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1 inleiding

In de circulaire van 20 maart 1970 heeft de toenmaligeStaatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid Uwaandacht gevraagd voor de problematiek van de bestrijdingvan geluidhinder. In deze circulaire werd gewezen op eenaantal mogelijkheden om op gemeentelijk niveau tot eenmeer efficinte bestrijding van geluidhinder te komen.
Uit een groot aantal reacties hierop is geblekendat velegemeentebesturen aandacht aan deze problematiek besteden.Tevens is echter komen vast te staan dat geluidhinder inverschillende gevallen niet of in onvoldoende mate kanworden bestreden bij gebrek aan doelmatige wettelijkeregelingen en voorschriften.

Getuige het groeiend aantal publikaties, gerechtelijkeuitspraken, klachten en acties blijkt geluidhinder delaatste jaren in toenemende mate als een ernstig probleemin de samenleving te worden ondervonden.
Inmiddels heeft de problematiek van de geluidhinder ookop departementaal niveau ruime aandacht gekregen; de de—partementale activiteiten in deze worden geco6rdineerddoor de Interdepartementale Commissie Geluidhinder. Hoewel in het kader van deze commissie nog veel werk zalmoeten worden verzet, beginnende hoofdlijnen van het doorde Rijksoverheid te voeren beleid ten aanzien van de bestrijding van geluidhinder zich steeds duidelijker af tetekenen. Het komt mij wenselijk voor thans niet langer tewachten tot deze werkzaamheden zijn afgerond, doch Ureeds nu omtrent de hoofdlijnen — voorzover mogelijk —mededeling te doen.

De onderhavige circulaire beoogt allereerst eenoverzichtte geven van de belangrijkste beleidsvoornemens, zoalsdie ondermeer in de Urgentienota Milieuhygine zijnneergelegd. In aansluiting hierop zal worden aan—3



gegeven in belk opzicht de gemeentebesturen bi) het opstellen en uitvoeren van hun beleid in de lokale sfeerook reeds nu en actieve bijdrage tot de verminderingvan geluidhinder kunnen leveren. Vervolgens zullen enkele aanbevelingen in de vorm van voorlopig te hanterenbeleidanormen ten aanzien van geluidhinder ter sprakewordtn gebrcht. In ik of meer aanvullende circulaires,die te elegener tijd zullen worden toegezonden, zalnader worden ingegaan op de toepassing van de aanbevolenrichtlijnen en beleidsnoraen op specifieke terreinen vande geluidhinder, zoals industrielawaai, bouwlawaai enverkeerslawaai in de stedelijke omgeving.
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2. Wettel ijkerejeHnje

Dat de geluidhinderbestrijcaing in het algemeen nog maar
moeizaam van de grond komt, kan mede worden toegeschre
ven aan het ontbreken van een coherent stelbel van wet
telijke regelingen ter beperking en voorkoming van ge
luidhinder. De bestrijding moet thans gcschieden vanuit
diverse wettelijke bepalingen, verspreid over verschil
lende wetten. Bovendien zijn deze wetten veelal — zoals
b.v. de Wegenverkeerswet en de Luchtvaartwet — primair
gericht op een ander doel of belang dan de lawaaireduc—
tie. Door de leemten in de huidige wetgeving blijkt een
geco6rdineerde aanpak van de geluidhinderbestrijding
dan ook slechts in beperkte mate uitvoerbaar te zijn.
In dit verband wijs ik U op het in november 1971 uit
gebrachte rapport van de Coumtissie Geluidhinder en La—
waaibestrijding ven de Gezondheidsraad (Kamerstuk zit
ting 1971—1972 nr.11673), hetgeen als bijlage t is bij
gevoegd. Het rapport, dat een overzicht geeft ven geluid—
hinderbronnen, de nadelige be!nvloeding van de ns door
geluid alsmede de diverse aspecten van de problematiek
van de bestrijding van geluidhinder, bevat een pakket
aanbevolen maatregelen welke terzake van de wc.tgeving
als volgt kunnen woraen onderscheiden:
1. Betere toepassing van bestaande regelingen.
2. Aanvullingen in de bestaande wetgeving.
3. Een wet inzake de bestrijding van geluidhinder.
Sinds het verschijnen van dit rapport is reeds een aan
tal van dergelijke maatregelen tot btand gekomen; zo is
sinds t april 1973 een wettelijke regeling t6eschikking
van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 24 janu
ari 1973, nr.7067; Sta. 31 jan. 1973, nr.22)vankracht,
op grond waarvan het toezicht op de naleving van oe wet
telijke eisen ten aanzien van de geluidproduktie van
bromfietsen thans effectief kan worden uitgeoefend (de

5 zgn. stationaire meetmethode). Voorts zijn in 1971 en



en 1972 aanvullende bepalingen ter beperking van geluid
hinder door vliegtuigen opgenomen in de Luchtvaartwet
(Stb. 1971, 845), de Regeling Toezicht Luchtvaartwet
(Stb. 1972, 159) en het Luchtverkeersregelement (Stb.
1972, 209).

Nieuwe maatregelen ter verbetering van de toepassing van
bestaande wettelijke regelingen — vooral op het gebied
van de controle op de naleving — zijn in voorbereiding,
evenals een wijziging van de Luchtvaartwet welke beoogt
voorschritten te geven m.b.t. het vaatstellenvan geluid—
zones rond luchtvaartterreinen, waarbuiten de lawaai—
belasting een bepaalde grenswaarde niet mag overschrij
den en waarbinnen een aangepaste besteumiing van de gron
den kan worden opgelegd.

Op mijn departement wordt gewerkt aan het ontwerp van
een wet inzake geluidhinder. Deze wet beoogt te voor
zien in de bestaande leemten op het gebied van de wet
geving ter bestrijding van geluidhinder. liet betreft
hier ondermeer regelingen ten aanzien van metingen, in—
spectiebevoegdheden, de co8rdinatie, de toepassing van
planologische instrumenten alsmede een kader voor normen
en voorschriften ten behoeve van specifieke geluidbron—
nen.
Voorts wordt op mijn departement gewerkt aan een wijzi
ging vaa de Hinderwet, welke het onder andere mogelijk
zou moeten maken aan het gebruik van bouwmachines eisen
te stellen met betrekking tot geluidhinder.
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3. Beleidsvoornemens

In de in juli 1972 uitgebrachte Urgentienota Milieu—hygine is een hoofdstuk opgenomen over de bestrijdingvan geluidhinder. Aan de uitvoering van de hierin aangegeven urgenties wordt gewerkt. Deze urgenties betreffen — naast de voorbereiding van een Wet inzake de geluidhinder, een wijziging van de Luchtvaartwet en eenwijziging van de Hinderwet — de volgende punten:
— verlaging van de grenswaarde voor de toelaatbare ge—luidproduktje van motorvoertuigen en bromfietsen;
— uitbreiding van de controle op de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van geluidhinder;
— voorbereiding van een bijscholingsprogramma inzake ge—luidhinderbestrijding ten behoeve van architecten,planologen, stedebouwkundigen, verkeersdeskundigen,bouwkundige— en werktuigbouwkundige ontwerpers;

— voorbereiding van educatieve maatregelen;
— instelling van klachtencentra voor geluidhinder;
— zonering rond belangrijke geluidbronnen in het kadervan de ruimtelijke ordening;
— voorbereiding van maatregelen ter verbetering van degeluidisolatie van woningen;
— uitbreiding van het onderzoek inzake geluidhinder engeluidhinderbestrij ding.

Onder de punten welke in het kader van deze urgenties indit beleid een hoge prioriteit hebben wil ik U in hetbijzonder noemen:
— voorbereiding van een cursus voor ambtenaren, die methet toezicht op de naleving van voorschriften en voorwaarden terzake van geluidproduktie zijn (of zullenworden) belast;

— inventarisatie van de belangrijkste stationaire geluidbronnen per regio;
— voorbereiding van een meerprogramma ter bepaling vande heersende achtergrond—geluidniveaus in thans nog



rustige gebieden, waarvoor plannen bestaan welke bij
een onzorvuldige uitvoertng een aanzienlijke verhoging van het .ichtrrgron&geluidniveau zouden kunnenveroorzaken;

— opstellen van richtlijncn voor de tuelaatbare geluidbelasting (renwaarden en htreefwaarden) voor ver—schillende bestemmingen in het woon—, werk— en recrea—tiemilieu.
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i. Mogelijkheden voor geluidbperkericIe maatregelen In de gemeentelijke sfeer

De gemeentebesturen Kunnen bij de Destrijdia vus e—luidhinder een belangrijke rol spelen. Deze zal mede totuitdrukking worden gebracht in de adngekondi,Ede wet inzake geluidhinder.

In arwachting van de realisatie aa dete *etgtvin6 eis .icdaaruit voortvloeiende richtlijnen voor dc ti.elastl,aicgeluidbelasting wil ik gaarne nu reeds Uw bija ndtre aandacht vragen voor de volgende m’.gelijkl.ed’n in de gt’za ifl.—telijke sfeer, die veelal 2t.nder rute kusten tot ec.n1•langrijke verbetering an het akitsti .n leezklimaatkunnen bijdragen:

1. het bij het opstellen van structuur— en iriter.mîingsplannen uit gel.uidsuogpunt iitÎL.Ja. 4zitpi•rt-n van Veluidgevoelige en geLuid—ongew’elig- b ‘t enniingen. l)itaspect van de milieuzorg ware z viel mogelijk inregionaal verband te verwezenlijkt.a. het an de plannen opnemen van zudanige gegeven., udt diaruit d.akoestische gevolgen vocr het betrokkcn en h•t aangrenzende gebied kunnen wi..rden afgeleid; tc’.rai, Let iide toelichting p de plannen opnera.n van Je .or—gestelde eisen en/of ‘boorzieningen ter wiarn. !.riIflvan een gezond akoestb.h leefklim.a.at s.i de .eiiG’bronnen denk ik in dit verband in bet Lijiondtr stade verkeerswegn).

2. het effe.cief benutten van de t tiaani tred, kr —s.hikking staande wettel.jke migeltjkhedcn t ‘t lat • 7leggn van voorwaarden aan beps 11 ie ta’iidrr ,‘.iae;.zake het toegestane ge1uidn, • . arula, iatretten van afs hcrmende .c n. . . • - 1. Is 3in dit verband in ?vt bL :j fl.1 •t t ... . . ‘ ii ‘Inin het kader van d htnderi.t alt’. 1 , 4, iS, iien —6 betreftende d “ - .. .‘: ..._ ei. •haarden tc,n aanzefl ‘.“c ..t •: r al.., .ttn;. t



zaakte lawaai), de bouwverordening (artikel 367 en382 van de Model—Bouwverordening in verband met respectievelijk het voorkomen van overlast door geluiden trillingen en eisen ten aanzien van het toe tepassen type bouwmachine en het gebruik hiervan, alsmede het zo min mogelijk gebruik maken van de be—voegdhcta tot het verlenen van ontheffing van de inde bouwverordening opgenomen bepalingen inzake de ge—luidisolatie tussen woningen onderling), de Drank—enhorecawettwelke het mogelijk maakt in de Drank— enhorecaverordening aanvullende inrichtingseisen testellen ter voorkoming van het naar buiten treden vanhet lawaai van nachtclubs, beat—kelders e.d.), alsmedede Zondagswet (artikelen 2 en 3).Aangezien — naar de ervaring leert — een doelmatigeontrole op de naleving van de gestelde eisen en voorwaarden vaa essenti&el belang is bij de bestrijdingvan geluidra.nder, verzoek ik II in uit verband hieraan6rott aandaht te besteden.
.s. ziet steLLn Van regels ter beperking van geluidninderin de Algemcre P’,litie Verord...ning en het effectiefbi’tiatten van de besteaude regels in deze verordening.Ii ait vertauc kaa ik U mededelen dat door de heder’L.Iidst Sti..tting Geluidhtnder in samenwerking met deVtrtnzgin. van Nederlandse Gemeenten wordt gewerktJa.1 p clidhinuerbestrijding serichte modelbepa—v.cr Je APV, die in de loop vaa 1974 gepubliCettd zullen worden.

ø. net. betrekken van het a..pect geluidprc.duktie bij deaaktd.SÉ ‘an transpurtmaterieel ez bussen, bouw—
‘‘ ;.sr. ez apparatuur ten behoeve van gemeentelijkedien’,ten. aeeds thans zijn in dat sectoren diversegeluiugedcmpte produxtea in de handes en het zou daniJS aanbeveling verdtez.ea tenminste offerte te vragenv3...r z..ael geluidanne als “normale” versies van hetbetrcitcnac. proaakt.
or iitlichtingsn omtrert geluidarme versies moge ikUcerwij zet, naar de deribetretfende leveranciers, deaktnstaacue adiesburc..aas en de TechnischPhysischebieast TPD l’ltO—TH. In dit v..rband zu ik het ten:et-rste ‘p prijs .,.elien inciiea U zoiidt overwegen bijhet aanDeste,iesa van herken de aannemer zoveel mogelijkte ar1 1 icnten tan eluidanc apparatuar gebruik te maken. 10



5. Het treffen van maatregelen ter beperking van het
verkeerslawaai in de bebouwde kom, zoals:
— het vervangen van klinkerbestrating door asfalt

(voor hoofdwegen), voorzover dit nitt Zdl leiden toteen anelheidsverhoging voor het verkeer;
— het toepassen van “groene golven” voor wtgen met verkeerslichten;
— het treffen van maatregelen ter beperking Van hetdoorgaande verkeer in woonstraten;
— het aanbrengen van af schermende constructies of vangeluid—absorberende materialen bij viaductc.n, onder—doorgangen en andere grote betonconstructies nabijhoofdwegen (aangezien, zoals bijvoorbeeld bij hetKleinpolderplein te Rotterdam ib gebleken, tengevolge van geluidretlecties zonder dergelijke voorzieningen een extra hoge geluidbelasting op de omgeving kan optreden);

— optimale plaatsing van haltes voor het openbaar vervoer ten opzichte van geluidgevoelige objecten;
— het zoveel mogelijk beperken van het vrachtverkeerin de bebouwde kom door het instellen van omleidingsroutes; een nachtverbod middels de AlgemenePolitie Verordening voor zwaar vrachtverkeer binnende bebouwde kom of bepaalde delen daarvan ware hierbij te overwegen.



5. Aanbevolcn qrerwaarden voor ge1id-beastirig
-

5.1 Er issierlornen en indnkse—aanbnelingen
ltn .i3ttZ.t.1 ai1 net J..”r cci’ geluidnro;. veroorzaakte La—sala kan o. de racheid ordn geraakt tubsCn ce emissieit-tra1inj) en de nara asie ontvsnbst’b op een bepaaldeDL..ats in de %Z.$cVaa.

Dc e’asasc VJfl gelaidbfl.ra.el tal in toenemenJe mate aanbai.Jca auar.en hrdea ei,d met bcnulp van z6n. emisbie—nonnen: elSCia aan de maximale getuidproduktievandeDron.Je eaizssienormn sulien — cok tp lar.ere termijn — aljaar gelsca Ge ua.gclijai.wdcn ii karktertsti.ete eisen—..tiaageil tai. de netrt lEende bron wrschillend kunnenajr. voor ongeltje.a.c..rtuee tronnea. Er zal per bron zo—adl6 rekening kunita worden gehouden met de. bestaandetechnis.t.e en eI’oiau.Îclae mogeiajkntden van het amentJe a. bes:—practicabie—mra benadering), alsook metdt in redttijkheid tt venactiten rtaarijding van dete.ait.. In het kadea van het milie.uhygi&niach beleidi rdt er naar gntreeid de rmtssiert.ranen pcriodicac ten—.niabte £.‘danl6 te verseherpen, dat in de meeste situatiesp da cuur ander ia..ttnspcr1e v%rraair.gen aan de£i i..rii... it—aanbt;eiinger. an worden vosdaan.ai selat.1&e gealten kdft het evenwel ter wijle van hetbe—:..ao t.n c1 ia.t s I1.csc..6ptnt ass tC kwalifi—ere:. nt..at hrhelLja zijn ie ea•sienornen snor be—naLde. tl1s’lbrnntra .ttierper te stelle.i, Jan ‘p grondsit iii e1.’iIfltfl)fei,iadg itLii.%itaannevet.r.èe.’n aodi.. tou:i:., :it- .:r rcacli&.rrL.1s Kan wi,r4tn gereaii%erd.
:‘e a:s..tsae—aa.wtvelau?en vcr .en beujalde m6evii.g t t

i.’ t—, aeflt ‘t re,rvatirmilc..) .iAlen war—..Itû et...I t’! ‘.alit..tsdcelste:::ahtn: tact geheel anei ii w .r.n tefl reT.aala, nabt e.ea itel’sidjron gelegenDw%ttrW)itar .r’ ‘.4 var e1e..aheids— ta in iit i%vgiZni—titet..a •,.. rere;. t. Ia.s,, .ij ‘mvactcn i.iet ên 12



bepaalde waarde voor de geluidbelasting (zoals de emis—sienormen), maar een gobied tussen twee uiterste waarden: een grenswaarde welke in het belang van de volksgezondheid niet mag worden overschreden (het zgn. basis—beschermingsni7eau), en een streefwaarde waaronder hetnadelig effect van de geluiohelasting op de betreffendebesreimaing van ondergeschikte betekenis is,In de praktijk zullen de itmnissie—aanbevelingen in ofl—crete gevallen veelal in de vorm van zn. beleicisnormenkunnen worden toegepast. Een beleidsnorm komt dan vooreen bepaalde situatie tot stand uit een atweging van alICvoor die situatie in het geding zijnde belangen; het niveau van de beleidsciorm zal meestal tussen het basis—beschermingsmiveau en het streetniveau zijn gelegen.Wanneer de beleidsnorm aanzienlijk afwijkt van destreerwaarde verdient tet met het oog op een verbeteringvan de situatie op middellange termijn aanbeveling eenperiodieke verscherping van de bleidsnorui te overwegen,mits hiertoe technische en eonumi5cbe mogelijkhedenaanwezig zijn.

5.2 Utgangspunteri ten behoeve van aanbevolen grenswaarden voor geluidbelastng
Momenteel ontbreekt het wettelijke kader voor imisSie—normen; het ligt in mijn bedoeling dat de in voorbereiding zijnde Wet inzake geluidhinder hierin zalvoorzien.
Vooruitlopend op de tot stancikoming van deze wet wil ikU echter bepaalde, voorlopige grenswaarden voor geluidbelasting aanbevelen. Als uitgangspunt hiervoor baseerik mij op de richtlijnen, zoals neergelegd in de aanbeveling “Assessment of noise with respect to counityrespone” van de International Organization for Standardization (ISO/R i996—1971).Zolang nog geen beleidsnormen op wettelijke basis zijnvastgesteld, waren in Nederland deze aanbevelingen naar

mijn mening voorlopig zoveel mogelijK toe te passen.In deze nij net Necierlands Normalisatie Instituut te ver
krijgen aanbeveling — die primair is opgesteld voor industrielawaai, maar ook met succes kan worden toegepastvoor andersoortige lawaaibronne zoals verkeerslawaai enhet lawaai van bouwmachines — wordt als aanbevolen grens

3 waarde voor de geIuidiniisi in de woonomgeving een zgn.



basisoritorium (35 L -5 dB(Â)) gegeven. Hieruit kan vooreen bepaalde situatie vervolgens de bijbehorende grens—waarde worden afgeleid door het toepassen van correctiesvoor het tijdstip van de dag waarop het geluid ordt geproduceerd en voor het karakter van de oon)omgeving.Overeenkomstig het vermeldde advies van de Gezondheids—raad zou net bas iscrlterium voor Nederland op 40 dB(A)moeten worden gesteld oeze waarde blijkt uit verschillende onoerzoekingen voor ons land de meest representatieve te zijn). Als currectie voor de dag—, avond— ennachtperiode zouden respectievelijk waarden van 0, —5en —15 dBA) rnoeren worden gehanteerd.
Toepassing van deze uitgangspunten op de lSO—aanbevelingleidt tot de in tabel 1 opgenomen grenswaarden voor geluidbelasting in diverse woonmilieus. De grenswaardenzijn hierbij uitgedrukt in dB(A). Is de geluidbelastingconstant in de tijd, dan correspondeert deze direct metht gemeten of berekende geluidniveau L ; in het gevalvan een sterk met de tijd wisselende geuidbelastingcorrespcndert deze met het zgn. equivalente geluidniveau L

Voor een onLschrlJvLng vin de oegrippen dd(A), LA en Leqmoge ik U vcrwijzen naar Je Appendix hij deze circulaire.
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5.3 Kanttekeningen bij de aanbevolen grenswaarden voorgeluidbelasting
Ten behoeve van de toepassing van de in vorenstaandetabel opgenomen grenswaarden voor geluidbelasting dienende navolgende kanttekeningen:

— perCoden:
de perioden dag, avond en nacht zijn in dit verbandniet scherp gedefinierd. Vaak kan bevredigend wordengewerkt met een indeling: dag: 07—19; avond: 39—23;nacht: 23—07. Lokale omstandigheden kunnen het gewenstmaken hiervan af te wijken. Voor bepaalde geluidbron—nen (bijvoorbeeld continu—bedrijven) kan veelal wordenvolstaan met het toepassen van grenswaarden voor denachtperiode, waarbij deze reeds om 19 uur ingaat.— zon— en feestdagen:

het toepassen van specialt. grenswaarden voor zon— enfeestdagen is alleen dan zinvol, wanneer vaststaat datandere, bewust geïntameerde of juist veelal aan dezedagen gebonden activiteiten (bijvoorbeeld recreatie—verkeer) slechts een te verwaarlozen bijdrage tot degeluidbelasting van het betrettende woøngebied Leveren. Indien dit het geval is en een verscherping vande grenswaarden op grond van plaatselijke overwegingenwenselijk wordt geacht, kan deze vers terping wordenbereikt door de avond—grenswaarcien van toepassing teverklaren op de dagperiode.
Verscherping van de grenswaarden voor de avond- ennachtperiode is meestal niet zinvoL. Voor een aantalgeluidbronnen en geluidhinderli jke activiteiten kan ookeen oplossing worden gevondcn in de toepasnng van artikel 2, lid t en artikel 3, lid t van de tondagswet.— Jet.... J ‘.et »az”..n t/c LA3’( :;4:rr.:het betrett hier incidentele woningera (bijvoorbeeldbedrijfswoningen) in de onmiddellijke nabijheid vanlawaaiige industriecomplexen. Voor de op neer dan ta.3000 nitter afstand van inducrieterrtinn gelet.nwocnijKen gelaen in pritript’ andeze ntrnwn;daardienthet attsviteitenpatri.ta van de wijk zelt maatjctisdtezijn nar ue kalitiicatie va de w ‘unongevirig. Vaak talhet aaatevcling verdienen in derelijke gevallena’ktergrnd—geluidnivtsu awtinsen tt verrichten. ioorde wningrn binntn de tuUt. is grens vt.rdient het voir15 hands aanbeveling in owrleg met de regionale iraspeLteur an het Stadt.tuezicht .p de Vulksgezundneid vast



te stellen hoe de kwalifikatie van de woonomgeving,rekening houdende met de aanwezigheid van de industrie, moet worden bepaald.De toepassing van de grenswaarden op industrielawaaizal overigens in een vervolgcirculaire worden behandeld.
— differencae van de &oonomgevin:met opzet zijn geen algemene grenswaarden voor dewoonomgeving aangegeven, maar is een gedifferentieerdekwalifikatie toegepast, waarbij de “geluidgevoelig—heid” is afgestemd op het normale aktiviteitenpatroonin de desbetreffende woonomgeving. Zo is het wonen ineen stadcentrum weliswaar aanzienlijk minder rustigdan in een stille woonwijk, maar daar kunnen andereaspecten tegenover staan, die het wonen in een dergelijke omgeving toch alleszins acceptabel maken.Bij twijfel over de vraag hoe een bepaald woongebiedgekwalificeerd zou moeten worden (rustige woonwijk,stadwoonwijk, woonwijk nabij hoofdweg etc.) raadplegemen de regionale inspecteur van het Staatstoezicht opde Volksgezondheid belast met het toezicht op de hy—gine van het Milieu.
De grenswaarden voor het meest geluidgevoelige woongebied (de landelijke omgeving) kunnen worden beschouwd als een absoluut minimum voor woonbesteumiing;het is niet zinvol hieraan nog scherpere eisen testellen. (De vraag of voor bepaalde stiltebehoevendeelementen buiten de sfeer van het wonen, zoals bijvoorbeeld natuurgebieden, in de dagperiode wel eenlagere grenswaarde moet worden gehanteerd, is momen—roei in studie bij de Interdepartementale ConwiissieGeluidhinder; in het rapport van de Gezondheidsraadwordt ïn dit verband een waarde van 35 dB(A) genoemd).De grenswaarden voor het minst geluidgevoelig gebied(gebied met voornamelijk zware industrie) moeten opgrond van milieuhyginische overwegingen worden beschouwd aLs een maximum voor woonbestenuning; de grens—waarde voor de dagperiode, 65 dB(A), geldt daarbijals een absoluut maximum dat niet behoort te wordenoverschreden. Overschrijding van de grenswaarde voorde nachtperiode. 50 db(A), is uit milieuhyginischeoverwegingen met ton hoogste 5 dB(A) toelaatbaar.In het laatste geval geldt als criterium dat het ge—iuidnivtau binnen de woning overdag ten hoogste 55dB(A) in verband met ondermeer counicatiestoring) 16



en ‘5 nachts ten hoogste 45 43(A) (in verband metondermeer slaapstoring) zou mogen bedragen. Deze waarden corresponderen bij open raam (een toestand die inde Nederlandse situatie op grond van woonhygienischeoverwegingen als maatgevend moet worden beschouwd)juist met een buitenniveau van 65, rebpectievelijk 5543(A). De ideale waarden voor het binnenniveau inwoningen liggen evenwel — mede afhankelijk van de aardvan het geluid — tussen 20 en 30 dB(A).
— piwwiogiache topaning AUS .ie .zanbaocn jrenswaarden:vanzelfsprekend dient er bij de planning van nieuwewegen en industrile vestigingen nabij woonwijken (ofvice versa) steeds in eerste instantie naar te wordengestreefd een zodanige afstand aan te houden dat hetvoorziene karakter van de woonwijk daadwerkelijk kanworden gerealiseerd dan wel gehandhaafd blijft.De Gezondheidsraad adviseert in dit verband voor ztnesmet woonbebouwing een streefwaarde van 40 dfi(A) (dag—periode) als uitgangspunt te kiezen. Deze waarde kanworden beschouwd als representatief voor de geluidbelasting die in het woongebied alb gevolg van extremegeluidbronnen zou mogen optreden; het werkelijke geluidniveau in het woongebied zal dan als gevolg vanwoongeluiden en dergelijke tussen 40 en 45 dB(A) liggen, hetgeen ruwweg overeenstemt met de kwalifikatie“rustige woonwijk”.
Er kunnen zich evenwel gevallen voordoen, waarbij hetbezwaarlijk of zelfs onmogelijk is de voor dit doel.noodzakelijke afstanden aan te houden danwel een overeenkomstig effect te bereiken door toepassing van geluidwerende voorzieningen. In deze gevallen zal nazorgvuldige afweging van alle in het geding zijnde belangen de kwalifilcatie van de woonomgeving moeten worden aangepast aan de onder die omstandigheden bereikbare situatie. Het plannen van wocnwijken nabij snelwegen (of omgekeerd) dient e.hcer steeds zoveel mogclijk te worden vermeden.



6. Toepassing van de aanbevolen grenswaarden inConcrete situaties

6.1 Uitgangspunten voor de toepassing in oude ennieuwe situaties
Bij de toepassing van de in het voorgaande behandeldealgemene grenswaarden voor geluidimmissie in de woonomgeving dient onderscheid te worden gemaakt tussen“nieuwe situaties”, “overgangs—situaties” en “oude si—tuaties”.
“Nieuwe situaties” zijn die waarbij het ontwerp, deconstructie of de planning van de geluidbron, de geluid—gevoelige bestemming of beide nog redelijkerwijs zodanigveranderd kunnen worden, dat zonder buitensporige maatregelen aan de aanbevolen grenswaarden kan worden voldaan.
(Voorbeeld: een bestemmingsplan waarin een woonwijk isgeprojecteerd nabij een autosnelweg).
‘Overgangs—sitaaties” zijn die, waarbij de bron ôf degeluidgevoelige bestemming reeds aanwezig zijn en hetontwerp, de constructie of de planning van respectievelijk de geluidgevoelige bestemming f de bron reeds zover gevorderd zijn, dat de .it akoestisch oogpunt noodzakelijke veranderingen of voorzieningen niet meer opkorte termijn redelijkerwijs ten volle kunnen wordenverlangd.

(Voorbeeld: een woonwijk in aanbouw nabij een bestaandeautosnelweg).

Hierondr vallen ook situati wazcbij zowel de bron alshet geluidgevoelige bestemmingselement reeds in een zodanig vergevorderd stadium verkeren.(Voorbeeld: een woonwijk in aanbouw nabij een in ont—wikkling genomen industrieterrein).
OLk het geval War1n eCfl reeds bestaande, nabij een ge—luidgevoolge bestemming gelegen geluidbon verder wordtuitgebreid behoort tot de categorie “overgangs—situa— 18ties.



(Voorbeeld: de reconstructie van een nabij een woonwijk
gelegen autosnelweg).

“Bestaande situaties” zijn die, waarbij zowel de bron
als de geluidgevoelige bestemming reeds aanwezig zijn.(Voorbeeld: een langs een autosnelweg gelegen woonwijk).
De toepassing van de aanbevolen grnsuaarden zdl meestalnoodgedwongen verschillend moeten zijn voor de drie inhet bovenstaande genoemde categorien.
— “Niewe situaties “:

als uitgangspunt voor “nieuwe situaties” ware naar mijnmening het iii tabel T aangegeven stelsel van aanbevolengrenswaarden voor geluidbelasting in de woonomgeving toete passen.
Indien met grote waarschijnlijkheid mag worden aangenomen dat als gevolg van van de voortgang van de techniekeen thans vrij lawaaiige bron binnen afzienbare tijd aanmerkelijk stiller kan worden gemaakt, kan — indien zichdaartoe de noodzaak voordoet — hierbij tijdelijk wordengewerkt met een zekere verhoging van de aanbevolen
grenswaarden.
De in tabel T aangegeven (eventueel tijdelijk verhoogde)grenswaarden dienen te worden toegepast als uitgangs
punt (voorkeur) voor het ontwerp van de bron (bijvoorbeeld een industrie of een weg) en/of van de betreffendegeluidgevoelige bestemming (bijvoorbeeld een woonwijk).
—“Overgangs—situaties”:
voor “overgangs—situaties” zal het vaak moeilijk zijnaan de in tabel T gegeven grenswaarden te vldoen. Bijreeds vergevorderde plannen zou dit soms niet dan metverlies van reeds verworven rechten en grote financileoffers kunnen worden verwezenlijkt. Als uitgangspuntvoor deze situaties zal dan ook veelal met een hogeregrenswaarde moeten worden gewerkt dan in het geval van“nieuwe situaties”.
In bepaalde gevallen zal bovendien eveneens een tijdelijke extra verhoging van e grenswaarden kunnen wordentoegepast. De mate waarin de in tabel 1 gegeven grens—
waarden voor deze categorie zouden kunnen worden verhoogd vormt vooralsnog een onderwerp van studie voor deInterdepartementale Commissie Geluidhinder, zodat hiervoor nog geen uniforme aanbevelingen kunnen worden ge19 geven. Een uitzondering hierop vormt het geval van de



wonhijk nabij een aUt%.snelah dat hierna apart zal worden behanuejd. In alle andere 6etalien verdient het aatrbeveli:ac. in vexie a.et de regioiale inspecteur van hetfladtet3e.iCht (41 k t la&ËeZtfldtaeid een oi..lossing tezoeicex. dit. een aantasrdbsar i.st.fichtnaat garandeert.It • .. .. II.• • t.
bij de tet.2S voilecaik be%taande ‘.itueties ligt de pro—bltm,tier ao6 zc.eilijker. In 1tlL van deze situatieszullen dt is: tabel £ aangegeven grenswaarden aanzienlijk,
%ots ..esis zetr aanziensijk horden overqchreden, doordat
in het vt.r.edca zowel bij het construerer nn geluid—bronnen t.ti infrastructurele voorzie..in6ea, als Uj hetruia.teiaja iu,)asan vin dtzuike er de teluidèevLeliebesttm.ninètn naar dc huid.ge sn’ticbten anvLsdoenc.e reke—:.L1Z is %g!.OuJefl ‘liet Ge .skOeStische aspekten.alt aK’etiscne verbetering van acte situaties twairbij

ate(d4 ia ce tijd zovtel mugesijk naar vooraoemuegra.l.ShaJrder. dient te horden toCgtheCt’ J..rzt een b —

langriac it6aW• Voor het ialieunygieniscne beleid op..aIddcla.*.:ji. termijn. itierbij taL per geval een u,flossing
kiniûecs holde.. 4c’.vtldefl dor tuddel vin bafler.ngspr.iJrWfl..lb, WJaL(aj — reaea.ng nnidenc nat de tenischt til
tc..naiili’,:nt m.n.elijtheaen — tia een gefaseerde verscher
ping van .1e OLse4 uiteindeLijk een bevtedijende toc’,tard
Wordt burtikt.

ntilgv?it.l set .sabttiijac tverltg over d. finaneitringvaa
der,.elajkt ic.nelingspro
6ratas’s mede alb gevolg van hetvocnlsno ontbrken van ‘oidonde inzicht in de te 1. stt

rerea btieitb.nurmeu en de uaarnee sasnenhan;ende kusten%oer deze Situatit.s nI.g itit.t 1. asgesloten, is het niet
uce1ijk U taana reeds te intoneren omtrent de beieids
v.x’rncua’ns Van de re&ering ten aanzien van de financie—ningsmogelijkheden voor ee verbeteni’ig van deze situa—ties. hei kan ik t mededelen aat srdt olerwugen netkader voor dergelijke tinancieringnc...elingen onder tet.renscn in dc danhekotdijde het inz. geluidhinoer.

6.2 Voorkeurs grcnswaarden efl maximale çrenswaardenI. het vt.r&aande is rteds gtsttla dat bij “nieawt. situ—
cstCs” intwt ‘ntbcrp Viii bron efl/uf geluidgevi.elige be—stening bij varkeur :ou nietcn worden gewerkt metdein
tabel 1 aa1gee’.en, eventuet.l tijdelijk vernoegdc 6rens—ardn. Voor “oJtrang’t—..ituaLies” zou bij voorkeur



aoettn wGrdn gnerkt zvt it diddar Dtcflre’Iefl, upgru.dan r...t cver)5,angsk.aaktvr ir. t..-w.re matC vethocg.k,grenswaard..n aarup cbcdtettIb een estrd, tijdcljke wrt. ging Fa htrJen treçaat wtetas Jt te ‘...rwal.rcnv. rtga;tg ‘.at. de teet1niek. net t.ttreft 1,1cr af tt.anevoorkeurb grensiardtn, die als itgdaj%juat uuY een
D.OuCdclLag tan de betrettenac slttatae .tre..tersanterct..
In de prakti i :ulhn vt’rs tsl lie’. .cui.ne. j’trtdt.n t a
stn de aldus •a..wdt gcluictDciasti.ng van tit rtttetiendegeluiagevuelige besttuain en de ii nrKeiijIitLd açtrcdende gcl’iidtelastin1zalS gevrls, vac. nit-t nauwktarL.rvtaraf te bepa’en factoren. nS trza,, kunza.’i CdtJttgeuemd atinosferistbe nnttaadightdtn tc.p’rrtuurverdeling, voehtigheidsbraaa), dc• eric.Zaq, ta: degrondderaping en de invlctd îan andere $eLuiilL•r i.tI..$et J:jkt niet reaelijcc deze j,..r’s..tt’n tt.n vi ii..’ .t...flde betreff.tnde gt.luidbr.n töt• te z..aesan, teniter cuadatzij niet altijd ten nackle van de s.luiasev.eLlg. btsteitniuind hehut.ven te werPen cn oi.d.t .j ,lt tas

beperkt deel van de tijd zuilen vc’•)ri.’i.ct:a.
Bij da t t-pas’ ia, vat. da. t..fltfl.fl. Ci. rkc.,1r ..rt’tnw..tarden zal dan ot.k etn zekere mat.. v.au :i..xi”ts.t.’stin .icrct kunnen worat-n gcnooa•n. .sp grind t an fit-t 2 t it
Gat een verhoging van de aanbri, ,1.•n vra.nsa.aaz.1t .1 Piet SohiA) t..: omg..vingikarakter in het ilatrattc.i hiet ‘r.i—stig tal alatasten (en tolgens dc Ifrti,,uttt1n%lec.t-;•ura4isch tot klacitteit aa: iaii.’ . •. .‘Ltr.a,, kit. de(n’g a,a.taardt.ar.. • ttdXl’tt.L. Ceti’. t .i 1.. ‘ dh’ t. 1. ‘t rcraen e&c..-l•a dan de vi. recsr r• .. • .zd.. • Ei.a...a 1.L ; .... aiittri.Lt- ...j.. ci •ieI.Ia, 4f Ut da. .tt .dt £Jaiii

• et a.-..n r€r’• ;ai. al cA %t.berl.t. brlat t..t-pa%sen van dne m.r/t .riitt.t ‘.t’t •“.. ri,wn .sat.1.evt•ltr.5 in ..verleh tt trejer .. t .k t t .,iunalt ti. ,jt. —tear vst laet Sta ttOttt • t dc V Ir. • t. nd’a i 31:: t t ..t het tL.ezi% .t ‘ fljfl • ‘. ctg t t t ‘til i..u.

b 5 Concrete tocfaaasinc VuA .u. a.i .Dt. •. •rt-r’4s-,r itr.
vzor net scrkeerslawdai Vat. eJtC. flClhit Cfl

.c t’ t•pa’ntn., van lat iitr:’. t t.: LJt•.H .t.a. la •
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KterSlawadi en k onrerp i deze toepassing uitgewerkt
in ae navolgende voorlopig te hanteren beleidsnormen
voor w3Gnbetenrningen lngs autosnelwegen:

UJa1 n ioA

i5

a nnt r n beidsrcrrranvaarwon—
a1itr:ewag,.

:e floi ding ati dez grensaardeii is openomen inhdcuK an 2enorza rapport; nierhi is eCfl tItijde
t LJ ko verh xngU vi. ac gronsaarden toegepast in ver—saod met no verza nt nng dat de voertuigen in de toe—
onnst zoveJ sriller zullen worden gemaakt, dat dit voor
iOtSfle iwe,en efl von lgi:lg van het goluidniveau met 5dB(\) zal opleveren.

Het rapparn, anio een groot aantal aspekten van no be—surijding van geluidhinder langs autosnelwegen wordtnehaodlJ a lsied eOfl methode vordt gegeven voar do berokeniug eau de goluidbelasc ing op de omgeving alstunet r ‘Van de vereeerocgevens van d betreffende zeg,Dijîag II aan deze circulaire toegevoegd.
Ite’ i a rd: n’t kader vaa de lnterdeparteme:itaie

eiia s Lede luidh idr verz•gn overeenkomstig beleid nonnen v )r te Lereid€ tn heb ove van indor danzo, abe n :iioen 1 ngs :iutcne iwegen , enke ihnan 5’COii
en zegel i area d hd ude cra.

t:;i ftt.aflIe



7. Beoordeling ian Ie geluidbelasting in conrcrete situaties
— - -

Door de op grond van het voorgaande verkregen aaraevoor het toelaatbare geluidniveau voor een bepaalde situatie te vergelijken met het door de geluidbicin terplaatse in werkelijkheid veroorzaakte geluidniveau (aande hand van metingen of berekeningen;, kan wGraen beoordeeld of aan de inamiasie—aanbevelingen wordt voldaan.
Daartoe dient volgenb de [50—aanbeveling ht’r uit met ing-en of berekeningen te bepalen geluidniveaa, car d’or debron wordt veroorzaakt, zon.,dig te t..ordt’n ccLrrLseerdmet een toesicig van + 5 dB(A) indien in het geluid hurbare zuivere tonen aanaezig zijn, het geluid een impulsief karakter bezit, of beioe mgc1ijkhedazid voordoen.Betreft het echtc.r muziekgeluidc.n, afkts.stig Jt aaburi6eruimten (woningen, bcatkciaers r.G.) Jan dient biciVtOteen correctie van +10 dBjA; te ordtii tot.tast.Indien het geluid sltchts gJrc•ad... etsi .t.,.’kte peri’leof met langdurigc. pauzes harattu,.tz L, ditucn In$aaLde, in de 150—aanbeveling .i..snte%tn .‘orrttttes in nt..ga—tiLbt z:n te waJe1 .iangtbraeh.

Is tu riet aldus gc..orrigeeroe, ter çl4.a’e ntersenit geluidniveau — cvtntuetl met. ina.ntrtl.iab van de erdur—gencemde 5 dBA) aarge — hor dan de vstge’teIdegrenstiaarde voor htt toelaatbsre gluicr.iveaudanmnetenbir.n€n net kader tn dt wetttlij,s .g 4li tchedtr IL4.atregelt.n worden oltrwohen om het ver enil tt clsnintre...
Deze waatregelen kunner. v.ri drithlei. ‘aard ..i;..:Ji maatregelen .n de bron: vtrninderinp van de gt&uiJ”p.duktie doz ziddel van techn.ne vc.or. itningititnlf btperkingen aan t..t ,ttruik an dt brt;b; ma.strtgelen t€.r beperkia,, Val. de pci.adc verdr..:nt t inde br.a c. de ugeving dr middel van at..’ hermende&orzieaiin,ze.1 of af staaad:errot:a1g;

23 anetr een combinatie van dE vriorg.saride taatrej,cLtnniet tcthet gewt.n%te reultasc ka;. leiden:



maatregelen ter beperking van de geluidoverdrachtnaar het inwendige van de besteing (bijvoorbeelddoor woningen te voorzien van dubbele ramen en gevel—kier—afdichting).
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8 MEDEWERKiNG

Ik moge een dringend beroep op U doen Uw medewerking te
verlenen aan het gestelde in deze, in overleg met de
overige betrokken departementen alsmede de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten tot standgekomen circulaire.
In het bijzonder vraag ik Uw aandacht voor de conse
quenties van de onderhavige immissie—aanbevelingen voor
de bestaande en in de toekomst op te stellen structuur—
en bestemmingsplannen, waarbij U betrokken bent of zult
zijn.

Mijnerzijds zal ik niet nalaten U regelmatig te infor
meren omtrent nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden tot
bestrijding van de geluidhinder.

De Minister wan VoLksgezondheid
en Milieuhygiëne3
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APPENDIX

Begr :psomschrijvi ng

di .j : : •i. —A. Dit is een eenheid voor het geluid—
niveau waarbij de geluidniveaus in de verschil—
lende frequentiebanden zijn gecurrigeerd vol—
wzzs de zgn. A—karaktrristiek. Deze karakteri
stiek brengt de eigenschappen van het menselijk
ehonr in rekening door de lage tonen, die als
ninder hinderlijk worden ervaren, iets af te
zwakken ten opzichte van de hoge tonen.
Dit gebeurt door inschakeling van een genorma—
liseerd A—filter (zit LEC publikatie 123 of 179)
in het meetinstrument.

LA : galern. ‘f Urékni Je!4Z?».z4, gedetiniierd
als:

2to p
LA - 10. log

(in dB(A))
po

met gemeten of bertkende geluiddruk

en p — vergelijkingsdruk van 20 micronewton/m2.

t34”..2t.” J.Z:dfl:Zk3., te bepalen volgens deq
formule:

I0.101ogt_ f..1O
1 10)

(in dB(A))q

met L. — het geluidniveau in dB(A), behorende
bij het midden van klasse i (voor
klasse—intervallen beneden 5 dB(A)
kan worden volstaan met het reken
kundig gemiddelde; door grotere in—
tervallen moet logarithmiseh worden
gemiddeld)
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f. = ner Lijdsinterval (uitgedrukt als een
perenrage van de relevante tijds—
periode) waarin het geluidniveau binnen de grnzen van k1ass i is glgen.

28



Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene

AAN: de Gemeentebesturen

AAN: uc pruviricide oesturen

uw kenmerk uw brief ons kenmerk cir. 132228 DG MH SB

onaerwerp aanvullende immissie-aanbevelingeri ciatum 1 mei 1974

Op 28 augustus 1973 heb ic U doen toekomen een crcuiaire inzake ne bestrj
ding van geluidhinder.
In deze circulaire zijn mmissie-anueeingen ii de vorm vun vûoriopg te
hanteren beleidsnormen ten aanzien vdn geiuidhnder vermeid, Deze adnbee
lingen hadden betrekking op woningen nabij autosnelwegen. Daarbij is onder
scheid gemaakt tussen het geluidniveau buiten, voor Je gevel, en het gelud
niveau binnen, bj gedeeltenjk geopend enster.

In de praktijk is inmiddels dringend behoefte gebleken dan aanvuliende
immissie-aanbeveiingen voor gevallen, waarin de geluidwerende voorzieningen
noodgedwongen geheel of grotendeels aan ne woningen zelf moeter worden
getroffen. Daarnaast is het ook nodig gebleken immissie-aanbevelingen voor
schoolgebouwen op te stellen.

Aan het slot van de circulaire inzake Je betrilding ver geludririder heb iK toe
gezegd niet te zullen nalaten U regelmatg te informeren omtrent nieuwe
ontwikkelingen en mogelijkheden ter bestrijaing van geluidhinder. Dit schrjver:
kan dan ook gezien worden als een vervolg op ce circuidiie Het geeft unvui
lende immissie-aanbevelngen voor woonoestemmingen met betrekkinu tot het
birinenniveau en voor schoolgebouwen.

1. Immlss,e-adnbevellngen voor woonbestemmingen langs autosnelwegen met
betrekking tot het binnenniveau

De waarden van net geiuaniueau buiten, voor cie gevel, kunne. wrJe te cc
tot waarden voor het binnenniveau bij gedeeltelijk geopend venster, dooi eerst
genoemde waarden te verminderen met 10dB ziinde de gemJueide geluid
iSoictie van een gevel met gedeeltelge geopena rem.

Voor de herleiding tot waarden voor let binnenniveau nij gesloten venster
t normale giasgevel 1 kunnen eerstgenoemde w&,rden worden ver m nderd met

29 15-20 dBA, zijnde de gemiddelde geudisoiate van een gevd mei ei1sters



voorzien van etn dunne enkelvoudige beglazing. In gevallen waarbij immissie
aanbevelingen worden overschreden moeten eerst maatregelen wordenoverwogen die nog redelijkerwijs aan de weg kunnen worden getroffen. Ingevallen waarbij dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, en waarbij woon
bebouwing reeds dnwezig is, kunnen nog slechts maatregelen aan de gevel
worden overwogen, al of niet in combinatie met een wijziging van de platte
grond van dè woning.
Het gaat hier om het verhogen van de glasgevel-isolatiewaarde, waardoor binnen,
bij gesloten ramen, het geluidniveau wordt gereduceerd. Door een dergelijke
maatregel wordt het geluidniveau binnen, bij gedeeltelijk geopende ramen,
uiteraard meestal niet gereduceerd. Worden immers alleen maatregelen aan de
gevel genomen, dan blijft net geluidniveau vâôr de gevel ongewijzigd.De in de circulaire van 28augustus 1973 opgenomen aanbevelingen behoeven
dan ook aanvulling met waarden voor het binnenniveau bij gesloten ramen voor
die situaties, waarin het geluidniveau buiten, vôôr de gevel, de aanbevolen
waarden noodgedwongen te boven gaat.
Het betreft hier situaties die gerangschikt kunnen worden onder de zgn. “over
gangssituaties” (in het door Rijkswaterstaat in februari 1973 uitgebrachte
rapport Verkeerslawaai en Wegontwerp nog “bestaande situaties” genoemd),
waarbij in het verleden een dusdanige vastlegging van wegtracé en bebouwing
heeft plaatsgevonden, dat het treffen van maatregelen aan de weg redelijkerwijs
geheel ot gedeeltelijk niet meer mogelijk is.
Dergelijke gevallen kunnen zich voordoen bij hoge bebouwing in de onmiddel
lijke nabijheid van auto(snel)wegen. Afschermende voorzieningen langs de weg,
zoals aarden wallen en schermen, zullen in dergelijke gevallen wel de gevel-belasting van de lagere verdiepingen kunnen verlagen, maar niet de gevelbelas
ting van de hogere verdiepingen. Daar kan nog slechts door opvoering van de
gevelisolatie een aanvaardbaar binnenniveau worden bereikt.Met deze aanvulling gunnen oe aanbevelingen als volgt worden weergegeven
(geluidniveaus Leq in d8A):

Buiten Binnen

gedeeltelijk extraSituatie
open raam gevel-isolatie,

gesloten raam
dag nacht dag nacht dag nacht“nieuwe situaties”:

voorkeur
55 45 45 35

—

maximum
60 50 50 40

--
—“overgangs-situaties”:

voorkeur
60 50 50 40 40 30maximum
65 55 55 45 45 35Tabel 1: voorlopig te hanteren beieids-grenswaarden voor woonbestemmingenlangs autosnelwegen
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Indien het in ‘overgangs-situaties” niet mogelijk is door maatregelen aan deweg het buitenniveau tot de aangegeven waarden te reduceren dan is het binnen-niveau bij gesloten raam van toepassing. Voor dit geval wordt, uitgaande van hetverschil dat doorgaans tussen buiten- en binnenniveau wordt gemeten, eengrenswaarde aangehouden welke 20 d8A lager ligt dan de grenswaarde voor hetbuitenniveau,

Opgemerkt zij nog dat maatregelen aan de glasgevel veelal tevens vergezelddienen te gaan van maatregelen ter verbetering van de ventilatie van de binnen-ruimten.

2. immissie-aanbevelingen voor schoolgebouwen nabij autosnelwegenAan het akoestisch klimaat in schoolgebouwen moeten hoge eisen worden gesteld.Een belangrijke rol hierbij spelen eisen van goede mondelinge communicatie(spraakverstaanbaarheid) en de mogelijkheid tot concentratie.In aansluiting op in het buitenland toegepaste normen raad ik U aan voorlopig denavolgende grenswaarden voor het equivalente geluidniveau (Leq in dBA) overdag te hanteren:

Buiten Binnen
Situatie dag gedeeltelijk extra

open raam gevel-isolatie,
gesloten raam

“nieuwe situaties”:
voorkeur 50 40 30maximum 55 45 35“overgangs-situaties”:
voorkeur 55 45 35maximum 60 50 40

Tabel II: voorlopig te hanteren beleids-grenswaarden voor schoolgebouwennabij autosnelwegen

Ook hier geldt dat indien het niet mogelijk is door maatregelen aan de veg hetbuitenniveau tot de aangegeven waarden te reduceren, het binnenniveau bijgesloten raam van toepassing is.
Ik moge U verzoeken bovenstaande aanvullende immissie-aanbevelingen in depraktijk zoveel mogelijk toe te passen.

De Minister van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne,


