
 

 

Regeldrukeffecten Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet 

Effecten voor burgers en bedrijven 

 

SIRA Consulting doet onderzoek naar de regeldrukeffecten van het Aanvullingsbesluit geluid. Het 

onderzoek is nog niet geheel gereed maar ten aanzien van de regeldruk tekenen zich duidelijke 

conclusies af.  

 

Onder de nieuwe geluidregels is een aantal belangrijke veranderingen te onderscheiden. De 

belangrijkste daarvan zijn de volgende: 

 De systematiek van geluidproductieplafonds (GPP’s) blijft voor rijkswegen en hoofdspoorwegen 

gelden, maar gaat ook gelden voor provinciale wegen, industrieterreinen en voor door de provincie 

aangewezen lokale spoorwegen in beheer bij de provincie. Voor die bronsoorten vervalt het systeem 

van de Wet geluidhinder. 

 Voor gemeentelijke wegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen wordt het bestaande systeem 

van de Wet geluidhinder vervangen door een nieuwe systematiek voor het reguleren van geluid. 

Deze systematiek bestaat uit preventieve toetsing van voorgenomen besluiten vooraf en monitoring 

achteraf aan de hand van de zogenoemde basisgeluidemissie. 

 Het normenstelsel wordt sterk vereenvoudigd en de terminologie wordt geüniformeerd en daarmee 

beter toegankelijk en makkelijker toepasbaar gemaakt. Ook wordt de aansluiting tussen de 

geluidregels en de bouwregels in het Besluit bouwwerken leefomgeving verbeterd (met name in de 

begrippen “geluidgevoelige gebouwen” en “geluidgevoelige ruimten” en in de systematiek voor het 

beoordelen van geluid in geluidgevoelige ruimten).  

 De verschillende specifieke mogelijkheden tot afwijking van de normen (o.a. vervangende 

nieuwbouw en zeehavenontheffing) worden eveneens vereenvoudigd en geüniformeerd.  Voor alle 

geluidbronsoorten gelden dezelfde regels voor het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen.  

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “optelling” en “cumulatie”. In meer gevallen wordt de 

gezamenlijke geluidbelasting van verschillende geluidbronnen beoordeeld. Hiermee wordt, mede ter 

uitvoering van wensen van de Tweede Kamer, de aansluiting bij de werkelijke beleving door burgers 

van geluid van meerdere, in elkaars nabijheid gelegen geluidbronnen verbeterd. 

 

SIRA concludeert ten aanzien van deze (en andere) veranderingen dat deze betrekking hebben op de 

werkwijze van het bevoegd gezag en niet van bedrijven of burgers. Van regeldrukeffecten is daarom niet 

of nauwelijks sprake.  
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