
 1

Bijlage II  
 
Behorende bij hoofdstuk 2 Industrie 
 
De aftrek, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, geldt voor het industrieterrein in het geheel. De 
aftrek is van toepassing op de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein; de waarde 
hiervan is per definitie in hele waarden afgerond. Voor de bepaling van de toe te passen aftrek 
voor een industrieterrein dient eerst bepaald te worden wat volgens onderstaande tabel de 
maximale aftrek is op de beoordelingspunten. De beoordelingspunten liggen bij in de zone 
aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen, te weten woningen, geluidsgevoelige gebouwen 
en geluidsgevoelige terreinen. Bevinden zich geen geluidsgevoelige bestemmingen in de zone 
dan liggen de beoordelingspunten op de zonegrens.  De waarde van de aftrek is afhankelijk 
van de bepalende bedrijven op de relevante delen van het industrieterrein en kan derhalve per 
beoordelingspunt verschillen.  Het beoordelingspunt met de laagste aftrek is maatgevend voor 
het hele industrieterrein.  
 
 

Maximale aftrek in dB 
in het geval de geluidsbelasting op één of meer 

beoordelingspunten wordt bepaald1 door 
Industrieterrein waarbij 

de 
geluidsbelasting op één 

of 
meer 

beoordelingspunten 
wordt bepaald1 door 

bedrijven met 
een 

jaargemiddeld 
continue 

geluidsuitstraling

door zowel bedrijven met 
een jaargemiddeld 

continue geluidsuitstraling 
als bedrijven met een 

jaargemiddeld niet 
continue geluidsuitstraling 

bedrijven met een 
jaargemiddeld niet 

continue 
geluidsuitstraling 

1 bedrijf (solitaire 
inrichting) 0 n.v.t. 2 

Meer dan 1 maar minder 
dan 10 bedrijven 0 1 2 

10 of meer bedrijven 1 2 3 
 
1 bepalend zijn de bedrijven, met de grootste bijdragen aan de geluidsbelasting, die 

gezamenlijk een geluidsbelasting veroorzaken ter grootte van de geluidsbelasting vanwege 
het industrieterrein als geheel verminderd met 1 dB; 

2 bedrijven hebben een “jaargemiddeld continue geluidsuitstraling” als de geluidsuitstraling 
jaargemiddeld gezien niet meer dan 2 dB lager is dan de geluidsuitstraling in de 
representatieve bedrijfssituatie. 

 
Toelichting bij de tabel  
 
Bepalend voor de waarde die het effect van de redelijke sommatie kan aannemen is het aantal 
bedrijven dat bepalend is voor de geluidsbelasting op de beoordelingspunten en de 
continuïteit van de geluidsuitstraling van die bepalende bedrijven.  
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Voor het begrip “bepalend” is een concreet criterium gegeven. Bepalend zijn die bedrijven die 
de grootste deelbijdragen leveren op het betreffende beoordelingspunt. De overige bedrijven 
zijn niet bepalend voor het vaststellen van het effect van de redelijke sommatie.  
 
Ook voor het karakter van de geluidsuitstraling is een concreet criterium gegeven. De 
continuïteit van de geluidsuitstraling wordt bepaald door het verschil tussen de 
geluidsuitstraling in de representatieve bedrijfssituatie en de gemiddelde geluidsuitstraling 
beoordeeld over de periode van één jaar.  
 
Als in de zone meerdere van de in tabel genoemde situaties optreden, geldt de laagste waarde 
als maximale aftrek voor de gehele zone. Als zich in de zone bijvoorbeeld woningen 
bevinden die bepalend worden belast door minder dan 10 bedrijven met een jaargemiddeld 
echt continue geluidsuitstraling, dan is de maximale aftrek voor de gehele zone altijd gelijk 
aan 0 dB. De betreffende woningen kunnen dan geen hogere geluidsbelasting gaan 
ondervinden dan de voor die woningen vastgestelde grenswaarden. 
 


