemt welk verkeer van die in-/uitrit gebruik gaat
maken en welke gevolgen het heeft voor de geluidsbelasting op de nabijgelegen woningen, indien en voor zover
(middel)zware voertuigen niet van de genoemde in-/uitrit gebruik gaan maken.

17.8.
In reactie op de aankondiging van de Afdeling heeft [partij] voor de zitting in zijn schriftelijke uiteenzetting de brieven
“Inrichtingsgebonden verkeer Supermarkt Euterpeplein te Amersfoort” en “Inrichtingsgebonden verkeer exclusief zwaar
verkeer op de in/uitrit” van 23 februari 2016 van Adviesbureau Vobru overgelegd. De eerstgenoemde brief bevat een
beoordeling betreffende de geluidsbelasting ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer op de Bachweg op grond van
de Schrikkelcirculaire. Hierin wordt geconcludeerd dat uit de rekenresultaten in de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat
verwezenlijking van het plan niet met zich brengt dat de in de Schrikkelcirculaire bedoelde voorkeursgrenswaarde van 50
dB(A) ter plaatse van woningen wordt overschreden. De tweede brief bevat een berekening van de geluidsbelasting ten
gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer exclusief zwaar vrachtverkeer op de Bachweg op basis van laatstgenoemd
toetsingskader, in welk geval de geluidsbelasting ter plaatse van woningen vermindert met maximaal 6 dB.

17.9.
De raad heeft ter zitting verklaard dat met het aanvullend akoestisch rapport en de genoemde brieven van 23 februari 2016
de geluidhinder wegens het inrichtingsgebonden verkeer via de Bachweg voldoende in kaart is gebracht. Dat, zoals
[appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] stellen, bij de tandartspraktijk ter plaatse van de Bachweg 71A in het
aanvullend akoestisch onderzoek en de onderzoeken waarop de voormelde brieven betrekking hebben geen meetpunt is
opgenomen, doet hieraan naar het oordeel van de Afdeling niet af. Daartoe wordt overwogen dat de raad weliswaar ten
onrechte ervan uitgaat dat deze ruimte niet als geluidgevoelig object dient te worden aangemerkt, nu in deze bedrijfsruimte
gedurende een langere periode van de dag personen verblijven die in het kader van een goede ruimtelijke ordening een
zekere bescherming tegen onaanvaardbare geluidhinder behoeven, maar de bij Adviesbureau Vobru werkzame
geluidsdeskundige, J. Vos, heeft ter zitting onweersproken gesteld dat gelet op de in het aanvullend akoestisch rapport
opgenomen meetpunten aan de Bachweg 71 ter plaatse van deze bedrijfsruimte een geluidsbelasting van Lden 53 dB(A)
niet zal worden overschreden.
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1798) kan bij het
onderzoeken van de geluidsbelasting wegens het verkeer van en naar een inrichting aansluiting worden gezocht bij de
Schrikkelcirculaire. Het staat de raad evenwel vrij bij een ander toetsingskader aan te sluiten. Dit heeft de raad ook gedaan
in het aanvullend akoestisch rapport, waarin een beoordeling is gegeven van het totaalgeluid van het verkeer. In navolging
van het betoog van [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] ter zitting, dat gelet op de huidige verkeerssituatie aan
de Bachweg de raad in dit geval voor het bepalen van de geluidhinder ter plaatse van omliggende gebouwen moet uitgaan
van de gecumuleerde geluidsbelasting en nu het door de raad overgelegde aanvullend akoestisch rapport een dergelijke
beoordeling bevat, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat in dit geval vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening de raad voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de in het plan voorziene ontwikkeling in redelijkheid
dient uit te gaan van de geluidsbelasting van zowel het verkeer van en naar de voorziene supermarkt als het overige
wegverkeer ter plaatse.

Uit deze cumulatieve beoordeling in het aanvullend akoestisch rapport blijkt dat ter plaatse van verscheidene gebouwen aan
de Bachweg en het Euterpeplein de geluidsbelasting varieert tussen de Lden 50 dB(A) en 53 dB(A). Desgevraagd heeft de
raad ter zitting verklaard dat dit hoger is dan de in de plantoelichting genoemde voorkeurswaarde van 50 dB(A), waarbij hij
niet heeft kunnen aangeven waarop dit is gebaseerd en of dit betrekking had op de cumulatieve geluidsbelasting
veroorzaakt door het verkeer ter plaatse van de omliggende gebouwen. De raad heeft ter zitting ook anderszins niet
gemotiveerd waarom een geluidsbelasting van ten hoogste Lden 53 dB(A) ter plaatse van verscheidene gebouwen bij een
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afweging van alle betrokken belangen in dit geval ruimtelijk aanvaardbaar is. Dit betekent dat de raad niet heeft onderbouwd
waarom de in het plan voorziene ontwikkeling niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidhinder ter plaatse
van de omliggende gebouwen en daarmee in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Weliswaar heeft de
raad ter zitting uiteengezet dat, gelet op zowel de ingestelde blauwe zone in de omgeving als de omstandigheid dat in het
aanvullend akoestisch rapport is uitgegaan van een worst case scenario, omdat in dat scenario ervan is uitgegaan dat
(middel)zware voertuigen ook gebruik gaan maken van de in-/uitrit van het parkeerterrein via de Bachweg, de cumulatieve
geluidsbelasting veroorzaakt door het verkeer in de toekomstige situatie minder belastend zal zijn dan uit het aanvullend
akoestisch rapport blijkt, maar dit is de Afdeling niet uit een akoestisch rapport over cumulatieve geluidsbelasting van het
totale verkeer gebleken. Op dit punt is het bestreden besluit dan ook niet zorgvuldig voorbereid en niet deugdelijk
gemotiveerd. De betogen slagen.

(…)

Conclusie

21.
De conclusie is dat gelet op hetgeen hiervoor onder 17.4 en 17.9 is overwogen het besluit van 10 februari 2015 is genomen
in strijd met artikel 3:2 onderscheidenlijk artikel 3:46 van de Awb. De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beëindiging
van het geschil aanleiding de raad op de voet van artikel 8:51d van de Awb op te dragen de geconstateerde gebreken in het
bestreden besluit binnen de hierna te noemen termijn te herstellen. De raad dient daartoe met inachtneming van hetgeen is
overwogen onder 17.9 deugdelijk te motiveren waarom vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening een
cumulatieve geluidsbelasting van maximaal Lden 53 dB(A), veroorzaakt door zowel het verkeer van en naar de in het plan
voorziene supermarkt als het overige verkeer, ter plaatse van de gevels van omliggende gebouwen gelegen aan de
Bachweg en het Euterpeplein en de in-/uitrit ten behoeve van het achterliggende parkeerterrein, ruimtelijk aanvaardbaar is
en te bezien of het bestreden besluit in het licht hiervan in stand kan blijven.
Het staat de raad voorts vrij om de akoestische situatie aldaar opnieuw te onderzoeken om zodoende na te gaan of, gelet
op de ingestelde blauwe zone en de omstandigheid dat (middel)zware voertuigen geen gebruik gaan maken van de
genoemde in-/uitrit, de geluidsbelasting, veroorzaakt door zowel het verkeer van en naar de supermarkt als het overige
verkeer ter plaatse van de gevels van omliggende gebouwen gelegen aan de Bachweg en het Euterpeplein en deze in-
/uitrit, de door hem van belang geachte voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet zal overschrijden.

(…)

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het beroep van [appellant sub 1] en anderen niet-ontvankelijk, voor zover het is ingediend door [8

anderen appellant sub 1];
II. draagt de raad van de gemeente Amersfoort op:

a.
om binnen 16 weken na de verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is
overwogen het besluit van 10 februari 2015, kenmerk 4768330, van de raad van de gemeente Amersfoort tot
vaststelling van het bestemmingsplan “Euterpeplein 1 e.o.” te herstellen op een wijze als bedoeld onder 21;
b.
de Afdeling, [appellant sub 1] en anderen, Ahold Europe Real Estate & Construction B.V., Albert Heijn B.V. en
[appellant sub 2] en [partij] de uitkomst van de onder a. opgenomen opdracht mede te delen.

Noot

Auteur: R. Benhadi[1]

Naschrift

1.

Bovenstaande uitspraak is verkort weergegeven omdat uitsluitend de overwegingen met betrekking tot de beoordeling van
de geluidhinder relevant zijn en een goed aanknopingspunt vormen om nader in te gaan op de cumulatie van geluid. Vooraf
eerst een opmerking over de overweging van de Afdeling dat het gebruik van stille winkelwagens geen planologische
borging behoeft.
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2.

Een supermarkt wordt genormeerd door het Activiteitenbesluit en dient in dat verband, voor wat betreft de geluidhinder, te
voldoen aan de in artikel 2.17 (e.v.) van het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidnormen. Het wordt aan de exploitant van
een supermarkt overgelaten om te bepalen met welke middelen hij aan die normen voldoet. Tegen deze achtergrond
bestond er dan ook voor de gemeenteraad geen noodzaak om het gebruik van stille winkelwagens juridisch bindend in het
bestemmingsplan voor te schrijven. Voor zover het gebruik van stille winkelwagens noodzakelijk zou zijn omdat anders niet
zou kunnen worden voldaan aan de in artikel 2.17 (e.v.) van het Activiteitenbesluit vastgelegde normen, dan kan het gebruik
daarvan door middel van het stellen van maatwerkvoorschriften worden voorgeschreven (vgl. ABRvS 3 april 2013,
ECLI:NL:RVS:2013:BZ7533 en ABRvS 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:468). In de nota van toelichting bij het
Activiteitenbesluit wordt “het aanbrengen van geluidsdempende wielen onder rijdend materieel in (…) een supermarkt” zelfs
als voorbeeld genoemd van een voorziening die door middel van maatwerkvoorschriften kan worden afgedwongen (Stb.
2007, 415, p. 211). In die gevallen waarin het gebruik van stille winkelwagens met het oog op de ruimtelijke
aanvaardbaarheid van de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen noodzakelijk is en het gebruik van
stille winkelwagens niet door middel van het stellen van maatwerkvoorschriften kan worden geborgd (denk bijvoorbeeld aan
een openbaar parkeerterrein), ligt het uiteraard wél voor de hand dat het gebruik van stille winkelwagens planologisch wordt
geborgd (vgl. ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2580, r.o. 15.2 en 30).

3.

Met de toetsing aan (uitsluitend) het Activiteitenbesluit is de gemeenteraad er nog niet. Het Activiteitenbesluit geeft immers
uitsluitend geluidnormen waaraan een (individuele) inrichting ter plaatse van de gevel van een geluidgevoelig object (zoals
een woning) moet voldoen. Geluidgevoelige objecten kunnen echter ook belast worden door meerdere bronnen tegelijk
(bijv. bedrijvigheid en wegverkeer). In die gevallen is er sprake van cumulatie van geluid(bronnen). De wetgever heeft
(vooralsnog) geen normen vastgesteld voor de cumulatieve geluidbelasting, noch is voorzien in een wettelijke regeling op
basis waarvan de gecumuleerde geluidsbelasting moet worden berekend en beoordeeld in verband met de toets aan een
goede ruimtelijke ordening (vgl. ABRvS 8 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3931). Het ontbreken van wettelijke
normen is echter geen reden om af te zien van de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting (ABRvS 24 september
2003, ECLI:NL:RVS:2003:AL1511). De Afdeling heeft namelijk reeds eerder uitgemaakt dat de cumulatieve geluidbelasting,
ten opzichte van geluidbelasting van individuele bedrijven, een negatieve invloed kan hebben op het woon- en leefklimaat
en om die reden ruimtelijk relevant is (ABvRS 25 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT6129, r.o. 2.7).

4.

De beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting bestaat grofweg uit drie stappen. De eerste stap betreft de beoordeling
of cumulatie van meerdere geluidbronnen zich kan voordoen. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan is een
(nadere) akoestische beoordeling van de te verwachten cumulatieve geluidbelasting noodzakelijk. In dat geval moeten de
(feitelijk) bestaande geluidbronnen worden gecumuleerd met de planologisch (nieuw) mogelijk gemaakte geluidbronnen.
Afsluitend dient de gemeenteraad, alvorens het bestemmingsplan vast te stellen, de beoordeelde cumulatieve
geluidbelasting in de belangenafweging te betrekken en te motiveren waarom deze vanuit een oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening (nog) aanvaardbaar is (ABRvS 30 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA5973, r.o. 2.15.3). Dit oordeel is
voorbehouden aan de gemeenteraad en vergt maatwerk, waarbij een op de concrete situatie toegespitste beoordeling dient
plaats te vinden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. In de praktijk gaat het regelmatig mis op
dit laatste punt. Zo ook in bovenstaande uitspraak.

5.

De berekende cumulatieve geluidbelasting varieert in bovenstaande uitspraak tussen de 50 en 53 dB(A). Dit is, zo stelt de
Afdeling vast, hoger dan de in de plantoelichting genoemde voorkeursgrenswaarde van de 50 dB(A). Een toelichting
waarom deze overschrijding toch acceptabel is, kon de gemeenteraad niet geven. Het is dan ook niet verrassend dat de
Afdeling concludeert dat het bestemmingsplan niet zorgvuldig is voorbereid en een dragende motivering ontbeert.

 
Voetnoten

[1]

Rachid Benhadi is advocaat bij Hekkelman.
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