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1

inleiding

In de circulaire van
20 maart 1970 heeft de
toenmalige
Staatssecretaris van So
ciale Zaken en Volksgez
ondheid Uw
aandacht gevraagd voo
r de problematiek van
de bestrijding
van geluidhinder. In
deze circulaire werd gew
ezen op een
aantal mogelijkheden
om op gemeentelijk niv
eau
tot een
meer efficinte bestrijd
ing van geluidhinder te
komen.
Uit een groot aantal rea
cties hierop is geblek
endat vele
gemeentebesturen aandac
ht aan deze problematiek
besteden.
Tevens is echter kom
en vast te staan dat gel
uidhinder in
verschillende gevalle
n niet of in onvoldoen
de mate kan
worden bestreden bij
gebrek aan doelmatige
wettelijke
regelingen en voorsc
hriften.
Getuige het groeiend
aantal publikaties, ger
echtelijke
uitspraken, klachten
en acties blijkt geluid
hinder de
laatste jaren in toeneme
nde mate als een ernstig
probleem
in de samenleving te
worden ondervonden.
Inmiddels heeft de pro
blematiek van de geluid
hinder ook
op departementaal niv
eau ruime aandacht gek
regen; de de—
partementale activite
iten in deze worden gec
o6rdineerd
door de Interdeparteme
ntale Commissie Gelui
dhinder. Hoe
wel in het kader van
deze commissie nog vee
l werk zal
moeten worden verzet,
beginnende hoofdlijnen
van het door
de Rijksoverheid te
voeren beleid ten aanzie
n van de be
strijding van geluid
hinder zich steeds du
idelijker af te
tekenen. Het komt mij
wenselijk voor thans nie
t langer te
wachten tot deze werkza
amheden zijn afgerond,
doch U
reeds nu omtrent de hoo
fdlijnen
voorzover mogelijk
mededeling te doen.
—

—
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De onderhavige circulai
re beoogt allereerst
eenoverzicht
te geven van de bel
angrijkste beleidsvo
orn
em
ens, zoals
die ondermeer in de
Urgentienota Milieuhy
gin
e zijn
neergelegd. In aanslu
iting hierop
zal worden aan—

gegeven in belk opzicht de gem
eentebesturen bi) het op
stellen en uitvoeren van hun
beleid in de lokale sfeer
ook reeds nu en actieve
bijdrage tot de vermindering
van geluidhinder kunnen
leveren. Vervolgens zullen enk
e
le aanbevelingen in de vorm
van voorlopig te hanteren
beleidanormen ten aanzien van
geluidhinder ter sprake
wordtn gebrcht. In ik of
meer aanvullende circulaires,
die te elegener tijd zull
en worden toegezonden, zal
nader worden ingegaan op
de toepassing van de aanbevolen
richtlijnen en beleidsnora
en op specifieke terreinen
van
de geluidhinder, zoals
industrielawaai, bouwlawaai en
verkeerslawaai in de stedelij
ke 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
zgn. stationaire meetmethode). Voorts zijn in 1971 en
—

—
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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 uitgebrach
te Urgentienota Milieu—
hygine is een hoofdstuk opgenom
en over de bestrijding
van geluidhinder. Aan de uitvoer
ing van de hierin aan
gegeven urgenties wordt gewerkt.
Deze urgenties betref
fen
naast de voorbereiding van een
Wet inzake de ge
luidhinder, een wijziging van
de Luchtvaartwet en een
wijziging van de Hinderwet
de volgende punten:
verlaging van de grenswaarde voor
de toelaatbare ge—
luidproduktje van motorvoertuig
en en bromfietsen;
uitbreiding van de controle op
de naleving van de wet
telijke voorschriften op het gebi
ed van geluidhinder;
voorbereiding van een bijscholin
gsprogramma inzake ge—
luidhinderbestrijding ten behoeve
van architecten,
planologen, stedebouwkundigen,
verkeersdeskundigen,
bouwkundige— en werktuigbouwkund
ige ontwerpers;
voorbereiding van educatieve maat
regelen;
instelling van klachtencentra
voor geluidhinder;
zonering rond belangrijke gelu
idbronnen in het kader
van de ruimtelijke ordening;
voorbereiding van maatregelen
ter verbetering van de
geluidisolatie van woningen;
uitbreiding van het onderzoek
inzake geluidhinder en
geluidhinderbestrij ding.
Onder de punten welke in het
kader van deze urgenties in
dit beleid een hoge prioriteit
hebben wil ik U in het
bijzonder noemen:
voorbereiding van een cursus
voor ambtenaren, die met
het toezicht op de naleving
van voorschriften en voor
waarden terzake van geluidp
roduktie zijn (of zullen
worden) belast;
inventarisatie van de belangr
ijkste stationaire ge
luidbronnen per regio;
voorbereiding van een meerprog
ramma ter bepaling van
de heersende achtergrond—geluid
niveaus in thans nog
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

rustige gebieden, waarvoor plannen bestaan welke
bij
een onzorvuldige uitvoertng een aanzienli
jke verho
ging van het .ichtrrgron&geluidniveau zouden
kunnen
veroorzaken;
opstellen van richtlijncn voor de tuelaatbar
e geluid
belasting (renwaarden en htreefwaarden voor
)
ver—
schillende bestemmingen in het woon—, werk—
en recrea—
tiemilieu.
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i.

Mogelijkheden voor geluidbperkericIe maat
regelen In de gemeentelijke sfeer

De gemeentebesturen Kunnen bij de
Destrijdia vus e—
luidhinder een belangrijke rol spelen.
Deze zal mede tot
uitdrukking worden gebracht in de
adngekondi,Ede wet in
zake geluidhinder.
In arwachting van de realisatie aa
dete 6
*etgtvin eis .ic
daaruit voortvloeiende richtlijnen voor
dc ti.elastl,aic
geluidbelasting wil ik gaarne nu reeds
Uw bija ndtre aan
dacht vragen voor de volgende m’.gel
ijkl.ed’n in de gt’za ifl.—
telijke sfeer, die veelal 2t.nder rute
kusten tot ec.n
•
1
langrijke verbetering an het akitsti
.n leezklimaat
kunnen bijdragen:
1. het bij het opstellen van structuur—
en iriter.mîings
plannen uit gel.uidsuogpunt iitÎL.Ja.
4zitpi•rt-n van Ve
luidgevoelige en geLuid—ongew’elig- b
‘t enniingen. l)it
aspect van de milieuzorg ware z viel
mogelijk in
regionaal verband te verwezenlijkt.a.
het an de plan
nen opnemen van zudanige gegeven.,
udt diaruit d.
akoestische gevolgen vocr het betrokkcn
en h•t aan
grenzende gebied kunnen wi..rden afgelei
d; tc’.rai, Let ii
de toelichting p de plannen opnera.n
van Je .or—
gestelde eisen en/of ‘boorzieningen ter
wiarn. !.riIfl
van een gezond akoestb.h leefklim.a.at
s.i de .eiiG’
bronnen denk ik in dit verband in
bet Lijiondtr sta
de verkeerswegn).
2. het effe.cief benutten van de
t tiaani tred, kr
s.hikking staande wettel.jke migeltjkhedc
n t ‘t lat • 7
leggn van voorwaarden aan beps 11
ie
ta’iidrr ,‘.iae;.
zake het toegestane ge1uidn,
•
.
arula, ia
tretten van afs hcrmende .c n. .
.
•
1. Is 3
in dit verband in ?vt bL :j fl.1 •t t
.
ii
‘In
in het kader van d htnderi.t
alt’.
1
4, iS, ii
en —6 betreftende d
“
ei. •
haarden tc,n aanzefl ‘.“c ..t •: r
al..,
.ttn;.
t
—

-

...

.

‘

,

-

..

.‘:

..._

zaakte lawaai), de bouwverord
ening (artikel 367 en
382 van de Model—Bouwverordening
in verband met res
pectievelijk het voorkomen van ove
rlast door geluid
en trillingen en eisen ten aanzien
van het toe te
passen type bouwmachine en het geb
ruik hiervan, als
mede het zo min mogelijk gebruik
maken van de be—
voegdhcta tot het verlenen van ont
heffing van de in
de bouwverordening opgenomen bepalin
gen inzake de ge—
luidisolatie tussen woningen onderli
ng), de Drank—en
horecawettwelke het mogelijk maakt
in de Drank— en
horecaverordening aanvullende inri
chtingseisen te
stellen ter voorkoming van het
naar buiten treden van
het lawaai van nachtclubs, bea
t—kelders e.d.), alsmede
de Zondagswet (artikelen 2 en
3).
Aangezien — naar de ervaring lee
rt — een doelmatige
ontrole op de naleving van de
gestelde eisen en voor
waarden vaa essenti&el belang
is bij de bestrijding
van geluidra.nder, verzoek ik
II in uit verband hieraan
rott aandaht te besteden.
6
.s. ziet steLLn Van regels ter beperk
ing van geluidninder
in de Algemcre P’,litie Verord
...ning en het effectief
bi’tiatten van de besteaude regels
in deze verordening.
Ii ait vertauc kaa ik U medede
len dat door de heder’
L.Iidst Sti..tting Geluid
htnder in samenwerking met de
Vtrtnzgin. van Nederlandse Gem
eenten wordt gewerkt
Ja.1 p clidhinuer
bestrijding serichte modelbepa—
v.cr Je APV, die in de loop vaa
1974 gepubli
Cettd zullen worden.
ø. net. betrekken van
het a..pect geluidprc.duktie bij de
aaktd.SÉ ‘an transpurtm
aterieel ez bussen, bouw—
;.sr. ez apparatuur ten behoev
e van gemeentelijke
dien’,ten. aeeds thans zijn in
dat sectoren diverse
geluiugedcmpte produxtea in de
handes en het zou dan
iJS aanbeveling ver
dtez.ea tenminste offerte te vragen
v3...r z..ael geluidanne als “no
rmale” versies van het
betrcitcnac. proaakt.
or iitlichtingsn omtrert gelu
idarme versies moge ikU
cerwij zet, naar de deribetretf
ende leveranciers, de
aktnstaacue adiesburc..aas en
de TechnischPhysische
bieast TPD l’ltO—TH. In dit
v..rband zu ik het ten
:et-rste ‘p prijs .,.elien inci
iea U zoii
het aanDeste,iesa van herken de aannemer dt overwegen bij
zoveel mogelijk
te ar
1 1 icnten tan eluidanc apparat
uar 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 leide
n tot
een anelheidsverhoging voor het verkeer;
— het
toepassen van “groene golven” voor wtgen met
ver
keerslichten;
— het
treffen van maatregelen ter beperking Van
het
doorgaande verkeer in woonstraten;
— het aanbrengen
van af schermende constructies of van
geluid—absorberende materialen bij viaductc.
n, onder—
doorgangen en andere grote betonconstruc
ties nabij
hoofdwegen (aangezien, zoals bijvoorbeeld
bij het
Kleinpolderplein te Rotterdam ib gebleken
, ten
gevolge van geluidretlecties zonder derg
elijke voor
zieningen een extra hoge geluidbelasting
op de om
geving kan optreden);
— optimale plaat
sing van haltes voor het openbaar ver
voer ten opzichte van geluidgevoelige obje
cten;
—
het zoveel mogelijk beperken van het vrac
htverkeer
in de bebouwde kom door het instellen
van omlei
dingsroutes; een nachtverbod middels de
Algemene
Politie Verordening voor zwaar vrachtve
rkeer binnen
de bebouwde kom of bepaalde delen daarvan
ware hier
bij te overwegen.

5. Aanbevolcn qrerwaarden voor ge
1idbeastirig
-

5.1
ltn

Er issierlornen en

indnkse—aanbnelingen

.i3ttZ.t.1

ai1 net J..”r cci’ geluidnro;.
veroorzaakte La—
kan o. de racheid ordn geraak
t tubsCn ce emissie
it-tra1inj) en de nara asie
ontvsnbst’b op een bepaalde
DL..ats in de
%Z.$cVaa.
sala

Dc e’asasc VJfl gela
idbfl.ra.el tal in toenemenJe
mate aan
bai.Jca auar.en hrdea
ei,d met bcnulp van z
n. emisbie—
6
nonnen: elSCia aan de max
imale getuidproduktievandeDro
n.
Je eaizssienormn suli
en
cok tp lar.ere termijn
al
jaar gelsca Ge ua.g
clijai.wdcn ii karktertsti.et
e eisen—
..tiaageil tai. de net
rt lEende bron wrschillend kun
nen
ajr. voor ongeltje.a.c..rtuee
tronnea. Er zal per bron zo—
adl rekening kunita
6
worden gehouden met de. bestaan
de
technis.t.e en eI’oiau.Îclae mo
geiajkntden van het ament
Je a. bes:—practicabie
—mra benadering), alsook
met
t in redttijkheid tt ven
d
actiten rtaarijding van
de
te.ait.. In het kadea van
het milie.uhygi&niach beleid
rdt er naar gntreeid de
rmtssiert.ranen pcriodicac ten—
.niabte 6
£.‘danl te verseherp
en, dat in de meeste situatie
s
p da cuur ander ia..ttn
spcr1e v%rraair.gen aan de
i..ri
i... it—aanbt;eiinger. an wor
£i
den vosdaan.
ai selat.1&e gealten kdft het
evenwel ter wijle van hetbe—
:..ao t.n c1 ia.t
I1.cs
p
tn
s 6
c..
t ass
tC kwalifi—
ere:. nt..at hrhelLja zijn
ie ea•sienornen snor be—
naLde. tl1s’lbrnntra .ttie
rper te stelle.i, Jan ‘p gro
nd
sit iii
e1.’iIfltfl)fei,iadg itLi
i.%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 m
evii.g t t
6
i.’ t—, aeflt
‘t re,rvatirmilc..) .iAlen war—
..Itû et...I t’!
‘.alit..tsdcelste:::ahtn: tact geheel
an
ei ii w .r.n tefl reT
.aala, nabt e.ea itel’sidjron gele
gen
Dw%ttrW)itar
.r’ ‘.4 var e 1
e..aheids— ta in ii
t i%vgiZni—
titet..a
rere;. t. Ia.s,, .ij ‘mv
actcn i.iet ên
—

—

i

•,..
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bepaalde waarde
voor de geluidbela
sting (zoals de em
sienormen), maar
is—
een gobied tussen
twee uiterste waa
den: een grenswaa
r
rde welke in het
belang van de volk
gezondheid niet
s
mag worden oversc
hreden (het zgn.
beschermingsni7e
basis—
au), en een stree
fw
aarde waaronder he
nadelig effect va
t
n de geluiohelasti
ng op de betreffe
besreimaing van on
nde
dergeschikte be
tekenis is,
In de praktijk zu
llen de itmnissie—
aanbevelingen in ofl
crete gevallen ve
—
elal in de vorm
va
n zn. beleicisnorm
kunnen worden toeg
en
epast. Een beleid
snorm komt dan vo
een bepaalde situ
or
atie tot stand ui
t
een atweging van al
voor die situatie
IC
in het geding zi
jnde belangen; he
veau van de bele
t ni
idsciorm zal mee
stal tussen het ba
beschermingsmiveau
sis—
en het streetnivea
u zijn gelegen.
Wanneer de beleid
snorm aanzienlijk
afwijkt van de
streerwaarde verd
ient tet met he
t oog op een verb
van de situatie
etering
op middellange te
rmijn aanbevelin
periodieke versch
g een
erping van de bl
eidsnorui te overw
mits hiertoe tech
egen,
nische en eonum
i5cbe mogelijkhede
aanwezig zijn.
n
5.2

Utgangspunteri te
n behoeve van aa
nbevolen grens
waarden voor ge
luidbelastng
Momenteel ontbre
ekt het wettelijke
kader voor imisSie—
normen; het ligt
in mijn bedoelin
g dat de in voor
bereiding zijnde
Wet inzake geluid
hinder hierin za
voorzien.
l
Vooruitlopend op
de tot stancikoming
van deze wet wil ik
U echter bepaalde
, voorlopige gren
sw
aarden voor geluid
belasting aanbev
elen. Als uitgangs
punt hiervoor ba
ik mij op de ric
seer
htlijnen, zoals
neergelegd in de
veling “Assessm
aanbe
ent of noise with
respect to coun
respone” van de
ity
International O
rganization for St
ardization (ISO/
and
R i996—1971).
Zolang nog geen
beleidsnormen op
wettelijke basis
vastgesteld, wa
zijn
ren in Nederland
deze aanbevelinge
mijn mening vo
n naar
orlopig zoveel
mogelijK toe te
passen.
In deze nij ne
t Necierlands Nor
malisatie Institu
krijgen aanbevel
ut te ver
ing
die primair is op
dustrielawaai,
gesteld voor in
maar ook met su
cces kan worden
voor andersoorti
toegepast
ge lawaaibronn
e zoals verkeers
het lawaai van
lawaai en
bouwmachines
wordt als aanbev
waarde voor de ge
ol
en grens
Iuidiniisi in
de woonom
—

3

—

geving een zgn.

basisoritorium (35 L -5 dB(Â
)) gegeven. Hieruit kan voor
een bepaalde situatie vervolge
ns de bijbehorende grens—
waarde worden afgeleid door
het toepassen van correcties
voor het tijdstip van de dag
waarop het geluid ordt ge
produceerd en voor het karakte
r 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 verschil
lende onoerzoekingen voor ons
land de meest representa
tieve te zijn). Als currect
ie voor de dag—, avond— en
nachtperiode zouden respecti
evelijk waarden van 0, —5
en —15 dBA) rnoeren worden
gehanteerd.
Toepassing van deze uitgangsp
unten op de lSO—aanbeveling
leidt tot de in tabel 1 opge
nomen grenswaarden voor ge
luidbelasting in diverse
woonmilieus. De grenswaarden
zijn hierbij uitgedrukt in
dB(A). Is de geluidbelasting
constant in de tijd, dan cor
respondeert deze direct met
ht gemeten of berekend
e geluidniveau L ; in het geva
l
van een sterk met de tijd
wisselende geuidbelasting
correspcndert deze met het
zgn. equivalente geluid
niveau L
Voor een onLschrlJvLng vin
de oegrippen dd(A),
LA en Leq
ik U vcrwijzen naar Je App
endix hij deze circulaire.

moge

1e w:r Igeving

anbev1cn
1F (A)

grr.ar2
dag

1.

c. nd

nacht

ndeike imgving OOK voer
liuigs rJc cli Sti±

rsti work,we:ngvr—
kc-r
3. w Or
-

.

srwijknauihfawg,dr’ae

so rJc;.
:wjk n saa oct
crk iaa :r.
t
iL

•

ac:
jel

,

0

:rrb— ïr,jven, ban—
,
ver
ntra)
t vroolija awar
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5.3

Kanttekeningen bij de aanbev
olen grenswaarden voor
geluidbelasting

Ten behoeve van de toepassin
g van de in vorenstaande
tabel opgenomen grenswaarden
voor geluidbelasting dienen
de navolgende kanttekeninge
n:
—

de perioden dag, avond en
nacht zijn in dit verband
niet scherp gedefinierd.
Vaak kan bevredigend worden
gewerkt met een indeling:
dag: 07—19; avond: 39—23;
nacht: 23—07. Lokale omstan
digheden kunnen het gewenst
maken hiervan af te wijken.
Voor bepaalde geluidbron—
nen (bijvoorbeeld continu—bedr
ijven) kan veelal worden
volstaan met het toepassen
van grenswaarden voor de
nachtperiode, waarbij deze
reeds om 19 uur ingaat.
zon— en feestdagen:
het toepassen van specialt.
grenswaarden voor zon— en
feestdagen is alleen dan
zinvol, wanneer vaststaat dat
andere, bewust geïntameerd
e of juist veelal aan deze
dagen gebonden activiteiten
(bijvoorbeeld recreatie—
verkeer) slechts een te ver
waarlozen bijdrage tot de
geluidbelasting van het bet
rettende woøngebied Leve
ren. Indien dit het geval
is en een verscherping van
de grenswaarden op grond
van plaatselijke overwegingen
wenselijk wordt geacht,
kan deze vers terping worden
bereikt door de avond—gre
nswaarcien van toepassing te
verklaren op de dagperiod
e.
Verscherping van de grensw
aarden voor de avond- en
nachtperiode is meestal nie
t zinvoL. Voor een aantal
geluidbronnen en geluidhin
derli jke activiteiten kan ook
een oplossing worden gev
ondcn in de toepasnng van ar
tikel 2, lid t en artike
l 3, lid t van de tondagswe
t.
Jet.... J ‘.et »az”..n t/c
LA3’( :;4:rr.:
het betrett hier incidente
le woningera (bijvoorbeeld
bedrijfswoningen) in de onm
iddellijke nabijheid van
lawaaiige industriecomple
xen. Voor de op neer dan ta.
3000 nitter afstand van ind
ucrieterrtinn gelet.n
wocnijKen gelaen in pri
tript’ andeze ntrnwn;daardie
nt
het attsviteitenpatri.ta
van de wijk zelt maatjctisd
te
zijn nar ue kalitiicati
e va de w ‘unongevirig. Vaa
k tal
het aaatevcling verdienen
in derelijke gevallen
a’ktergrnd—geluidnivtsu
awtinsen tt verrichten. ioor
de wningrn binntn de
tuUt. is grens vt.rdient het
voir
hands aanbeveling in owrle
g met de regionale iraspeL
teur an het Stadt.tue
zicht .p de Vulksgezundneid
vast
—

—
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perCoden:

—

te stellen hoe de
kwalifikatie van de
woonomgeving,
rekening houdende
met de aanwezigheid
van de indu
strie, moet worden
bepaald.
De toepassing van
de grenswaarden op
industrielawaai
zal overigens in een
vervolgcirculaire wo
rden behandeld.
differen

cae van de &oon

omgevin:
met opzet zijn gee
n algemene grenswa
arden voor de
woonomgeving aang
egeven, maar is een
gedifferentieerde
kwalifikatie toege
past, waarbij de “g
eluidgevoelig—
heid” is afgestem
d op het normale ak
tiviteitenpatroon
in de desbetreffen
de woonomgeving.
Zo is het wonen in
een stadcentrum
weliswaar aanzienl
ijk minder rustig
dan in een stille
woonwijk, maar da
ar kunnen andere
aspecten tegenover
staan, die het wonen
in een derge
lijke omgeving toc
h alleszins accepta
bel maken.
Bij twijfel over
de vraag hoe een be
paald woongebied
gekwalificeerd zou
moeten worden (ru
stige woonwijk,
stadwoonwijk, woonw
ijk nabij hoofdweg
etc.) raadplege
men de regionale
inspecteur van he
t Staatstoezicht op
de Volksgezondhe
id belast met he
t toezicht op de hy—
gine van het M
ilieu.
De grenswaarden
voor het meest ge
luidgevoelige woon
gebied (de land
elijke omgeving)
kun
nen worden be
schouwd als een
absoluut minimum vo
or
woonbesteumiing;
het is niet zinvo
l hieraan nog sch
erpere eisen te
stellen. (De vraag
of voor bepaalde
stiltebehoevende
elementen buiten
de sfeer van het
wonen, zoals bij
voorbeeld natuurge
bieden, in de da
gperiode wel een
lagere grenswaard
e moet worden geha
nteerd, is momen—
roei in studie bi
j de Interdepartem
entale Conwiissie
Geluidhinder; in
het rapport van
de Gezondheidsraad
wordt ïn dit ve
rband een waarde
van 35 dB(A) genoem
De grenswaarden
d).
voor het minst ge
luidgevoelig gebie
(gebied met voorn
d
amelijk zware in
dustrie) moeten op
grond van milieu
hyginische overw
egingen worden be
schouwd aLs een
maximum voor woonb
estenuning; de grens—
waarde voor de
dagperiode, 65 dB
(A), geldt daarbij
als een absoluut
maximum dat niet
behoort te worden
overschreden. Ov
erschrijding van
de grenswaarde voo
de nachtperiode.
r
50 db(A), is uit
milieuhyginische
overwegingen met
ton hoogste 5 dB(A
) toelaatbaar.
In het laatste ge
val geldt als criter
ium dat het ge—
iuidnivtau binnen
de woning overdag
ten hoogste 55
dB(A) in verband
met ondermeer co
unicatiestoring)
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en ‘5 nachts ten hoogst
e 45 43(A) (in verband met
ondermeer slaapstoring)
zou mogen bedragen. Deze wa
ar
den corresponderen bij ope
n raam (een toestand die
in
de Nederlandse situatie
op grond van woonhygieni
sche
overwegingen als maatgev
end moet worden beschouwd)
juist met een buitenniveau
van 65, rebpectievelijk 55
43(A). De ideale waarden
voor het binnenniveau in
woningen liggen evenwel
mede afhankelijk van de aar
d
van het geluid
tussen 20 en 30 dB(A).
—

—

—

piwwiogiache topaning

.zanbaocn jrenswaarden:
vanzelfsprekend dient er
bij de planning van nieuwe
wegen en industrile ves
tigingen nabij woonwijken
(of
vice versa) steeds in eer
ste instantie naar te wor
den
gestreefd een zodanige
afstand aan te houden dat
het
voorziene karakter van
de woonwijk daadwerkelij
k kan
worden gerealiseerd dan
wel gehandhaafd blijft.
De Gezondheidsraad adv
iseert in dit verband voo
r ztnes
met woonbebouwing een stre
efwaarde van 40 dfi(A) (da
g—
periode) als uitgangsp
unt te kiezen. Deze waarde
kan
worden beschouwd als rep
resentatief voor de gelui
dbe
lasting die in het woo
ngebied alb gevolg van ext
reme
geluidbronnen zou mogen
optreden; het werkelijke
ge
luidniveau in het woonge
bied zal dan als gevolg
van
woongeluiden en dergelijk
e tussen 40 en 45 dB(
A) lig
gen, hetgeen ruwweg ove
reenstemt met de kwalifika
tie
“rustige woonwijk”.
Er kunnen zich evenwe
l gevallen voordoen, wa
arbij het
bezwaarlijk of zelfs onm
ogelijk is de voor dit doe
l.
noodzakelijke afstanden
aan te houden danwel een
over
eenkomstig effect te ber
eiken door toepassing van
ge
luidwerende voorzieninge
n. In deze gevallen zal
na
zorgvuldige afweging van
alle in het geding zijnde
langen de kwalifilcatie
be
van de woonomgeving moeten
wor
den aangepast aan de
onder die omstandigheden
bereik
bare situatie. Het pla
nnen van wocnwijken nab
ij snel
wegen (of omgekeerd)
dient e.hcer steeds zov
eel mogc
lijk te worden vermeden.
AUS .ie

6.

6.1

Toepassing van de aa
nbevolen grenswaarden
Concrete situatie
in
s

Uitgangspunten voo
r de toepassing in
oude en
nieuwe situaties

Bij de toepassing
van de in het voorga
ande behandelde
algemene grenswaar
den voor geluidimmi
ssie in de woon
omgeving dient ond
erscheid te worden
gemaakt tussen
“nieuwe situaties”
, “overgangs—situatie
s” en “oude si—
tuaties”.
“Nieuwe situaties”
zijn die waarbij
het ontwerp, de
constructie of de
planning van de gelui
dbron, de geluid—
gevoelige bestemmi
ng of beide nog red
elijkerwijs zodanig
veranderd kunnen wo
rden, dat zonder bu
itensporige maat
regelen aan de aan
bevolen grenswaarden
kan worden vol
daan.
(Voorbeeld: een bes
temmingsplan waarin
een woonwijk is
geprojecteerd nabij
een autosnelweg).
‘Overgangs—sitaaties”
zijn die, waarbij
de bron ôf de
geluidgevoelige bes
temming reeds aanwe
zig
ontwerp, de cons
zijn en het
tructie of de plann
ing van respectieve
lijk de geluidgev
oelige bestemming
f de bron reeds zo
ver gevorderd zij
n, dat de .it ak
oestisch oogpunt no
zakelijke verande
od
ringen of voorzien
ingen niet meer op
korte termijn red
elijkerwijs ten vo
lle kunnen worden
verlangd.
(Voorbeeld: een wo
onwijk in aanbouw
nabij een bestaande
autosnelweg).
Hierondr vallen
ook situati wazcb
ij zowel de bron als
bestemmingselement
reeds in een zo
danig vergevorderd
stadium verkeren.
(Voorbeeld: een wo
onwijk in aanbouw
nabij een in ont—
wikkling genomen
industrieterrein).
OLk het geval War1n
eCfl reeds be
staande, nabij een
luidgevoolge bestem
ge—
ming gelegen gelui
dbon verder wordt
uitgebreid behoort
tot de categorie “ov
ergangs—situa—
ties.
het geluidgevoe
lige
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(Voorbeeld: de reconstructie van een
nabij een woonwijk
gelegen autosnelweg).
“Bestaande situaties” zijn die, waarbij
zowel de bron
als de geluidgevoelige bestemming reed
s aanwezig zijn.
(Voorbeeld: een langs een autosnelw
eg gelegen woonwijk).
De toepassing van de aanbevolen grns
uaarden zdl meestal
noodgedwongen verschillend moeten zijn
voor de drie in
het bovenstaande genoemde categorien
.
“Niewe situaties “:
als uitgangspunt voor “nieuwe situaties”
ware naar mijn
mening het iii tabel T aangegeven stels
el van aanbevolen
grenswaarden voor geluidbelasting in
de woonomgeving toe
te passen.
Indien met grote waarschijnlijkheid mag
worden aangeno
men dat als gevolg van van de voortgan
g van de techniek
een thans vrij lawaaiige bron binnen
afzienbare tijd aan
merkelijk stiller kan worden gemaakt,
kan
indien zich
daartoe de noodzaak voordoet
hierbij tijdelijk worden
gewerkt met een zekere verhoging
van de aanbevolen
grenswaarden.
De in tabel T aangegeven (eventueel
tijdelijk verhoogde)
grenswaarden dienen te worden toegepas
t als uitgangs
punt (voorkeur) voor het ontwerp van
de bron (bijvoor
beeld een industrie of een weg) en/o
f van de betreffende
geluidgevoelige bestemming (bijvoorb
eeld een woonwijk).
—“Overgangs—situaties”:
voor “overgangs—situaties” zal het
vaak moeilijk zijn
aan de in tabel T gegeven grenswaarden
te vldoen. Bij
reeds vergevorderde plannen zou dit
soms niet dan met
verlies van reeds verworven rechten en
grote financile
offers kunnen worden verwezenlijkt.
Als uitgangspunt
voor deze situaties zal dan ook veela
l met een hogere
grenswaarde moeten worden gewerkt dan
in het geval van
“nieuwe situaties”.
In bepaalde gevallen zal bovendien
eveneens een tijde
lijke extra verhoging van e grenswaa
rden kunnen worden
toegepast. De mate waarin de in tabel
1 gegeven grens—
waarden voor deze categorie zouden
kunnen worden ver
hoogd vormt vooralsnog een onderwer
p van studie voor de
Interdepartementale Commissie Geluidhin
der, zodat hier
voor nog geen uniforme aanbevelingen
kunnen worden ge
geven. Een uitzondering hierop vormt
het geval van de
—

—

—
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6.2

Voorkeurs grcnsw
aarden
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Door de op grond van het voo
rgaande verkregen aarae
voor het toelaatbare geluidnivea
u voor een bepaalde si
tuatie te vergelijken met het
door de geluidbicin ter
plaatse in werkelijkheid veroor
zaakte geluidniveau (aan
de hand van metingen of bereke
ningen;, kan wGraen beoor
deeld of aan de inamiasie—aan
bevelingen wordt voldaan.
Daartoe dient volgenb de [50—a
anbeveling ht’r uit met ingen of berekeningen te bepalen
geluidniveaa, car d’or de
bron wordt veroorzaakt, zon.,di
g te t..ordt’n ccLrrLseerd
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van + 5 dB(A) indien in het gelu
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maatregelen ter bep
erking van de geluido
verdracht
naar het inwendige
van de besteing
(bijvoorbeeld
door woningen te voo
rzien van dubbele rame
n 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 Vereni
ging
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 Milieu
3
hygiëne
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APPENDIX

Begr :psomschrijvi ng
di

LA

.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.
:

galern. ‘f
als:

10.

-

LA

Urékni Je!4Z?».z4, gedetiniierd
to

log p

2
(in dB(A))

po

met
en
q

gemeten of bertkende geluiddruk
p

vergelijkingsdruk van 20 .
2
micron
ewton/m

t34”..2t.”

formule:
q

met L.
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—

J.Z:dfl:Zk3., te bepalen volgens de

10
I0
1og
.
t_
—

f..1O

1

10)

(in dB(A))

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)

f.

=

ner Lijdsinterval (uitgedrukt
als een
perenrage van de relevante
tijds—
periode) waarin het geluidniv
eau bin
nen de grnzen van k1ass
i is glgen.
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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.
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Voor de herleiding tot waarden voor let binnenniveau nij gesloten venster
t normale giasgevel 1 kunnen eerstgenoemde w&,rden worden
ver m nderd met
15-20 dBA, zijnde de gemiddelde geudisoiate van een gevd mei ei1sters

voorzien van etn dun
ne enkelvoudige beg
lazing. In gevallen wa
aanbevelingen worde
arbij immissie
n overschreden moete
n eerst maatregelen wo
overwogen die nog red
rden
elijkerwijs aan de we
g kunnen worden getrof
gevallen waarbij dit
fen. In
niet of slechts gedeelteli
jk mogelijk is, en wa
bebouwing reeds dn
arbij woon
wezig is, kunnen nog
slechts maatregelen
worden overwogen,
aan de gevel
al of niet in combinatie
met een wijziging van
grond van dè wonin
de platte
g.
Het gaat hier om het
verhogen van de gla
sgevel-isolatiewaarde,
bij gesloten ramen,
waardoor binnen,
het geluidniveau wordt
gereduceerd. Door een
maatregel wordt het
dergelijke
geluidniveau binnen,
bij gedeeltelijk geopen
uiteraard meestal nie
de ramen,
t gereduceerd. Worde
n immers alleen ma
gevel genomen, dan bli
atregelen aan de
jft net geluidniveau
vâôr de gevel ongewijzi
De in de circulaire
gd.
van 28augustus

1973 opgenomen aan
dan ook aanvullin
bevelingen behoev
g met waarden voo
en
r het binnenniveau
die situaties, waari
bij gesloten ramen
n het geluidniveau
voor
bui
ten
, vôôr de gevel, de
waarden noodgedw
aanbevolen
ongen te boven gaa
t.
Het betreft hier situ
aties die gerangsch
ikt kunnen worde
gangssituaties”
n onder de zgn. “o
(in het door Rijksw
ver
aterstaat in februa
rapport Verkeers
ri 1973 uitgebrachte
lawaai en Wegon
twe
rp
nog
“bestaande situatie
waarbij in het verled
s” genoemd),
en een dusdanige
vastlegging van we
heeft plaatsgevond
gtracé en bebouwing
en, dat het treffe
n van maatregelen
geheel ot gedeelteli
aan de weg redelij
jk niet meer mogel
kerwijs
ijk is.
Dergelijke gevalle
n kunnen zich voo
rdoen

bij hoge bebouwing in
lijke nabijheid van aut
de onmiddel
o(snel)wegen. Afscherm
ende voorzieningen
zoals aarden wallen
langs de weg,
en schermen, zullen in
dergelijke gevallen we
belasting van de lagere
l de gevelverdiepingen kunnen
verlagen, maar niet de
ting van de hogere ver
gevelbelas
diepingen. Daar kan
nog slechts door opv
gevelisolatie een aanvaa
oering van de
rdbaar binnenniveau
worden bereikt.
Met deze aanvulling gun
nen oe aanbevelingen
als volgt worden weerg
(geluidniveaus Leq in
egeven
d8A):
Buiten

gedeeltelijk
open raam

extra
gevel-isolatie,
gesloten raam

nacht

dag

dag

45
50

45
50

Situatie

dag
“nieuwe situaties”:
voorkeur
maximum
“overgangs-situaties”:
voorkeur
maximum

55
60

Binnen

nacht
35
40

nacht

—

-—

60
65

50
55

50
55

40
45

40
45

30
35
Tabel 1: voorlopig
te hanteren beieids-g
renswaarden voor wo
langs autosnelwegen
onbestemmingen
30

Indien het in ‘overgangs-si
tuaties” niet mogelijk is door
maatregelen aan de
weg het buitenniveau tot de
aangegeven waarden te reduce
ren dan is het binnenniveau bij gesloten raam van
toepassing. Voor dit geval wor
dt, uitgaande van het
verschil dat doorgaans tuss
en buiten- en binnenniveau wor
dt gemeten, een
grenswaarde aangehouden wel
ke 20 d8A lager ligt dan de gre
nswaarde voor het
buitenniveau,
Opgemerkt zij nog dat maa
tregelen aan de glasgevel veela
l tevens vergezeld
dienen te gaan van maatreg
elen ter verbetering van de ven
tilatie van de binnenruimten.

2. immissie-aanbevelingen voo
r schoolgebouwen nabij autosne
lwegen
Aan het akoestisch klimaat in
schoolgebouwen moeten hog
e
eisen worden gesteld.
Een belangrijke rol hierbij spe
len eisen van goede mondeling
e communicatie
(spraakverstaanbaarheid) en de
mogelijkheid tot concentrat
ie.
In aansluiting op in het buitenl
and toegepaste normen raad ik
U aan voorlopig de
navolgende grenswaarden voo
r het equivalente geluidnivea
u (Leq in dBA) over
dag te hanteren:
Buiten
Situatie

Binnen

dag

gedeeltelijk
open raam

“nieuwe situaties”:
voorkeur
maximum

extra
gevel-isolatie,
gesloten raam

50
55

“overgangs-situaties”:
voorkeur
maximum

40
45

30
35

55
60

45
50

35
40

Tabel II: voorlopig te han
teren beleids-grenswaarden
voor schoolgebouwen
nabij autosnelwegen
Ook hier geldt dat indien het
niet mogelijk is door maatreg
elen aan de veg het
buitenniveau tot de aangeg
even waarden te reduceren
, het binnenniveau bij
gesloten raam van toepassi
ng is.
Ik moge U verzoeken bovens
taande aanvullende immissi
e-aanbevelingen in de
praktijk zoveel mogelijk
toe te passen.
De Minister van Volksgezondh
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