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Programma � focus op actualiteiten
• Bestemmingsplan en geluid

• Omgevingsvergunning en geluid

• Wet geluidhinder

• Rekenmodellen en invoergegevens

• Omgevingswet, Aanvullingswet geluid en 
Aanvullingsbesluit geluid

• Nieuwe inzichten geluidnormering

• Formele aspecten



Bestemmingsplan en geluid



Bestemmingsplan en geluid

Geluid speelt een rol bij (o.a.):

1. Bestemmingsplan 

– steeds belangrijkere rol

– bij inwerkingtreding Omgevingswet wordt omgevingsplan centrale 
instrument voor normering geluid

– integratie milieu en r.o. 

2. Omgevingsvergunning milieu 

– aantal vergunningplichtige inrichtingen wordt steeds minder

3. Activiteitenbesluit

– is belangrijk, maar verdwijnt bij inwerkingtreding Omgevingswet, 
grotere nadruk op omgevingsplan

(maar ook bij ontgrondingsvergunning, AbRS 30 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:3183)

Het begint bij een goede ruimtelijke ordening
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Bestemmingsplan en geluid

• Artikel 3.1 lid 1 van de Wro: ‘een goede ruimtelijke ordening’ is het 
vertrekpunt

• Wat is een ‘goede ruimtelijke ordening’?

• Vereist een algehele complexe belangenafweging, te verrichten door 
de planwetgever

Kortom: een goede ruimtelijke ordening dwingt tot het maken van een 
algehele complexe belangenafweging. De aanvaardbaarheid van 
optredende geluidbelasting dient onderdeel uit te maken van deze 
afweging, met dien verstande dat:

– geluidhinder niet doorslaggevend is (immers slechts één van de af 
te wegen belangen), én

– niet volstaan kan worden met uitsluitend een toetsing aan sectorale 
wet- en regelgeving

Het begint bij een goede ruimtelijke ordening
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Geluidsnormen in het bestemmingsplan
Algemeen

• Deze werkwijze wordt in de rechtspraak aanvaard, mits de 
betrokken planregeling een ruimtelijk karakter heeft

• Voorbeelden ruimtelijke relevantie:

−voorkomen geluidshinder ter plaatse van een woning (AbRS 3 
juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1743)

−op een adequate wijze verdelen van geluidsruimte op een 
gezoneerd industrieterrein (AbRS 4 februari 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:237, AB 2015/83, m.nt. R. Benhadi)
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Geluidsnormen in het bestemmingsplan
Ruimtelijke relevantie

• Immissienormen in art. 2.17 e.v. van het Activiteitenbesluit

AbRS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1757

• Vestiging van horecagelegenheden in het centrumgebied

• In aanvulling op de in het Activiteitenbesluit opgenomen 
immissienormen zijn in het bestemmingsplan emissienormen ter 
regulering van bedrijvigheid (horeca-activiteiten) opgenomen

• Indien dat geschiedt met het oog op het waarborgen van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de omliggende woningen, 
verzet het Activiteitenbesluit zich hier niet tegen
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Geluidsnormen in het bestemmingsplan
Doorkijk naar Omgevingswet

• Hiervoor behandelde benadering in lijn met de Omgevingswet en 
de door het Bkl voorgestane systematiek van het omgevingsplan

• Gemeenten krijgen meer verplichtingen en bevoegdheden om 
geluidsnormen vast te leggen in het omgevingsplan
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Enkele observaties

• een “goede ruimtelijke ordening” is een 
rekbaar begrip

• meer ruimte voor milieu in het 
bestemmingsplan

• opmaat naar het omgevingsplan!

• voorbeeld planregeling voor 
transformatiegebied
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Een “goede ruimtelijke ordening” is een rekbaar begrip, meer ruimte 
voor milieu in het bestemmingsplan
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Voorschriften vrachtwagens in bestemmingsplan

• Kunnen in een bestemmingsplan beperkingen worden gesteld aan 
het aantal vrachtwagenbewegingen van een bedrijf?

• Planregeling: gebruik gronden voor bedrijfsactiviteiten uitsluitend 
toegestaan indien per m2 uitgeefbare grond per jaar niet meer dan 0,8 
vrachtwagentransporten (= 1,6 verkeersbewegingen) plaatsvinden

• Afdeling (tussenuitspraak): 

• Vrachtwagentransporten kunnen gevolgen hebben voor “woon- en 
leefklimaat, verkeersveiligheid, milieu, volksgezondheid en natuur”

• Met het beperken van de vrachtwagenbewegingen in de planregels 
wordt beoogd de nadelige gevolgen voor de omgeving te beperken 
(goede ruimtelijke ordening, ruimtelijk relevant)

• De Afdeling acht de bestreden planregeling planologisch relevant

AbRS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1354 (tussenuitspraak) en 16 augustus 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2193 (einduitspraak) (Derde Merwedehaven)
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Voorschriften vrachtwagens in bestemmingsplan

AbRS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1354 (tussenuitspraak) en 16 augustus 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2193 (einduitspraak) (Derde Merwedehaven)
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Voorschriften vrachtwagens in bestemmingsplan

• Bestuurlijke lus: gemeenteraad voegt planregel toe die bedrijven 
verplicht tot: (a) het bijhouden van een administratie van het jaarlijkse 
aantal vrachtwagentransporten, (b) het bij het bedrijf bewaren van deze 
gegeven voor een periode van minimaal twee jaar, en (c) het op eerste 
aanvraag van een daartoe bevoegde ambtenaar inzage geven in deze 
gegevens.

• Appellanten (bedrijven): administratieverplichting is een extra last voor 
de betrokken bedrijven en bepaling is overbodig.

• Afdeling: 

• Administratieverplichting is ruimtelijk relevant in verband met de 
handhaafbaarheid van de planregeling inzake het maximaal aantal 
toegestane vrachtwagentransporten, en 

• daarmee in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening

AbRS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1354 (tussenuitspraak) en 16 augustus 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:2193 (einduitspraak) (Derde Merwedehaven)
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Verladen varkens en gebruik eigen vrachtwagens

Eisen in een bestemmingsplan 
aan vrachtwagenbewegingen? 

Waar hebben we dat eerder 
gezien?
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Verladen varkens en gebruik eigen vrachtwagens

AbRS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3247

• Bestemmingsplan voor een veehandelstransportbedrijf

• Appellanten: de planregels bevatten ten onrechte geen tijdstippen 
waarop het verzamelen en verladen van varkens mag plaatsvinden. 
Dit is nodig omdat de vrachtwagens nu niet geheel in de stal 
passen en varkens niet inpandig kunnen worden verzameld en 
verladen.

• Afdeling: 

• raad acht het uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk dat uitsluitend in de dagperiode varkens worden 
verzameld en verladen

• had dus geborgd moeten worden in planregels
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Verladen varkens en gebruik eigen vrachtwagens

AbRS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3247

• Appellanten: bronvermogen vrachtwagens waarmee is gerekend is 
te laat ingeschat. 105 dB(A) vs 108 dB(A)

• Gemeenteraad: veehandelsbedrijf heeft uitsluitend eigen 
vrachtwagens met een bronvermogen van 105 dB(A)

• Afdeling: planregels sluiten niet uit dat binnen de inrichting 
vrachtwagens met een hoger bronvermogen worden gebruikt. De 
raad heeft dit niet onderkend en is niet uitgegaan van een 
representatieve invulling van de maximale planologische 
mogelijkheden. In de planregels moet worden geborgd dat in de 
avond- en nachtperiode “uitsluitend eigen vrachtwagens met 
een bronvermogen van maximaal 105 dB(A) in of uit de 
inrichting mogen rijden”. 
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Verladen varkens en gebruik eigen vrachtwagens

AbRS 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1122

• Einduitspraak

• gemeenteraad heeft gebreken hersteld

• In de planregels is vastgelegd dat:

• het verzamelen en verladen van vleesvarkens enkel mag 
plaatsvinden in de dag- en avondperiode (7.00-23.00 uur)

• in de avond- en nachtperiode mogen enkel eigen vrachtwagens 
met een bronvermogen van maximaal 105 dB(A) in of uit de 
inrichting mogen rijden

• Hoort dat thuis in een bestemmingsplan? 
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Dierenverblijven

Moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening 
gehouden met de geluidhinder ter plaatse van dierverblijven?

• AbRS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3542 
(hondenfokkerij Coevorden)

• Appellant: geluidbelasting weg beïnvloedt het 
“vermeerderingsvermogen” van de honden in de fokkerij

• Afdeling:

• Goede ruimtelijke ordening vereist afweging betrokken 
belangen

• Niet volstaan kan worden met uitsluitend toetsing aan 
sectorale wetten (Wgh, Activiteitenbesluit etc.)

• Ook objecten die in het milieuspoor geen gevoelige objecten 
zijn, vereisen in verband met toets aan goede r.o. beoordeling
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Dierenverblijven

• Afdeling:

• Conclusie: hondenfokkerij is voor toepassing sectorale 
wetten geen geluidgevoelig object, toch moet in verband 
met de toets aan een goede ruimtelijke ordening 
beoordeling plaatsvinden van geluidbelasting ter plaatse 
van de hondenfokkerij
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Bestemmingsplan
Goede ruimtelijke ordening

• Artikel 3.1 lid 1 Wro: een bestemmingsplan moet in 
overeenstemming zijn met een ‘goede ruimtelijke ordening’

• Bestaande legale situatie moet in beginsel als zodanig in het 
bestemmingsplan worden opgenomen

• Uitzondering: het laten voortbestaan van een bestaande legale 
situatie die tot gevolg heeft dat ter plaatse van een geluidgevoelig 
object aanzienlijke geluidshinder wordt ondervonden

– nadelige gevolgen bestaand legaal gebruik zo groot dat deze in 
redelijkheid niet meer langer aanvaardbaar kunnen worden 
geacht
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Bestemmingsplan
Laten voortbestaan akoestisch overbelaste situatie (1)

AbRS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1578 (Schiedam)

• Appellant ondervindt geluidsoverlast van het bestaande legale 
gebruik van de op 10 meter afstand van zijn woning gelegen 11 
parkeerplaatsen door een supermarkt

• Geluidsoverlast betrof rijden met winkelwagens en dichtslaan 
autoportieren

• Afdeling:

– ondervonden geluidshinder was bekend bij de gemeente

– de raad had de ondervonden geluidshinder moeten beoordelen 
en had moeten bezien of voortzetting van deze situatie (nog 
wel) aanvaardbaar is

– motiveringsgebrek o.g.v. art. 3:46 Awb

Motiveringsgebrek hersteld in de einduitspraak:

AbRS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1346
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Bestemmingsplan
Laten voortbestaan akoestisch overbelaste situatie (2)

AbRS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3070 
(Limburg) 

• Appellant woonachtig direct naast een horecagelegenheid

−aanzienlijke geluidoverlast in zijn woning door de 
horecagelegenheid en bijbehorend terras

−afname slaapkwaliteit � gezondheidsproblemen

• Raad:

– bestaande situatie is legaal aanwezig en in het plan is 
uitsluitend de bestaande legale situatie bestemd

– zonder nadere motivering en afweging kan de bestaande 
legale situatie daarom wederom positief bestemd worden
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Bestemmingsplan
Laten voortbestaan akoestisch overbelaste situatie (3)

AbRS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3070 
(Limburg) 

• Afdeling:

– ondervonden ernstige geluidsoverlast is aannemelijk 
gemaakt

– raad heeft ten onrechte niet gemotiveerd dat de 
horecagelegenheid ruimtelijk aanvaardbaar is én heeft 
ten onrechte niet bezien of maatregelen mogelijk waren
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Bestemmingsplan

– Vz. AbRS 6 juni 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2137 (vovo) 

– AbRS 26 november 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:4244 

– AbRS 15 juni 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2010
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Cumulatieve geluidbelasting
Algemeen

• Geen wettelijke normen voor beoordeling cumulatieve 
geluidbelasting bij bestemmingsplannen 

• Geen wettelijke regeling op basis waarvan de gecumuleerde 
geluidsbelasting moet worden berekend en beoordeeld in verband 
met de toets aan een goede ruimtelijke ordening

• Cumulatieve geluidsbelasting is op grond van de jurisprudentie 
van de Afdeling ruimtelijk relevant (zie bijv. AbRS 29 september 
2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN8586)

• Hoe moet cumulatieve geluidsbelasting dan worden beoordeeld?
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Cumulatieve geluidbelasting
Berekenen cumulatieve geluidbelasting (1)

Drie stappen:

1. Beoordelen of cumulatie van verschillende geluidsbronnen zich 
kan voordoen, zo ja:

2. (nadere) akoestische beoordeling van de te verwachten 
cumulatieve geluidsbelasting noodzakelijk (AbRS 13 juli 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1944):

− (feitelijk) bestaande geluidbronnen moeten worden 
gecumuleerd met de planologisch (nieuw) mogelijk 
gemaakte geluidbronnen

3. De raad dient 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
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Cumulatieve geluidbelasting
Berekenen cumulatieve geluidbelasting (2)

• Stap 3 gaat in de praktijk nog steeds regelmatig mis

• Voorbeeld: AbRS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1538:

− de berekende cumulatieve geluidbelasting varieert tussen de   
50 en 53 dB(A)

− Afdeling: berekende cumulatieve geluidbelasting hoger dan in de 
plantoelichting genoemde voorkeursgrenswaarde van 50 db(A)

− raad kon niet toelichten waarom deze overschrijding toch 
acceptabel is

− bestemmingsplan niet zorgvuldig voorbereid en een dragende 
motivering ontbreekt
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Cumulatieve geluidbelasting
Berekenen cumulatieve geluidbelasting (3)

• Akoestisch onderzoek naar de te verwachten cumulatieve 
geluidbelasting kan achterwege blijven

• Indien op voorhand aannemelijk is dat zich geen akoestisch 
relevante cumulatie van geluid kan voordoen

• Voorbeelden:

− afstand tussen geluidbelastende functies en geluidgevoelige 
functies te groot (vb. AbRS 9 november 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:298)

− berekende geluidniveaus van de verschillende bronnen zodanig 
laag dat de cumulatie niet zal leiden tot onaanvaardbare 
aantasting woon- en leefklimaat omliggende woningen (vb. 
AbRS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2983; AbRS 4 mei 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:1195)
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Niet wettelijk genormeerde geluidsverschijnselen
Laagfrequent geluid (1)

• Zware bromtonen

• Regelmatig discussies ten aanzien van installaties waarvan 
vaststaat dat deze laagfrequent geluid kunnen emitteren

• Voorbeelden:

− windturbines (AbRS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1228; AbRS 
9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:619)

− grindzeven en ontwateringszeven van zandklasseringsinstallaties 
(AbRS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2231)

− overvliegende helikopters (AbRS 13 juli 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1988)

− schepen (AbRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3495 
(Reimerswaal), TBR 2018/43, m.nt. Benhadi
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Niet wettelijk genormeerde geluidsverschijnselen
Laagfrequent geluid (2)

• Van geval tot geval optreden van laagfrequent geluid en de invloed 
daarvan op het woon- en leefklimaat onderzoeken en beoordelen

• AbRS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5262:

− geen wettelijk voorgeschreven richtlijnen voor het vaststellen van 
normen voor acceptabel laagfrequent geluid

− bevoegd gezag heeft zekere beoordelingsvrijheid bij keuze van een 
norm � Afdeling toetst terughoudend

• Indien nodig grenswaarden in een omgevingsvergunning milieu of 
bestemmingsplan vastleggen (AbRS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1575; 
ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2081)

• In de praktijk wordt gebruik gemaakt van:

− NSG-richtlijn laagfrequent geluid (geaccepteerd: AbRS 22 augustus 
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5262)

− Vercammen-curve 3-10% - buiten (geaccepteerd: AbRS 1 juli 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2081)
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Niet wettelijk genormeerde geluidsverschijnselen
Laagfrequent geluid en windturbines

• Voor windturbines geldt, óók in het ruimtelijk spoor, dat het 
laagfrequent geluid niet separaat beoordeeld hoeft te worden 
(AbRS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1228)

• Voldaan aan de in art. 3.14a lid 1 van het Activiteitenbesluit 
vastgelegde rechtstreeks werkende normen voor Lden en Lnight?

−zo ja, dan wordt voldoende rechtsbescherming geboden tegen 
laagfrequent geluid

−zie AbRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1470

• Vooralsnog geen betrouwbaar bewijs dat laagfrequent geluid van 
windturbines klinische ziekten bij mensen kan veroorzaken (AbRS 
9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:619)
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Omgevingsvergunning en geluid



Geluidafschermende werking vergunde bebouwing

• Vergunning voor het bouwen, gebruiken en veranderen van een 
inrichting (art. 2.1 lid 1 aanhef en onder a, c en e Wabo)

• Centrale vraag: mag in een akoestisch rapport rekening 
worden gehouden met de geluidafschermende werking 
van een eerder aangevraagd en vergund gebouw dat nog 
niet is gerealiseerd?

• Rechtbank: Neen. Zolang het gebouw niet is gerealiseerd, mag 
er geen rekening mee worden gehouden. 

• Afdeling: 

• Ja. Gebouw is onderdeel aangevraagde én vergunde inrichting. 

• Kan inrichting niet voldoen aan grenswaarden vergunning 
vanwege niet oprichten gebouw? Handhavend optreden

AbRS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:700 (Aalten)
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Geluidafschermende werking vergunde bebouwing

“13.1. (…) De rechtbank acht niet in geschil dat gebouw 21 niet is 
gerealiseerd en overweegt dat daarom op grond van het akoestisch rapport 
niet kan worden vastgesteld of de inrichting kan voldoen aan de gestelde 
geluidgrenswaarden. 

(…)

13.2.    Niet in geschil is dat gebouw 21 een berging/garage betreft 
waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend. Evenmin is in geschil dat 
dit gebouw tot op heden niet is opgericht. Op de tekening behorende bij 
het besluit van 17 februari 2015 staat de berging/garage als 
onderdeel van de inrichting vermeld en ook in het akoestisch 
rapport is daarmee rekening gehouden. Het college diende te 
beslissen op de aanvraag zoals deze is ingediend, derhalve inclusief 
de berging/garage. Indien na vergunningverlening zou blijken dat 
vanwege het niet oprichten van gebouw 21 niet aan de gestelde 
geluidgrenswaarden kan worden voldaan, kan het college 
handhavend optreden. Het betoog slaagt.”.

AbRS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:700 (Aalten)
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Voorschrift omgevingsvergunning tot treffen 
geluidreducerende voorzieningen
AbRS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:220, (Café de Bonte Koe)
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Voorschrift omgevingsvergunning tot treffen 
geluidreducerende voorzieningen

• Omgevingsvergunning (bouwen en planologisch strijdig gebruik) 
voor legalisering serre bij café

• Appellant woont tegenover café en stelt ernstige geluidsoverlast te 
ondervinden van het café en bezoekers die buiten/in de serre 
staan

• Afdeling: akoestisch onderzoek voldoet niet (o.a. discussie tussen 
deskundigen over bronvermogens)

AbRS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:220, (Café de Bonte Koe)
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Voorschrift omgevingsvergunning tot treffen 
geluidreducerende voorzieningen

Afdeling:

• B&W kunnen omgevingsvergunning verlenen onder de voorwaarde dat 
de vergunninghouder de eigenaar van het pand binnen een daartoe 
te stellen termijn een schriftelijk aanbod doet waarmee het 
college heeft ingestemd om op kosten van de vergunninghouder 
geluidreducerende voorzieningen aan te brengen ter plaatse van 
de woonkamers op de eerste en tweede verdieping. 

• In die voorwaarde moet dan tevens zijn bepaald dat bij aanvaarding 
van dat aanbod de geluidreducerende voorzieningen binnen een 
daartoe te stellen termijn worden aangebracht.

AbRS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:220, (Café de Bonte Koe)
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Voorschrift omgevingsvergunning tot treffen 
geluidreducerende voorzieningen

“19.4.    De Afdeling ziet wel aanleiding om met toepassing van 
artikel 8:72, vierde lid, van de Awb het college op te dragen om 
binnen 12 weken na en met inachtneming van deze uitspraak een 
nieuw besluit te nemen. Het college heeft daarbij de keuze tussen 
twee opties:

- het weigeren van een omgevingsvergunning;

- het opnieuw verlenen van een omgevingsvergunning onder de 
voorwaarde dat de vergunninghouder de eigenaar van het pand 
binnen een daartoe te stellen termijn een schriftelijk aanbod doet 
waarmee het college heeft ingestemd om op kosten van de 
vergunninghouder geluidreducerende voorzieningen aan te brengen 
ter plaatse van de woonkamers op de eerste en tweede verdieping. 
In die voorwaarde moet dan tevens zijn bepaald dat bij 
aanvaarding van dat aanbod de geluidreducerende voorzieningen 
binnen een daartoe te stellen termijn worden aangebracht.”.

AbRS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:220, (Café de Bonte Koe)
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Aanbod tot treffen geluidreducerende voorzieningen 
appellabel?

• Appellant woont op korte afstand van de A4 

• B&W delen mee aan appellant dat, overeenkomstig het aanbod van 
de minister van I&M, wordt overgegaan tot het aanbrengen van 
geluidsisolatie aan woning appellant, teneinde te kunnen voldoen 
aan de wettelijke binnenwaarde. Aan het aanbrengen van de 
geluidsisolatie zijn voorwaarden verbonden

• Appellant aanvaardt aanbod onder protest door aangeboden 
overeenkomst onder protest te tekenen. Appellant wenst de omvang 
van het gedane aanbod aan te vechten. De voorzieningen zijn 
volgens hem onvoldoende om aan de geldende geluidnormen te 
voldoen.

• Rechtsvraag: is er rechtsbescherming mogelijk tegen het 
aanbod van de minister tot aanbrengen van 
geluidreducerende voorzieningen en/of de mededeling van 
B&W dat wordt overgegaan tot aanbrengen 
geluidreducerende voorzieningen?

AbRS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1249 (Steenbergen)
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Aanbod tot treffen geluidreducerende voorzieningen 
appellabel?

“3.6. De Afdeling is van oordeel dat [appellant] op enig moment in 
de procedure de mogelijkheid moet worden geboden zowel het 
pakket aan aangeboden geluidwerende voorzieningen, het daaraan 
ten grondslag gelegde bouwkundig en akoestisch onderzoek, alsook 
de voorwaarden waaronder het pakket is aangeboden in bezwaar 
en beroep aan de orde te stellen. 

(…)

3.7. Gelet op het belang bij adequate rechtsbescherming en 
duidelijkheid over de vraag op welk moment waartegen bezwaar en 
beroep kan worden ingesteld, welke duidelijkheid thans ontbreekt, 
is de Afdeling van oordeel dat zowel de mededeling van de minister 
waarbij het aanbod is gedaan alsook de mededeling van het college 
waarbij voor het eerst de voorwaarden zijn kenbaar gemaakt als 
voor beroep vatbare besluiten moeten worden aangemerkt omdat 
beide mededelingen zijn gericht op rechtgevolg. Dat betekent dat 
tegen de beide besluiten langs bestuursrechtelijke weg had kunnen 
worden opgekomen. Nu er in de voorliggende zaak voor is gekozen alleen 
het besluit van het college op grond van artikel 6.10 van het Bgh aan te 
vechten, kan ook de doorvertaling van het aanbod in dat besluit aan de 
orde worden gesteld.”.

Idem: AbRS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3543

AbRS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1249 (Steenbergen)
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Aanbod tot treffen geluidreducerende voorzieningen 
appellabel?

• Terug naar de Bonte Koe: “het opnieuw verlenen van een 
omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de 
vergunninghouder de eigenaar van het pand binnen een daartoe 
te stellen termijn een schriftelijk aanbod doet waarmee het 
college heeft ingestemd om op kosten van de 
vergunninghouder geluidreducerende voorzieningen aan te 
brengen ter plaatse van de woonkamers op de eerste en tweede 
verdieping. In die voorwaarde moet dan tevens zijn bepaald dat 
bij aanvaarding van dat aanbod de geluidreducerende 
voorzieningen binnen een daartoe te stellen termijn worden 
aangebracht”

• Staat rechtsbescherming open tegen de instemming van 
B&W met het aanbod?
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Wet geluidhinder



Handhavingsgat Wet geluidhinder

• Appellanten zijn omwonenden van de provinciale weg 
N506

• Handhavingsverzoek gericht aan B&W

• Geluidsbelasting ter plaatse van hun woningen ten 
onrechte hoger dan waarvan bij de bouw is uitgegaan en 
er is nagelaten een geluidscherm te realiseren. Gevolg: 
geluidgrenswaarden Wgh worden overschreden

• Rechtsvraag: zijn B&W bevoegd handhavend op te treden?

• Afdeling: Wgh kent geen handhavingsgrondslag

AbRS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:576 (Stede Broec)
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Handhavingsgat Wet geluidhinder

“3.2.    Hoofdstuk 6 van de Wgh, waartoe de artikelen 73 en 100 
behoren, heeft betrekking op zones langs wegen. De in dit hoofdstuk 
vermelde geluidgrenswaarden moeten door het bevoegd gezag in 
acht worden genomen bij ruimtelijke besluiten, zoals de vaststelling 
van een bestemmingsplan of besluiten over de aanleg en 
reconstructie van wegen. Anders dan de bewonersvereniging en 
anderen betogen, kan uit de systematiek van de Wgh niet een 
bevoegdheid tot handhaving van geluidgrenswaarden los van 
dergelijke ruimtelijke besluiten worden afgeleid (vergelijk de 
uitspraak van de Afdeling van 21 februari 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:AZ9014). Nu er geen ruimtelijke besluit ter 
beoordeling staat waarbij de geluidgrenswaarden in acht moesten 
worden genomen, heeft het college het verzoek om handhavend 
optreden terecht afgewezen.”.

AbRS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:576 (Stede Broec)
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• Appellant ondervindt hinder van naastgelegen 30 km/u-weg 
(hinder als gevolg van gebruik vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen met aanhangers i.c.m. drempel)

• College: geluidbelasting op de woning van appellant niet 
onacceptabel is

• Appellant heeft het college uiteindelijk verzocht om 
openbaarmaking dan wel vaststelling van geluidgrenswaarden op 
de gevel van zijn woning

• Zijn B&W bevoegd geluidgrenswaarden vast te stellen voor 30 
km/u wegen?

AbRS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2559 (Noordenveld)
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NEEN. 

“De geluidnormen voor het wegverkeerlawaai zijn geregeld in de 
Wet geluidhinder. Langs wegen geldt van rechtswege een zone. De 
wetgever heeft te kennen gegeven dat binnen de zones de 
spelregels van de wet gelden (zie Kamerstukken II 1988/1989, 20 
985, nr. 3, p. 11). Uit de geschiedenis van de totstandkoming van 
de Wet geluidhinder (Kamerstukken II 1988/1989, 20 985, nr. 3, 
p. 26) volgt dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen om 
geen wettelijke normen vast te stellen voor zones waar maximaal 
30 km/u gereden mag worden, omdat reeds van tevoren kan 
worden vastgesteld dat in die zones, indien daar ook daadwerkelijk 
30 km/u gereden wordt, geluidhinder nauwelijks zal optreden. Het 
college is niet bevoegd om ten aanzien van zones waar 
maximaal 30 km/u gereden mag worden, zelf 
geluidgrenswaarden vast te stellen. Het college heeft dit dan 
ook terecht bij brief van 3 juni 2015 geweigerd.”.

AbRS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2559 (Noordenveld)
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Zingende weg in Friesland zorgt voor geluidsoverlast
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SBA zonder richtafstanden geluid

• Bestemmingsplannen voor scheepswerf (gelegen in twee 
gemeenten: Reimerswaal en Kapelle)

• Scheepswerf ligt op een krachtens Wet geluidhinder gezoneerd 
industrieterrein

• 14 besluiten (merendeel bestemmingsplannen) in een tijdsspanne 
van iets meer dan 1 jaar voor het industrieterrein

AbRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3495 (Reimerswaal), 
TBR 2018/43, m.nt. Benhadi
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SBA zonder richtafstanden geluid

• Appellanten: scheepswerf is ten onrechte als categorie 3.2-bedrijf 
(richtafstand 100 meter) aangemerkt. Moet een categorie 5.1-
bedrijf (richtafstand 500 meter) zijn.

• Gemeenteraden: 

• scheepswerf is inderdaad categorie 5.1-bedrijf. Maar vanwege plansystematiek 
(schrappen richtafstanden voor geluid uit SBA) is sprake van een categorie 3.2-
bedrijf;

• vanwege de ligging van de geluidszone (art. 40 e.v. Wet geluidhinder) om het 
industrieterrein, is voorzien in een adequate regeling voor het geluid. Kort 
samengevat: richtafstanden voegen vanwege normering Wet geluidhinder niets 
toe;

• conclusie gemeenteraden: gekozen planregeling is aanvaardbaar en biedt betere 
waarborgen dan een regeling met gestandaardiseerde lijst uit de VNG-brochure.

• Afdeling volgt standpunt gemeenteraden

AbRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3495 (Reimerswaal), 
TBR 2018/43, m.nt. Benhadi
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“De Afdeling overweegt dat de VNG-brochure een indicatief en globaal 
karakter heeft en gemotiveerd dient te worden toegepast. Door zich op 
het standpunt te stellen dat de geluidhinder voor de omliggende 
woningen reeds op andere wijze - door middel van de wettelijk 
verplichte geluidszone - is gereguleerd in het plan, hebben verweerders 
naar het oordeel van de Afdeling voldoende gemotiveerd waarom bij de 
indeling van de Scheepswerf in een milieucategorie het aspect 'geluid' 
buiten beschouwing is gelaten. Nu het aspect 'geluid' buiten 
beschouwing wordt gelaten, is de grootste indicatieve afstand 100 
meter en hebben verweerders de Scheepswerf in het plan in 
redelijkheid kunnen aanmerken als een bedrijf in milieucategorie 3.2. 
Dit betoog treft dan ook geen doel.”.

AbRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3495 (Reimerswaal), 
TBR 2018/43, m.nt. Benhadi

SBA zonder richtafstanden geluid
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SBA zonder richtafstanden geluid

Is de verwijzing naar de (o.g.v. Wgh) wettelijk verplichte 
geluidszone nou voldoende om te motiveren dat geluidhinder 
wordt voorkomen voor omliggende woningen?

Neen. Want:

1. toetsing aan de norm van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is 
ruimer dan toetsing aan alleen Wgh; 

2. Wgh normeert niet alle geluidverschijnselen (geen normering voor 
bijv. piekgeluiden), terwijl VNG-brochure bij richtafstanden 
rekening houdt met piekgeluiden;

3. geluid als gevolg van vervoersbewegingen mag niet worden 
betrokken bij toetsing aan voorkeurs- en grenswaarden Wgh, 
maar moeten wel worden beoordeeld i.v.m. toetsing aan norm 
‘goede ruimtelijke ordening’;

4. Etc. etc. etc.

AbRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3495 (Reimerswaal), 
TBR 2018/43, m.nt. Benhadi
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SBA zonder richtafstanden geluid

1. Toetsing aan systeem van voorkeurs- en grenswaarden 
Wgh, én

2. Expliciete afweging over niet door de Wgh genormeerde 
geluidsverschijnselen. 

Zie voor de juiste benadering, Havens Schiedam: 

• AbRS 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:810, r.o. 4.4 
(tussenuitspraak), en 

• AbRS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:250, r.o. 4.1 
(einduitspraak) Havens Schiedam

Wat is de juiste benadering?
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Rekenmodellen en invoergegevens



Beschikbaar stellen invoergegevens
AbRS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938 en AbRS 7 
september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2415

• Uitgangspunt: akoestisch onderzoek moet controleerbaar en 
reproduceerbaar zijn

• Er begint zich een lijn in de jurisprudentie af te tekenen voor wat 
betreft het beschikbaar stellen door het bevoegd gezag van de 
gebruikte invoergegevens

Stappenplan Afdeling:

1. Invoergegevens moeten worden verstrekt als bijlage bij het 
geluidsrapport;

2. Is de omvang van de gegevens te groot om als bijlage te 
verstrekken? Dan kunnen deze gegevens op een andere wijze 
(bijv. digitaal) beschikbaar worden gesteld en dient in het rapport 
verwezen te worden naar de digitale beschikbaarstelling; 

3. Is digitale beschikbaarstelling ook niet mogelijk? Dan dient in het 
akoestisch rapport vermeld te worden waar de gebruikte 
invoergegevens kunnen worden ingezien.
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Beschikbaar stellen invoergegevens
AbRS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938 en AbRS 7 
september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2415

Appellant had de gegevens toch proactief kunnen opvragen?

Let op: 

“Zoals eerder is overwogen in de uitspraak van 16 september 
2015, ECLI:NL:RVS:2015:2938, acht de Afdeling het 
ontoereikend dat een belanghebbende, zonder dat deze 
mogelijkheid aan hem is bekendgemaakt, contact moet 
opnemen met het bestuursorgaan om kennis te nemen van de 
gegevens die nodig zijn om een onderzoek dat aan een besluit 
ten grondslag ligt, te controleren.”.
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Beschikbaar stellen invoergegevens
AbRS 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:854

• Stelling dat er geen wettelijke verplichting is die vereist dat een 
akoestisch onderzoek reproduceerbaar is, vindt geen genade in de 
ogen van de Afdeling

• Een besluit dient voorzien te zijn van een kenbare motivering 
(artikel 3:46 gelezen in samenhang met artikel 3:47 lid 1 van de 
Awb)

58



Omgevingswet, Aanvullingswet geluid en 
Aanvullingsbesluit geluid



Besluit kwaliteit leefomgeving
Wat weten we tot nu toe?

• Activiteitenbesluit vervalt

• Gemeenteraad moet geluidnormen (maar o.a. ook geur- en 
trillingsnormen) gaan opnemen in het omgevingsplan

• Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor gebiedsgericht 
burgers en bedrijven bindend geluidnormering -> dus ook meer 
vrijheid om gedifferentieerde geluidregels te stellen
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Aanvullingsbesluit geluid
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Omgevingsplan
Wat kunnen we verwachten?

• Concept van verdeling van (schaarse) milieugebruiksruimte 
gaat zeer belangrijk worden

• Op welke wijze verdeelt de gemeenteraad de (schaarse) 
milieugebruiksruimte over de betrokken bedrijvigheid en op 
basis waarvan vindt verdeling en aanpassing plaats?

• Parralel: bestemmingsplannen met geluidverkaveling (zie 
AbRS 4 februari 2015, AB 2015/83, m.nt. R. Benhadi, 
ECLI:NL:RVS:2015:237)

• Bkl noch Aanvullingsbesluit regelt verdeling 
milieugebruiksruimte
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Stand van zaken Aanvullingswet en 
Aanvullingsbesluit geluid
• Herziening geluidwetgeving op verschillende fronten

• Van Activiteitenbesluit naar Besluit kwaliteit leefomgeving

• Parallel aanvullingsspoor geluid

• Aanvullingswet geluid (medio 2017 advies RvS, voorjaar 2018 
naar TK, najaar 2018 EK)

• Aanvullingsbesluit geluid (verwachting zomer 2018 
internetconsultatie)

• Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit vervangen o.a. Wet 
geluidhinder, Besluit geluidhinder en hoofdstuk 11 Wet 
milieubeheer

• Inwerkingtreding nieuwe stelsel incl. Aanvullingswet en 
Aanvullingsbesluit 2021

63



Stand van zaken Aanvullingswet en 
Aanvullingsbesluit geluid

Kamerbrief 8 maart 2018:

“De Afdeling advisering van de Raad van State heeft voor de zomer 
2017 advies uitgebracht over het voorstel voor de 
Aanvullingswet geluid. Het wetsvoorstel zal naar verwachting 
voorjaar 2018 ter behandeling aan uw Kamer worden 
aangeboden. De Staatssecretaris IenW zal het wetsvoorstel naar 
verwachting najaar 2018 aan de Eerste Kamer aanbieden. 
Ondertussen wordt ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit 
geluid. In de zomer van 2018 zal gestart worden met de 
toetsing en consultatie. Na verwerking van deze reacties zal dit 
besluit begin 2019 ter voorhang worden aangeboden.” Kamerbrief 
8 maart 2018, kenmerk 2018-0000127975, p. 7).
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Stand van zaken Aanvullingswet en 
Aanvullingsbesluit geluid
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Aanvullingsbesluit geluid in vogelvlucht
Wat kunnen we verwachten?

• Omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten 
moeten worden getoetst aan geluidnormen omgevingsplan

• Bij strijdigheid: verlenen omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit

• Omgevingsplan wordt (naar verwachting) dus toetsingskader 
omgevingsvergunning milieu
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Aanvullingsbesluit geluid in vogelvlucht
Wat kunnen we verwachten?

• Bij globale omgevingsplannen meer mogelijkheden om uitvoeren 
akoestisch onderzoek door te schuiven naar moment dat inrichting 
weg (ligging wegstroken) of indeling bedrijventerrein wordt 
gerealiseerd

• Toetsmoment geluid wordt dan: omgevingsvergunning (bouwen of 
milieubelastende activiteit)
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Aanvullingsbesluit geluid in vogelvlucht
Wat kunnen we verwachten?

• Invoering van stelsel van geluidproductieplafonds (GPP’s) voor 
provinciale wegen (vindt al plaats voor Rijkswegen) –> tegengaan 
onbeheerste groei wegverkeersgeluid

• GPP mag niet worden overschreden
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Aanvullingsbesluit geluid in vogelvluct
Wat kunnen we verwachten?

• Invoering van systeem van geluidproductieplafonds voor 
industrieterreinen waarop zware industrie is toegestaan

• Systeem van GPP’s ook voor reguliere bedrijventerreinen? 
Jazeker! (bevoegdheid) -> beheersen lawaai
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Nieuwe inzichten geluidnormering



Normering piekgeluiden
Kamerbrief 4 april 2017, kenmerk IENM/BSK-2017/18218 (met 
bijlage rapport ‘Grenswaarden piekniveaus’)

• Heroverweging grenswaarden voor industriële piekgeluiden 
(Besluit kwaliteit leefomgeving)

• Essentie brief: 

• Voor piekgeluiden geldt thans een nachtnorm van 60 dB(A)

• Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slaapverstoring (waar 
piekgeluidniveau bescherming tegen moet bieden) met name wordt 
bepaald door stijgsnelheid geluid -> wetenschappelijk onderzoek 
RIVM, TNO en Gezondheidsraad

• Aanleiding voor nieuwe normstelling (Bkl)

• Bij de nieuwe normstelling is rekening gehouden met het bestaan 
van gevels met minder goede geluidwering en met eventuele extra 
slaapverstoring.
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Normering piekgeluiden

Huidige piekgeluidniveaus

Toekomstige piekgeluidniveaus

Kan bij 
bestemmingsplannen en/of 
maatwerkvoorschriften (art. 
2.20 Activiteitenbesluit) 
en/of vergunningverlening 
aangesloten worden bij de 
verhoogde normstelling 
voor piekgeluiden?
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Normering piekgeluiden
AbRS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:511

In ieder geval géén verplichting om voor te sorteren:

“Pattje Waterhuizen stelt voorts dat het college, mede gelet op artikel 8.8, eerste lid, 
aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, rekening had moeten houden met 
recente milieuhygiënische inzichten, die er volgens haar op neerkomen dat voor de 
maximale geluidniveaus in de dagperiode geen grenswaarden meer hoeven te worden 
gesteld. Zij wijst daarbij op het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving en op 
toekomstig provinciaal en gemeentelijk beleid.

(…)

Bij de vraag welke grenswaarden voor de maximale geluidniveaus aanvaardbaar 
kunnen worden geacht, komt het college beoordelingsruimte toe. Het college heeft 
ter invulling van die beoordelingsruimte ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij de in 
paragraaf 3.2 van de Handreiking opgenomen grenswaarden voor de 
maximale geluidniveaus. (…) Ten slotte is niet gebleken van ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit algemeen aanvaarde milieuhygiënische 
inzichten die maken dat in dit geval niet kan worden aangesloten bij de in de 
Handreiking opgenomen grenswaarden.”.
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Normering windparken
AbRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3504

• Geluidnormen windparken Activiteitenbesluit: nieuwe inzichten

• STAB signaleert dat sprake is van veranderend milieutechnisch 
inzicht wat betreft het beoordelen van de hinderlijkheid van 
windturbinegeluid

• Oorzaak onderschatting: normen geluid windturbines dateren uit 
2010 (situatie toen anders (grotere ashoogten, grotere 
diameters, grotere wieken etc.) 

• Suggestie: er dient een straffactor van 5 dB toegepast te 
worden op de dosismaat dB Lden voor de hinderlijkheid van 
windturbinegeluid

• Afdeling: 

• er is discussie, maar nog geen wetenschappelijke consensus

• geen aanleiding voor oordeel dat niet (meer) mag worden 
uitgegaan van normen artikel 3.14a Activiteitenbesluit
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Formele aspecten



Hinder van enige betekenis

Art. 1:2 lid 1 Awb:

“Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”

AbRS 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3812

• Vergunning verleend voor evenement Paaspop

• Appellante woont op 3,2 km van het terrein 

• Ambtenaar heeft aangegeven geluid van het evenement te horen 
toen hij in de tuin van appellante stond, maar dat dit niet erg luid 
was

• Afdeling: naar objectieve maatstaven gemeten niet aannemelijk 
dat appellante hinder van enige betekenis ondervindt � geen 
belanghebbende 
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Hinder van enige betekenis
Omgevingsvergunning milieu (1)

Uitgangspunt tot maart 2016

• Eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen van 
een inrichting konden worden ondervonden, waren 
belanghebbenden bij een omgevingsvergunning milieu voor de 
betrokken inrichting

– vb. AbRS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:388

• Daarbij was niet relevant in welke mate milieugevolgen konden 
worden ondervonden

– vb. AbRS 12 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX7107
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Hinder van enige betekenis
Omgevingsvergunning milieu (2)

AbRS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737

• Voor belanghebbendheid bij een omgevingsvergunning voor 
milieu moet aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning op het 
perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen 
worden ondervonden 

• De Afdeling gaat hier om en komt terug op de uitspraak van 12 
september 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX7107), waarin ze expliciet 
oordeelt dat de mate van milieugevolgen niet van belang is

• De omstandigheid dat lage tonen hoorbaar zijn van het festival is 
onvoldoende om belanghebbendheid aan te nemen
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Hinder van enige betekenis
Omgevingsvergunning milieu (3)

• Uitspraak van 16 maart 2016 bevat geen aanknopingspunten voor 
de beoordeling van ‘hinder van enige betekenis’

• AbRS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2463:

– ter plaatse het betrokken geluidgevoelige object wordt een 
geluidbelasting gemeten die tegen de in het Acitviteitenbesluit 
vastgelegde grenswaarden ligt � hinder van enige betekenis

79



Gevolgen / hinder van enige betekenis
AbRS 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271

• AbRS 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737 “gevolgen van enige 
betekenis”

• Uitgangspunt: degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt 
van een activiteit die het besluit in beginsel belanghebbende is bij 
dat besluit

• Het criterium “gevolgen van enige betekenis” dient als correctie op 
dit uitgangspunt

• Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien gevolgen wel zijn 
vast te stellen voor de woon‐, leef‐ of bedrijfssituatie van betrokkene 
dermate gering zijn dat een persoonlijk belang ontbreekt

• In acht te nemen factoren die (zo nodig) in onderlinge samenhang 
moeten worden bezien: afstand, zicht, planologische uitstraling en 
milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico)

• Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen 
van belang zijn

• Afstandseis, contour of grenswaarde is niet bepalend (maar kan 
wel van betekenis zijn!)

• Kring van belanghebbenden kan verschillen naar gelang de aard van 
het besluit
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Wilt u nog meer weten?

1. Cursusdag ‘Geluid in het 
omgevingsrecht’ 7 juni 2018 
(Utrecht, www.schulinck.nl)

2. Verdiepingscursus Benhadi & 
Lam,  omgevingsplannen & geluid 
(september/oktober 2018, max. 
80 deelnemers)

3. Helpdesk: geluid@hekkelman.nl

4. Kroniek geluid 2018 (verschijnt 
binnenkort in M&R) 

5. Blogs website hekkelman

6. Klantenportaal Hekkelman/Legal 
Intelligence



Contact

Rachid Benhadi

Tel.nr.: 06 – 13 73 69 52

E-mail: r.benhadi@hekkelman.nl


