
Technische bijlage bij bestuurlijke reactie inzake Wetsvoorstel 
modernisering instrumentarium geluidbeleid (kamerstuk 32 252). 

Wijzigingspunten: 
Per onderdeel is zeer beknopt de strekking van het wetsvoorstel en de voorgestelde oplossing(en) 
kort weergegeven. 

Onvoldoende stimulans voor bronbeleid  
Strekking wetsvoorstel 
In het wetsvoorstel is een generieke regel opgenomen dat de geluidproductieplafonds (gpp's) van 
rechtswege worden vastgesteld op de huidige geluidsbelasting met een werkruimte die overeenkomt 
met een groei van 40% (+1,5 dB). Hiermee wordt onvoldoende rekening gehouden met andere 
relevante, veelal ruimtelijke, ontwikkelingen en gemaakte bestuurlijke afspraken. Bovendien stimuleert 
ons inziens een ruimte van 1,5 dB in onvoldoende mate bronbeleid. 
 
Voorgestelde oplossing 
Wij pleiten ervoor dat er bij de vaststelling van de gpp’s meer en beter rekening wordt gehouden met 
de ruimtelijke – en volkshuisvestelijke belangen van gemeenten, het milieu en met de gezondheid van 
burgers. Wij vragen rekening te houden met andere belangen en eerder gemaakte afspraken en een 
lagere werkruimte toe te passen. Onder het vigerende wettelijke kader uitgegaan dient te worden van 
een prognose over 10 jaar. Wij pleiten, mede gezien de belangrijke rol van het bronbeleid binnen het 
wetsvoorstel, voor een werkruimte van ten hoogste 0,5 dB. Immers door effectief bronbeleid zal er 
samen met een werkruimte van 0,5 dB voldoende akoestische ruimte ontstaan om zelfs een toename 
van 40% van het verkeer te kunnen accommoderen. Op deze wijze zullen geluidhinder en negatieve 
effecten op de gezondheid (bijvoorbeeld slaapverstoring) minder zijn. Tevens wordt de 
leefomgevingkwaliteit voor de burger ook bij aanvang van het systeem tenminste geborgd op 
ongeveer het huidige niveau. Wij verwijzen hierbij graag naar de eerdere opmerkingen op dit punt 
zoals gemaakt door de Eerste Kamer ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel 29 879 ten 
aanzien van dit punt. 
 
Terzijde zij opgemerkt dat de staatssecretaris een overgangsmarge van 1,5 dB hanteert. Begrijp ik het goed dat dit een 
verkeerstoename van ruim 40% (!) kan betekenen? Dan kan toch niet de bedoeling zijn? 

Citaat uit EK 35-160 d.d. 3 juli 2006 van de heer Ketting. 
 
"1,5 dB gebeurt dus niets. Het punt van de heer Ketting begrijp ik, maar de systematiek biedt wel rechtszekerheid en is 
afdwingbaar. Desondanks is inderdaad sprake van een heel forse consequentie. Een groot deel van het teveel aan geluid wordt 
daarmee niet weggenomen." 
 
"Wij spreken over een brief van mijn hand, waarin ik de richting aanduid van hoe een en ander volgens mij verder moet worden 
uitgewerkt. De heer Ketting treedt als woordvoerder van de Kamer op. Zijn woorden worden dus breed gedragen. Ik begrijp dat 
de Kamer mij vraagt om een eenduidig systeem van geluidproductieplafonds. Dit moet ook handhaafbaar en transparant zijn. 
De genoemde normoverschrijdingen moeten ook niet worden toegestaan. Het is aan mij of mijn opvolger om te zorgen voor een 
voorstel dat voldoet aan die eisen van de Kamer." 

Citaten uit EK 35-160 d.d. 3 juli 2006 van Staatssecretaris van Geel. 
 
De beperkte werkruimte zou eventueel gecombineerd kunnen worden met het systeem van tijdelijke 
ontheffingen (in de aanloopfase tot 2018). Verder zouden er meer mogelijkheden moeten komen tot 
verlagen van gpp's vóór 2018. Op die manier komt er een betere balans tussen de belangen van 
infrastructuur versus ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Bovendien heeft deze benadering 
minder negatieve effecten op de gezondheid en de leefomgevingkwaliteit die aldaar geldt. 
 
Opmerkelijk 
In de toelichting op artikel 11.45 Wm lid 1 (pagina 122 van de memorie van toelichting) staat vermeld: 
" Zo zal een bijzondere regel gelden voor weggedeelten waarop, bijvoorbeeld in verband met 
wegwerkzaamheden of met de luchtkwaliteit, tijdelijk een lagere maximumsnelheid geldt. Voor die 
weggedeelten zal voor de heersende geluidwaarde worden uitgegaan van de oorspronkelijke en later 
weer in te stellen maximumsnelheid". De zones met snelheidsbeperking rond de grote steden zijn juist 
een essentiële permanente bouwsteen ter verbetering van de milieuhygiënische kwaliteit vanuit zowel 
het oogpunt van lucht als geluid. Onder de huidige Wet geluidhinder is een snelheidsverhoging 
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beoordelingsplichtig. Daarom is het niet opportuun om een hogere snelheid dan de thans geldende 
snelheid als uitgangspunt voor de gpp's te hanteren. Wij zouden dit graag bevestigd zien door de 
Tweede Kamer. 
Ter illustratie wijzen wij er op dat op de ring Utrecht de snelheidsbeperking niet aan te merken is als 
tijdelijk. Immers ook in de Planstudie Ring Utrecht in de eerste fase MER wordt bij de referentievariant 
2020 voor de Ring Utrecht A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten uitgegaan van de 
huidige snelheidsbeperking. 
 
Uitgangspunten snelheid referentiesituatie 2020 MER Ring Utrecht 
 

 
 
Bron: Rapport V.2010.0177.01.R004, Fase 1 MER Ring Utrecht – stap 1c d.d. 3 juni 2010 
 

Verlaging geluidsproductieplafonds op verzoek gemeenten 
Strekking wetsvoorstel 
Het eerste lid van artikel 11.48 Wm sluit verlaging van de geluidproductieplafonds die van rechtswege 
tot stand zijn gekomen, op verzoek van burgemeester en wethouders van een gemeente tot 18 juli 
2018 in principe uit. Alleen als de gemeente zelf een investering doet tot reductie van de 
geluidsbelasting (zoals het plaatsen van een scherm), kan zij met goede reden een 
verlagingsprocedure starten. In evidente gevallen kan ook vóór 2018 al een verlaging van een plafond 
plaatsvinden op verzoek van burgemeester en wethouders van een gemeente (tweede lid). De 
geluidsbelasting moet dan wel ten minste 5 dB onder het geluidproductieplafond liggen. 
 
Na vastlegging van de gpp’s van rechtswege gaan in de nabije toekomst door bijvoorbeeld een 
optimale exploitatie van de Betuwelijn op verschillende trajecten in Nederland minder 
(goederen)treinen rijden op andere doorgaande sporen. Hierdoor daalt de geluidemissie van die 
doorgaande sporen. Met deze vermindering wordt geen rekening gehouden bij het vaststellen van de 
gpp's. Ook andere voorbeelden zijn te noemen. Zo zal door de aanleg van de rijksweg A4-noord ook 
het verkeer over de rijksweg A13 aanzienlijk minder worden. 
Op grond van het wetsvoorstel kan tot 2018 enkel een verlaging van de gpp’s op gemeentelijk 
verzoek plaatsvinden indien dit een verlaging van minimaal 5 dB inhoudt. Ook een geringere 
verlaging, van bijvoorbeeld 2 dB, kan al van doorslaggevend belang zijn voor realisatie van 
nieuwbouw. 
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Daarnaast is in de artikelen 11.28 en 11.31 Wm geregeld dat gemeenten een verzoek tot verlaging 
van gpp's kunnen doen na het aanbrengen van bijvoorbeeld een geluidsscherm ten behoeve van 
ruimtelijke ontwikkelingen. In artikel 11.28 Wm derde lid is aangegeven dat een verlaging alleen wordt 
"doorgevoerd" indien het plafond binnen een periode van 10 jaar niet wordt overschreden. In lid 5 is 
expliciet aangegeven dat het bevoegd gezag de gpp's kan verlagen. 
 
Voorgestelde oplossing 
Wij pleiten ervoor dat het Rijk allereerst haar verantwoordelijkheid neemt door het uit eigen beweging 
verlagen van bij (rechtswege) vastgestelde gpp’s langs de Betuweroute en mogelijk andere situaties 
indien de emissie van die bron aanzienlijk wordt gewijzigd. De gemeente moet op basis van dergelijke 
ontwikkelingen en het achterblijven van verlaging uit eigen beweging de mogelijkheid hebben een 
verzoek tot verlaging in te dienen waarop de minister een besluit moet nemen dat open staat voor 
bezwaar en beroep. 
 
In het algemeen geldt binnen het stelsel dat wie investeert in het terugbrengen van de geluidemissie 
ook de "winst" daarvan zou moeten mogen opstrijken. Dit stimuleert immers het doen van deze 
investeringen. De beperking zoals opgenomen in artikel 11.28 Wm lid 5 middels het woord "kan" en 
de koppeling aan mogelijke overschrijdingen in de komende tien jaar (via lid 3) staat hier haaks op. 
 
Wij zouden willen zien dat dit "kan" wordt gewijzigd in het beginsel dat het bevoegd gezag verplicht is 
om de gpp's te verlagen. Op deze manier is geborgd dat geluidswinst van de maatregelen zoals 
voorzien bij ruimtelijke ontwikkelingen ook volledig ten gunste komt van de initiatiefnemer (tenzij 
anders wordt afgesproken). 
 
Vanuit de systematiek van de Wro, met de verplichting tot het hebben van actuele 
bestemmingsplannen, is het uitermate ongewenst om een vertraging van het voorbereidingstraject te 
hebben. Om die reden pleiten wij voor een beslistermijn van 4 weken van het bevoegd gezag in 
combinatie met de toepassing van Lex silencio positivo (naar analogie van artikel 11.24 Wm lid 2). Op 
die manier is verankerd dat de gpp aanpassing geen belemmerende factor wordt in de besluitvorming 
van gemeentelijke ruimtelijke besluiten. 

Verlagen gpp in combinatie met sanering 
Strekking wetsvoorstel 
In artikel 11.42 Wm is aangegeven dat indien de sanering nog niet is uitgevoerd als tot een 
plafondwijziging wordt verzocht gelijktijdig de sanering moet worden meegenomen. Dit is logisch als 
het een wijzigingsverzoek betreft van de bronbeheerder of het bevoegd gezag. Als de gemeente ten 
behoeve van een ruimtelijke ontwikkeling een geluidsbeperkende maatregel (bijvoorbeeld een scherm 
of stil asfalt) wil treffen, moet zij niet worden belast met de saneringsverplichting van de 
bronbeheerder c.q. bevoegd gezag. 
 
Voorgestelde oplossing 
Wij pleiten er voor om aan artikel 11.42 een lid 5 toe te voegen. In dit lid zou geregeld moeten worden 
dat artikel 11.42 lid 1 tot en met 4 niet geldt indien toepassing wordt gegeven aan artikel 11.32 Wm 
lid 3. 

Bescherming voor alle burgers - vogelvrije woningen 
Strekking wetsvoorstel 
In het wetsvoorstel is in artikel 11.40 Wm opgenomen dat indien er woningen op basis van de 
Interimwet Stad en Milieu zullen worden gerealiseerd deze woningen geen bescherming tegen geluid 
meer ondervinden. De woningen en de burgers zijn als het ware vogelvrij. Wij verwachten dat dit ook 
zal gaan gelden voor bepaalde onderdelen vanuit de Crisis en Herstel Wet. Wij vinden het échter 
vanuit rechtsbescherming- en gezondheidsprincipes onjuist om mensen op geen enkele wijze te 
beschermen tegen geluid. 
 
Voorgestelde oplossing 
Wij zouden er voor pleiten om artikel 11.40 in zijn geheel te laten vervallen of op zijn minst de burgers 
te beschermen door tenminste het geluidsniveau in de woning te garanderen (e.e.a naar analogie van 
artikel 11.49 Wm lid 4). Het is belangrijk om op te merken dat in het wetsvoorstel de toegestane 
binnenniveaus 3 dB hoger zijn dan in het Bouwbesluit en in de huidige wet. Daardoor zal slechts in 
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majeure gevallen waar het geluidsniveau meer dan 4.51 dB stijgt (is een toename in verkeer met een 
factor 2.8 t.o.v. huidig!) de bronbeheerder maatregelen moeten nemen om het binnenniveau te 
garanderen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de kosten voor de bronbeheerder bij goed bronbeleid 
nihil zijn. Wij verwachten dat de Interimwet Stad- en Milieu benadering slechts in zeer uitzonderlijke 
situaties zal worden toegepast wanneer de normering langs rijksinfrastructuur op een goede 
evenwichtige manier wordt uitgewerkt. Het behoud van de dove gevel is hierbij essentieel. 

Woningbouw gemeenten in gevaar – Swung-2 
Strekking wetsvoorstel 
In de aanbiedingsbrief van de minister van VROM (TK vergaderjaar 2009-2010, 32 252, nr. 5) is een 
expliciete relatie, oftewel koppeling, tussen de normen voor rijksinfrastructuur uit wetsvoorstel  
Swung-1 en het toekomstige normenhuis voor woningbouw in Swung-2 uiteengezet. De G4 heeft over 
deze problematiek op 12 januari 2010 al eerder een brief, kenmerk 10.000962, gestuurd. Kort gezegd 
gaven wij hierin aan dat de voorgestelde normstelling voor woningbouw ingrijpende effecten heeft op 
de gemeentelijke verdichtings- en bouwopgave, aangezien nieuwe woningbouw langs rijks- en 
hoofdspoorwegen onevenredig zwaar wordt beperkt. Dit geldt zowel voor de stedelijke vernieuwing, -
uitbreiding en -inbreiding alsmede voor het verlies aan ontwikkelruimte die nog in vigerende 
bestemmingsplannen aanwezig is.  
 
In Swung-2 is het de uitdaging om te komen tot een goed en compleet normenstelsel voor 
gemeentelijke en provinciale bronnen aan de ene kant en voor woningbouw aan de andere kant. Bij 
de normen voor woningbouw is de rijksinfrastructuur één van de te beschouwen bronnen. 
 
Voorgestelde oplossing 
Wij wensen dat de genoemde (in)directe koppeling tussen het normstelsel van Swung-1 en Swung-2 
voor rijksinfrastructuur definitief wordt losgelaten. Wij zien effectuering van de afspraak uit het 
directeurenoverleg DUIV zo dat bij rijkswegen de beleidskop door gemeenten generiek moet kunnen 
worden gebruikt (o.a. als er sprake is van herstructurering). Voor spoorwegen willen wij dat de norm 
gelijk blijft aan de huidige norm van 68 dB. Verder is naar voren gekomen dat de dove gevel, onder 
voorwaarden, ook in de toekomst nodig zal zijn om kwalitatief goede woningen op sommige 
geluidbelaste locaties te realiseren. Te meer daar de ontwikkelingen op de kantorenmarkt het op veel 
locaties niet langer mogelijk om afscherming middels kantoren te realiseren. 

Doorwerking in ruimtelijk spoor  
Strekking wetsvoorstel 
In het wetsvoorstel is aangegeven dat een besluit tot vaststelling van het gpp indien nodig tevens 
fungeert als vrijstelling van de Wet op de ruimtelijke ordening. Dit is het geval indien het vigerende 
bestemmingsplan het treffen van de geluidsreducerende maatregelen niet toelaat. Ten aanzien van dit 
specifieke onderdeel hebben wij een tweetal ernstige bezwaren. Ten eerste is er sprake van 
een verregaande centralisering van de bevoegdheden in het kader van de ruimtelijke ordening. Dit is 
niet in lijn met de algehele lijn van decentralisatie. Ten tweede is ongewenst dat gemeenten geen 
mogelijkheden hebben om bezwaar en beroep in te dienen. 
 
Voorgestelde oplossing 
Wij zijn van mening dat de ruimtelijke afwegingen primair een lokaal aspect betreffen en dat de 
bevoegdheden hieromtrent dan ook bij de gemeenten dienen te liggen. 

                                                      
1 De 4.5 dB is de sommatie van de werkruimte van 1.5 dB bij invoering van de gpp's en de 3 dB drempelruimte bij de toetsing 
van de binnenniveaus. 


