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Hoofdstuk I. Aanleiding tot de wetswijziging 

Het wetsontwerp geluidhinder werd in 1975 bij de Tweede Kamer 
ingediend (Kamerstukken II 1974/75, 13 639). Het wetsontwerp onder-
scheidde zich van andere milieuwetten onder andere door in de wet zelf 
vastgelegde grenswaarden, de randvoorwaarden voor de ruimtelijke 
ordening en de voortschrijdende meerjarenplanning. Al tijdens de 
parlementaire behandeling vond onderzoek plaats om de werking van de 
in de wet opgenomen zoneringsregeling aan de praktijk te toetsen. Mede 
op grond van de resultaten van dit onderzoek is het wetsontwerp bijgesteld 
om onder meer tot een betere afstemming van de zoneringsregeling op 
de procedures van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te komen. De wet 
verscheen, na met algemene instemming van het parlement te zijn 
aanvaard, in 1979 in het Staatsblad (Stb. 1979, 79). Daarna trad de wet 
gefaseerd in werking. Een proces dat in 1987 nagenoeg werd afgerond. 
Inmiddels werd de wet al op een viertal meer formele punten gewijzigd 
(resp. Stb. 1 980, 549; Stb. 1981, 409 en Stb. 1982, 456 en Stb. 1988, 
113). De voornaamste wijzigingen waren dat de hoofdstukken 4 en 5, 
paragraaf 3, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepas-
sing werden verklaard op besluiten omtrent het verlenen, wijzigen of 
intrekken van vergunningen op grond van de Wet geluidhinder en op 
beroepen tegen vorenbedoelde besluiten, alsmede dat de Wet geluidhinder 
onder de werkingssfeer van hoofdstuk 6a Financiële bepalingen van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) werd gebracht, 
waardoor een belangrijk deel van hoofdstuk X van de Wet geluidhinder is 
komen te vervallen. 

Mede op grond van diverse adviezen van de Centrale raad voor de 
milieuhygiëne werd in 1 982 in het Indicatief Meerjaren Programma 
Geluid 1983-1987 (Kamerstukken II 1982/83, 17 600, hfst. XVIII, nr. 20, 
blz. 221) door de toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne een evaluatie van de Wet geluidhinder aangekondigd. 
Hierbij werd gedacht aan een evaluatie, die in 1987 gereed zou zijn. Een 
evaluatie op een eerder tijdstip werd vanwege het nog ontbreken van 
voldoende ervaring met de wet niet wenselijk geacht. Echter in het kader 
van de integratie van het milieubeleid en de deregulering van overheids-
regelingen werd in 1983 door de toenmalige Ministervan Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een evaluatie op kortere termijn 
nodig geacht. 

In het in juni 1983 door hem aan de Tweede Kamer aangeboden Plan 
Integratie Milieubeleid (Kamerstukken II 1982/83, 18010, nr. 1, blz. 11) 
was als actiepunt opgenomen, dat de werking van de Wet geluidhinder 
zou worden geëvalueerd door een onafhankelijke evaluatiecommissie. 
Deze Commissie zou in 1985 advies dienen uit te brengen aan de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

In het eveneens in juni 1983 aan de Tweede Kamer aangeboden 
Actieprogramma deregulering ruimtelijke ordening en milieubeheer 
(DROM) (Kamerstukken II 1982/83, 17 931, nr. 4) werd deze gedachte 
nader geconcretiseerd. 

In conclusie 64 van dit programma werd gesteld dat, gelet op het 
complexe karakter van de wet en de samenhang tussen het planologische 
en het geluidhinderbeleid, de evaluatie van de werking van de wet, zoals 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne die kende, wenselijk was. De 
evaluatie zou in ieder geval betrekking moeten hebben op het normen-
stelsel, inclusief het stelsel van hogere waarden, op de uitwerking van dit 
stelsel, op de flexibiliteit van het bestemmingsplan en op de stiltegebieden. 

Ter uitvoering van het Actieprogramma DROM werd door genoemde 
minister op 9 november 1 983 een onafhankelijke commissie onder 
voorzitterschap van prof. mr. J. Wessel ingesteld (verder te noemen de 
Commissie). De Commissie kreeg de opdracht uiterlijk eind 1985 een 
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evaluatie-rapport met daarin zo mogelijk beleidsaanbevelingen uit te 
brengen. 

Bij de evaluatie zou - conform het in conclusie 64 van het Actiepro-
gramma DROM vermelde - in ieder geval moeten worden betrokken: 

a. het normenstelsel, inclusief het stelsel van hogere waarden; 
b. de uitwerking van het onder a. genoemde stelsel; 
c. de flexibiliteit van het bestemmingsplan; 
d. de stiltegebieden. 
Ter gelegenheid van de installatie van de Commissie is door de 

toenmalige minister de inhoud van de evaluatie-opdracht nader toegelicht. 
Daarbij is aangegeven dat - in het licht van geconstateerde weerstanden 

die de wet opriep - met name de systematiek van de uitvoering van de 
wet onderwerp van de evaluatie zou moeten zijn. Onderzoek zou moeten 
plaatsvinden naar de aard en omvang van de problemen die zich rondom 
de uitvoering van de wet voordoen, waarbij de afstemming van de 
besluitvormingsprocedures met die op het gebied van de ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting een centrale plaats zou moeten innemen. 

Voor zover de geconstateerde weerstanden betrekking zouden hebben 
op onvoorziene neveneffecten en onnodige doorkruising van bestaande 
procedures, zou verbetering op zijn plaats zijn. Dat bezwaren tegen de 
hoogte van de in de wet opgenomen normstelling met de genoemde 
weerstand niet op één lijn zouden mogen worden gesteld, werd daaraan 
onverbrekelijk verbonden. Wijzigingen in dit opzicht lagen niet voor de 
hand, omdat het Actieprogramma DROM niet was bedoeld om de 
kwaliteit van het milieu in negatieve zin te beïnvloeden. 

Na uitvoerig onderzoek heeft de Commissie eind december 1985 haar 
eindrapport uitgebracht. Het eindrapport bevatte een verantwoording 
over de gevolgde werkwijze, de bevindingen omtrent de werking van de 
wet en 55 concrete aanbevelingen, deels gericht op wijziging van de wet 
en haar uitvoeringsbesluiten, deels van beleidsmatige aard. 

Een van de voornaamste algemene conclusies van de evaluatie was dat 
de invoering van de wet, ondanks het complexe karakter ervan en de 
aanvankelijk matige bereidheid tot toepassing op gemeentelijk en 
provinciaal niveau, toch redelijk succesvol is verlopen. Geconstateerd 
werd, dat met het voortschrijden van de tijd steeds effectiever rekening 
wordt gehouden met de eisen van de wet. Daarbij is sprake van een 
leerproces. Provincies en gemeenten blijken steeds beter de beleidsruimte 
die de wet biedt te hanteren en de zonering af te stemmen op de besluit-
vormingsprocedures van de ruimtelijke ordening. 

Daarnaast constateerde de Commissie dat de wet op een aantal punten 
voor verbetering vatbaar is. In haar aanbevelingen gaf zij aan hoe dat zou 
kunnen gebeuren. 

Bij brief van 24 december 1985 (Kamerstukken II 1985/86, 18 604, nr. 
9) heeft mijn ambtsvoorganger het eindrapport van de Commissie 
toegezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Daarbij kondigde hij aan het voornemen te hebben - na overleg met 
enkele van zijn ambtgenoten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
en het Interprovinciaal Overleg - nog voor de zomer 1986 zijn standpunt 
over het eindrapport kenbaar te maken. 

Op 16 mei 1986 is dit geschied in de vorm van een notitie aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 
1985/86, 19 531, nrs. 1-2, verder te noemen de notitie van 16 mei 
1986). In de notitie zijn naast een standpunt over de evaluatie beleids-
voornemens opgenomen voor wijziging van de Wet geluidhinder en haar 
uitvoeringsmaatregelen en voor maatregelen van beleidsmatige aard. 
Over de notitie zijn adviezen uitgebracht door de Centrale raad voor de 
milieuhygiëne, de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, de 
Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden VNO en NCW, de Stichting 
Natuur en Milieu en het Interprovinciaal Overleg. 
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In het op 18 februari 1987 gehouden mondelinge overleg (Kamerstukken 
II 1986/87, 19 531, nr. 3) is over de uitgevoerde evaluatie, de notitie van 
16 mei 1986 en genoemde adviezen met de Vaste Commissie voor het 
Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van gedachten 
gewisseld. Mede aan de hand van deze gedachtenwisseling is het 
onderhavige wetsvoorstel voorbereid. 

In september 1987 heeft de Centrale raad voor de milieuhygiëne een 
advies uitgebracht over een aan hem uitgebracht concept-vcorstel voor 
wijziging van de wet. Het advies is bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel 
betrokken. Op plaatsen waar daartoe aanleiding is wordt in deze memorie 
ingegaan op het advies van de raad. 

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat enkele van de in de notitie van 
16 mei 1986 voorgestelde wetswijzigingen niet in het onderhavige 
wetsvoorstel zijn opgenomen, omdat zij in andere kaders worden geregeld. 
Dit betreft allereerst de wetsvoorstellen tot aanvulling van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne. Een van deze wetsvoorstellen voegt 
aan deze wet twee nieuwe hoofdstukken toe: een hoofdstuk over plannen 
voor het milieubeleid en een hoofdstuk over milieukwaliteitseisen. 
Hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder, Stiltegebieden, komt daarmee te 
zijner tijd te vervallen. Overigens komt op grond van dit wetsvoorstel ook 
hoofdstuk XI van de Wet geluidhinder, Indicatief Meerjarenprogramma, 
te vervallen en wordt een aantal artikelen aangepast met het oog op het 
tot stand komen van milieubeleidsplannen. Een andere wijziging en 
uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, die wijziging 
in de Wet geluidhinder met zich mee brengt, is het wetsvoorstel met 
betrekking tot vergunningen en algemene regels voor inrichtingen, 
waardoor onder meer de hoofdstukken III, Recreatie-inrichtingen, en IV, 
Inrichtingen, van de Wet geluidhinder komen te vervallen. De uitbouw 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne met bovengenoemde 
hoofdstukken kan met zich meebrengen dat, tijdens het proces van 
totstandkoming van deze hoofdstukken enerzijds en de onderhavige 
wetswijziging anderzijds, bepalingen waarin de afstemming van deze 
regelingen onderling is vastgelegd moeten worden aangepast. 

Naast de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zullen de gemeente-
wet (inspraakprocedure) en de Mijnwet (zonering mijninrichtingen) het 
kader vormen van in de notitie van 16 mei 1986 voorgestelde wetswijzi-
gingen. 

Hoofdstuk I I . Inhoud van de wetswijziging 

§ 1. Begripsbepalingen 

Reconstructie van een weg 

De Commissie heeft in aanbeveling 26 voorgesteld de begripsbepaling 
voor reconstructie van een weg zodanig te wijzigen dat elke verhoging 
van de geluidsbelasting met 2dB(A) of meer daaronder valt, ook indien 
geen fysieke ingreep op of aan de weg plaatsvindt. 

In de notitie van 16 mei 1986 is over dit voorstel opgemerkt, dat door 
een dergelijke wijziging ook veranderingen in de verkeersintensiteit, die 
niet het gevolg zijn van de werkzaamheden op of aan het betreffende 
weggedeelte, onder het begrip reconstructie zouden vallen en dat dit 
consequenties heeft voor het in het milieubeleid gehanteerde veroorza-
kersbeginsel. In geval van een belangrijke toename van de verkeersinten-
siteit moet dan niet alleen worden onderzocht waar en met welke waarde 
ten gevolge van die toename de geluidsbelasting toeneemt, maar ook hoe 
die intensiteitsverhoging tot stand kwam. 

Omdat, zoals hieruit al blijkt, het veronderstelde causale verband 
juridisch dikwijls moeilijk aantoonbaar zal zijn, als gevolg waarvan de 
uitvoering in de praktijk op grote problemen kan stuiten, is het voorstel 
van de Commissie niet overgenomen. Wel is het gewenst dat de invloed 
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van een wijziging op verkeers- en vervoersstromen in nabij gelegen 
gebieden zichtbaar wordt gemaakt, ten behoeve waarvan de in hoofdstuk 
II, paragraaf 5, van deze memorie te noemen geluidsniveaukaart een 
belangrijke rol kan vervullen. Hiertoe is in het onderhavige wetsvoorstel 
een bepaling opgenomen (artikel 97, tweede lid). 

Tevens is op voorstel van de Commissie de definitie van reconstructie 
van een weg op enkele punten verkort en verduidelijkt. Zo is onder meer 
de verwijzing naar nadere regels op grond van artikel 102 van de wet 
komen te vervallen. De Centrale raad voor de milieuhygiëne heeft er in 
zijn advies op gewezen dat definiëring op deze wijze problemen kan 
opleveren, daar niet duidelijk is wat het referentieniveau voor de stijging 
van het geluidsniveau met 2 dB(A) is. Hij heeft voorgesteld hierop in deze 
memorie nader in te gaan. Conform dit voorstel wordt in de artikelsgewijze 
toelichting (artikel I, onderdeel A) aandacht aan dit punt besteed. 

Tenslotte is in het wetsvoorstel de regeling voor reconstructie van een 
weg in samenhang met de regeling voor bestaande situaties wegverkeers-
lawaai op een aantal punten vereenvoudigd. Op het zichtbaar maken van 
de invloed van een reconstructie op verkeers- en vervoersstromen en de 
vereenvoudiging van de regeling voor reconstructie van een weg wordt in 
hoofdstuk II, paragraaf 5, teruggekomen. 

Buitenstede/ijk gebied 

Een knelpunt heeft de Commissie geconstateerd bij de toepassing van 
de grenswaarden voor buitenstedelijke gebieden binnen de bebouwde 
kom. Binnen de bebouwde kom gelden ingevolge de Wet geluidhinder 
strengere grenswaarden langs wegen waar een hogere maximum 
snelheid dan 50 km/uur is toegestaan, dan voor wegen met een maximum 
snelheid van 50 km/uur. De Commissie komt in haar eindrapport tot de 
conclusie dat de snelheid geen juist criterium is om strengere grenswaarden 
op te baseren. Strengere grenswaarden zouden slechts moeten gelden 
voor auto(snel)wegen, die geen relatie met het aanliggende stedelijk 
gebied hebben. Hiervan wordt meer hinder ondervonden en tevens is het 
door de aard van deze wegen beter mogelijk om door middel van over-
drachtsmaatregelen (wallen of schermen) het geluidsniveau bij de 
omliggende bebouwing terug te dringen. De Commissie heeft daarom in 
aanbeveling 22 een wijziging in de begripsbepaling voor buitenstedelijk 
gebied aanbevolen. Volgens deze aanbeveling zou het gebied buiten de 
bebouwde kom alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover 
gelegen langs auto(snel)wegen als buitenstedelijk gebied moeten worden 
aangewezen. 

Een meerderheid van de Centrale raad voor de milieuhygiëne heeft 
bezwaar gemaakt tegen een dergelijke wijziging van de omschrijving van 
het begrip buitenstedelijk gebied, omdat daardoor het aantal buitenstede-
lijke situaties aanzienlijk zou worden beperkt en als gevolg daarvan de 
geluidsoverlast zou toenemen. 

Zoals aangekondigd in de notitie van 16 mei 1986 is een onderzoek 
verricht naar eventuele gevolgen voor de geluidsbelasting ten gevolge 
van de gewijzigde begripsomschrijving (Rapport nr. GF-HR-58-01, 
Ondergrens voor de zonering van wegen). Uit het onderzoek is gebleken 
dat de wijziging naar verwachting slechts een uiterst gering effect zal 
hebben. Tegen deze achtergrond is de aanbeveling van de Commissie 
overgenomen. 

§ 2. Toestellen 

Naar aanleiding van aanbeveling 48 van de Commissie om E EG - richtlijnen 
voor toestellen op grond van de Wet geluidhinder bij ministeriële regeling 
te kunnen uitvoeren worden in dit wetsvoorstel de artikelen 2, 8, 9 en 10 
van hoofdstuk II aangevuld met een bepaling die het mogelijk maakt om 
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voor Nederland verbindende verdragen of voor Nederland verbindende 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties bij ministeriële regeling uit te 
voeren. 

§ 3. Gemeenschappelijke onderwerpen van de onderdelen zones rond 
industrieterreinen en zones langs wegen. 

Het bestemmingsplan 

Een belangrijk deel van de evaluatie had betrekking op de samenhang 
tussen het planologische beleid en het geluidhinderbeleid. Zoals hierboven 
reeds vermeld, is deze samenhang expliciet aanwezig, doordat in de Wet 
geluidhinder eisen worden gesteld met betrekking tot bestemmingsplan-
nen. Door de Commissie is onder meer aandacht besteed aan de vraag of 
de Wet geluidhinder aanpassing behoeft in het licht van de gewijzigde 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626) en het herziene Besluit 
op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985) (Stb. 627), welke regelingen, 
voor wat betreft gemeentelijke planologische maatregelen, op 1 juli 1986 
in werking zijn getreden. In dit kader zijn met name de gewijzigde 
bepalingen van belang die betrekking hebben op de procedure en op de 
inhoud van het bestemmingsplan. Voor de verschillende onderdelen van 
de bestemmingsplanprocedure zijn kortere termijnen gesteld. De Com-
missie acht het van belang dat in de termijnen van de Wet geluidhinder 
aansluiting wordt gezocht bij de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en ook overigens naar mogelijkheden van stroomlijning wordt 
gezocht. De voorstellen die het wetsvoorstel op dit punt bevat zullen 
hieronder nader worden besproken. 

Ten aanzien van de inhoud van bestemmingsplannen regelt het Bro 
1985 niet meer dan noodzakelijk is. Op deze wijze worden gemeenten 
niet nodeloos in hun beleidsvrijheid beperkt en wordt tevens een basis 
gelegd voor meer flexibele bestemmingsplannen. 

Het Bro 1985 geeft hiermee een uitwerking aan het Actieprogramma 
DROM, waarin de behoefte aan meer flexibele bestemmingsplannen werd 
gesignaleerd. Het op adequate wijze met het bestemmingsplan kunnen 
inspelen op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen wordt 
van groot belang geacht. 

De flexibiliteit van een bestemmingsplan kan onder meer worden 
vergroot door het plan minder gedetailleerd (globaal) te maken en de 
nadruk te leggen op de hoofdlijnen van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
Daarbij moet worden aangetekend, dat het bestemmingsplan wel aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen om te kunnen beoordelen of de 
bepalingen van de Wet geluidhinder in acht zijn genomen. Om dit te 
kunnen waarborgen is in artikel 15 van het Bro 1985 neergelegd welke 
elementen, voorzover de Wet geluidhinder dat vereist, in een bestem-
mingsplan moeten zijn opgenomen, rekening houdend met het streven 
naar meer flexibele bestemmingsplannen. Ditzelfde streven was voor de 
Commissie aanleiding voor te stellen (aanbeveling 32) om in het Bro 
1985 de mogelijkheid te bieden in bestemmingsplannen te volstaan met 
het aangeven van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Vooralsnog 
wordt er echter vanuit gegaan dat het Bro 1985 in relatie tot de Wet 
geluidhinder voldoende ruimte biedt voor flexibele bestemmingsplannen, 
zodat dit voorstel van de Commissie niet is overgenomen. 

In de eerste plaats wordt in genoemd artikel 15 de mogelijkheid 
geboden, dat, voor zover een bestemmingsplan moet worden uitgewerkt 
dan wel kan worden gewijzigd, kan worden volstaan met het aangeven 
van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting, die bij de uitwerking dan wel 
wijziging van het plan in acht moet worden genomen. Daarnaast kunnen 
met gebruikmaking van de mogelijkheden die artikel 12 van het Bro 1985 
biedt door middel van een goede afstemming tussen bestemmings- en 
doeleindenomschrijving en een beschrijving in hoofdlijnen van de wijze 
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waarop met het plan die doeleinden worden nagestreefd, ook globale 
bestemmingsplannen worden opgesteld die niet behoeven te worden 
uitgewerkt (de zogenaamde globale eindplannen), en die tevens recht 
doen aan de eisen van de Wet geluidhinder. 

In de notitie van 16 mei 1986 is derhalve aangegeven dat eerst de 
ervaringen met het Bro 1985 kunnen worden afgewacht. Daarbij speelt 
tevens een rol dat in het kader van het standpunt dat zal worden ingenomen 
ten aanzien van het project uniformering en standaardisering bestemmings-
plannen zal worden getracht door middel van voorbeelden te verduidelij-
ken dat de Wet geluidhinver het opstellen van meer globale bestemmings-
plannen niet in de weg behoeft te staan. (Zie het voorlopig standpunt 
terzake in de publicatie «Bestemmen met beleid» van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). 

Parallelschakeling van de hogere waardenprocedure bestemmingsplanpro-
cedure 

Bij de vaststelling of herziening van bestemmingsplannen moet thans 
ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige 
bestemmingen (woningen, scholen, ziekenhuizen e.d.) de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A) van de Wet geluidhinder worden aangehouden, 
tenzij op verzoek van de gemeente door gedeputeerde staten binnen de 
daarvoor aanwezige bandbreedte vooraf een hogere grenswaarde is 
vastgesteld. 

Het besluit van gedeputeerde staten moet in de huidige situatie door 
de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
worden goedgekeurd. Daarnaast is het in geval van hogere waarden 
nodig, dat deze procedure vóór de vaststelling of herziening van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad is afgerond. De praktijk leert 
dat de daarvoor geldende regeling inmiddels goed is ingebed in de 
besluitvorming over de ruimtelijke ordening. De vereiste goedkeuring is 
slechts in een zeer gering aantal gevallen gedeeltelijk geweigerd. Ook het 
kleine aantal gedeeltelijk niet door de minister goedgekeurde besluiten is 
constant gebleven. 

Het aantal besluiten van gedeputeerde staten over door gemeenten 
ingediende hogere waardenverzoeken is in 1984 en 1985 ongeveer gelijk 
gebleven, evenals het op zich gering aantal verzoeken dat gedeputeerde 
staten niet-ontvankelijk hebben verklaard en het - geringe - aantal 
besluiten dat te laat is genomen. 

De Commissie heeft geadviseerd (aanbeveling 33) het goedkeurings-
vereiste van de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer af te schaffen en voorts (aanbeveling 37) gedeputeerde 
staten de mogelijkheid te geven ambtshalve een hogere waarde vast te 
stellen, wanneer ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpplan een 
gewijzigd plan wordt vastgesteld. Mede gelet op het feit, dat de provinciale 
besluitvorming thans goed is afgestemd op de bestemmingsplanprocedure 
is het eerste voorstel van de Commissie in dit voorstel overgenomen. Ten 
aanzien van het tweede voorstel wordt het volgende opgemerkt. 

In de praktijk komt het voor dat, naar aanleiding van de tervisielegging 
of tijdens de gemeenteraadsbehandeling, ontwerp-bestemmingsplannen 
bij de vaststelling worden gewijzigd. Er kan dan strijd met de Wet 
geluidhinder ontstaan wanneer alsnog hogere waarden nodig blijken of 
als de verleende hogere waarden niet meer passend blijken te zijn. In de 
gevallen waarin van een dergelijke wijziging sprake is, zou overeenkomstig 
de aanbeveling van de Commissie de mogelijkheid kunnen worden 
gecreëerd dat gedeputeerde staten bij de goedkeuring van het bestem-
mingsplan alsnog de noodzakelijk hogere waarden verlenen. In het 
wetsvoorstel wordt daarom in afwijking van de thans voorgeschreven 
bestaande procedure de mogelijkheid gegeven om een verzoek om een 
hogere waarde uiterlijk in te dienen bij de inzending van een bestenv 
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mingsplan ter goedkeuring. Hierbij kan nog worden aangetekend dat 
- zoals in de notitie van 16 mei 1986 is aangekondigd - onderzocht is of 
verdergaande mogelijkheden zouden kunnen worden gecreëerd om de 
bestemmingsplanprocedure en de hogere waardenprocedure parallel te 
laten verlopen. 

Uit dit onderzoek is echter gebleken dat, indien de mogelijkheid tot 
vaststelling van hogere waarden door gedeputeerde staten, ook nadat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zou worden 
uitgebreid tot andere gevallen, dit tot verstrekkende complicaties kan 
leiden. Immers, als gevolg van koppeling van de rechtsbeschermingspro-
cedures in de Wet geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
die in dat geval voor de hand zou liggen, zou een extra beroepsmogelijkheid 
tegen het bestemmingsplan ontstaan (ook waar deze op grond van de 
bestaande Wet op de Ruimtelijke Ordening niet aanwezig is) met als 
gevolg extra regels, procedures en de kans op vertraging van bestem-
mingsplannen. Van deze uitbreiding is dan ook afgezien. 

Artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening 

Conform de notitie van 16 mei 1986 is in het wetsvoorstel een materiële 
wettelijke koppeling gelegd tussen de toepassing van artikel 19 Wet op 
de Ruimtelijke Ordening en de Wet geluidhinder. Op grond van provinciale 
circulaires en de jurisprudentie (Wn. Voorzitter Afdeling rechtspraak van 
de Raad van State 13 april 1983, R.03.83 1108/S222 (Pleyroute), Kort 
Geding 1983, 172) heeft zich een praktijk ontwikkeld, waarbij bouwplannen 
gebaseerd op toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening door de colleges van gedeputeerde staten inhoudelijk aan de 
eisen van de Wet geluidhinder worden getoetst. In het wetsvoorstel 
wordt aan deze praktijk een wettelijke basis gegeven. Naast deze inhou-
delijke koppeling worden geen regels gegeven voor het op elkaar afsterrv 
men van procedures. Het blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken 
overheden er voor te zorgen, dat de besluitvorming in het kader van de 
Wet geluidhinder enerzijds en in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening anderzijds op een adequate wijze op elkaar wordt afgestemd. 

Van belang is dat gedeputeerde staten binnen twee maanden na 
ontvangst van de aanvraag om een verklaring van geen bezwaar een 
beslissing moeten nemen. Om met inachtneming van genoemde termijn 
het geluidsaspect op volwaardige wijze te kunnen blijven meewegen ligt 
het in de rede dat artikel 19-aanvragen vergezeld gaan van de resultaten 
van een akoestisch onderzoek en een beschrijving van de eventueel te 
treffen geluidhindervoorzieningen als het een bouwplan binnen een 
geluidszone betreft. Op een dergelijke wijze wordt gewaarborgd dat 
zowel bij gedeputeerde staten als bij burgemeester en wethouders (dan 
wel de gemeenteraad) inzicht bestaat in de vraag, of bij de realisering van 
het bouwplan zal zijn voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder. 
Indien hieruit bijvoorbeeld blijkt dat in het kader van de bestemmingsplan-
procedure de eventueel benodigde hogere waarden niet zullen kunnen 
worden vastgesteld, zal een verklaring van geen bezwaar niet mogen 
worden verleend. 

Tenslotte komt het tevens verstandig voor dat er in voorkomend geval 
nadere afspraken worden gemaakt tussen de betrokken diensten van de 
provincies en de regionale inspectie milieuhygiëne over de wijze waarop 
de inspectie bij deze strak geplande procedure zal worden betrokken. 

§ 4. Zones rond industrieterreinen 

Totstandkoming zones 

Volgens de wet zouden zones rond bestaande industrieterreinen voor 
1 september 1984 vastgesteld moeten zijn. Uitstel was mogelijk tot 
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1 september 1986. Van dit uitstel is in praktisch alle gevallen gebruik 
gemaakt. De Commissie voorzag echter dat zelfs de datum van 1 september 
1986 in veel gevallen niet zou worden gehaald. Dit vond zij een ernstige 
zaak, omdat zolang de zones niet zijn vastgesteld, nieuwe ontwikkelingen 
(waaronder met name woningbouw) niet aan de eisen van de wet 
behoeven te worden getoetst. Deze ontwikkelingen zouden dan later in 
strijd kunnen blijken te zijn met de bedoelingen van de wet. Ook voor de 
op het industrieterrein gevestigde of te vestigen bedrijven bestaat 
onzekerheid zolang de zone niet is vastgesteld. 

Het voorstel van de Commissie (aanbeveling 8) om in afwachting van 
het tot stand komen van zones rond industrieterreinen voorlopige zones 
van rechtswege te doen gelden, is in de notitie van 16 mei 1986 niet 
overgenomen omdat, alvorens een bepaling daartoe in de wet zou zijn 
opgenomen en van kracht zou zijn geworden, het aantal op dat moment 
nog te zoneren terreinen gering zou zijn. Wel is aangekondigd dat de 
totstandkoming van zones zou worden gestimuleerd. 

Op grond van het vorenstaande was in het wetsvoorstel, zoals dat is 
voorgelegd aan de Raad van State, geen bepaling opgenomen met 
betrekking tot het van rechtswege instellen van zones. De Raad van State 
richt in zijn advies de aandacht hierop en geeft in overweging in de 
memorie van toelichting aan te geven of de aangekondigde inhaalactie 
tot de gewenste versnelling heeft geleid. 

Op 1 september 1986 is, zoals ook in vorenbedoelde notitie is opgemerkt, 
de situatie ontstaan dat door het verstrijken van de wettelijke termijnen 
de plicht tot vaststelling van binnengemeentelijke en gemeentegrensover-
schrijdende geluidszones is overgegaan op respectievelijk de provincies 
en de Kroon. Met betrekking tot gemeenten en provincies is, gelet op de 
nieuwe situatie, in circulaires van 30 september 1986 en 2 oktober 1986. 
nr. DGMH/G 2396107, inhoudende informatie aan gemeenten, onderschei-
denlijk aan provincies over overgang zoneringsbevoegdheid industrieter-
reinen, en van 14 april 1987, nr. DGMH/G 074701, inhoudende informatie 
aan provincies over marginale toetsing door de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening er Milieubeheervan (ontwerp-)zonebesluiten 
en instelling bijstandteams ingevolge de Wet geluidhinder vastgelegd dat 
ondanks de overgang van de zonevaststelling naar de hogere bestuurslaag 
de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de zonevaststelling 
daadwerkelijk nog door hen worden verricht. In dit kader is aan gemeenten 
en provincies externe expertise in de vorm van bijstandteams ter beschik-
king gesteld. Tegelijkertijd is een landelijk planningssysteem opgezet. In 
dit verband zijn van belang het project «Bijstand intergemeenteljke 
zoneringen» en het «Plan van aanpak vaststelling binnengemeentelijke 
geluidszones industrielawaai». De huidige organisatorische opzet heeft 
tot doel dat op 1 januari 1992 vrijwel alle industrieterreinen zullen zijn 
voorzien van geluidszones. Dit is later dan in vorengenoemde notitie werd 
voorzien. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt, wordt thans in een gezamenlijke 
krachtinspanning met gemeenten en provincies gewerkt aan de totstand-
koming van geluidszones rond bestaande industrieterreinen vóór 1 januari 
1992. Daarbij is het van belang dat het hierboven genoemde landelijke 
planningssysteem voorziet in een voortgangsbewaking, waarbij halfjaarlijks 
wordt gerapporteerd over de stand van zaken. 

Zo zal bijvoorbeeld op basis van de rapportages over het jaar 1990 vrij 
nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd of de beleidsinspanning het 
gewenste resultaat, te weten de totstandkoming van vrijwel alle geluids-
zones rond bestaande industrieterreinen vóór 1 januari 1992, op zal 
leveren. Dezerzijds wordt er vanuit gegaan dat dit gewenste resultaat zal 
worden gerealiseerd. 

Indien uit de analyse van de stand van zaken te zijner tijd blijkt dat de 
beleidsinspanning niet zal leiden tot het gewenste resultaat, zal dezerzijds 
worden bezien of en in hoeverre andere mogelijkheden zullen worden 
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aangewend. Daarbij kan zowel worden gedacht aan toepassing van de 
mogelijkheden binnen het bestaande wettelijke instrumentarium als aan 
het creëren van een nieuw wettelijk instrument. 

Wat betreft het bestaande wettelijke instrumentarium zou artikel 59 van 
de Wet geluidhinder van belang kunnen worden. In dit artikel is bepaald 
dat, indien gedeputeerde staten nalaten binnengemeentelijke geluidszones 
vast te stellen, daarin door de Kroon wordt voorzien. 

Wat betreft het creëren van een nieuw wettelijk instrument kan worden 
gedacht aan het van rechtswege doen gelden van voorlopige zones rond 
industrieterreinen waaromheen nog geen geluidszone tot stand is 
gekomen. Ik acht het niet opportuun om nu al aanvullende mogelijkheden 
aan te wenden, aangezien daaraan bij de recent ingezette koers, op basis 
van samenwerking tussen de betrokken overheden in combinatie met 
bijstand, geen behoefte bestaat. 

Daarnaast is conform het voorstel van de Commissie (aanbeveling 11) 
in het wetsvoorstel bepaald dat. zodra een zone is vastgesteld door 
middel van een afzonderlijk zonebesluit, de zone ook sneller doorwerkt in 
de ruimtelijke ordening. Bepaald is dat het voorbereidingsbesluit op grond 
van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voortaan uiterlijk 
binnen één maand na totstandkoming van het zonebesluit moet worden 
genomen. Gelet op dit voorschrift in artikel 70, tweede lid, van het 
wetsvoorstel ligt het in de rede dat bij het nemen van het besluit tot 
vaststelling van een zone inzicht bestaat in het te hanteren tijdschema 
voor de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan in verband 
met de verwerking van de vastgestelde zone. Bij hun besluit omtrent 
goedkeuring van net besluit tot vaststelling van een zone kunnen gedepu-
teerde staten zich vergewissen van het te hanteren tijdschema. Aldus 
kunnen in vroegtijdig stadium tussen de gemeente, de provincie en het 
rijk afspraken worden gemaakt omtrent het gevolg geven aan artikel 70, 
tweede lid. Indien zonder opgave van redenen door de gemeente van het 
tijdschema wordt afgeweken, ligt het voor de hand dat gedeputeerde 
staten gebruik maken van hun bevoegdheden in de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Hierbij valt te denken aan het opleggen van de verplichting aan 
de gemeenteraad binnen een bepaalde termijn een bestemmingsplan vast 
te stellen of te herzien, het geven van aanwijzingen en het zelf vaststellen 
of herzien van een bestemmingsplan, indien de gemeenteraad niet 
voldoet aan de opgelegde verplichting (artikelen 37, vierde en vijfde lid, 
en 40). In dit verband is van belang dat gedeputeerde staten bij gebruik-
making daarvan ook zelf een voorbereidingsbesluit kunnen nemen op 
grond van artikel 21 , eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Overigens verliest een besluit tot zonevaststelling niet zijn rechtskracht, 
indien het daarop genomen voorbereidingsbesluit niet binnen een jaar 
wordt gevolgd door de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan. 

Heroverweging grenswaarden bij industrielawaai 

Door de Commissie is als probleem gesignaleerd dat een eenmaal 
vastgestelde hogere waarde in geval van industrielawaai later niet meer 
kan worden gewijzigd. 

In het wetsvoorstel is het voorstel van de Commissie (aanbeveling 29) 
overgenomen, dat het mogelijk maakt de vastgestelde hogere waarde bij 
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan te heroverwegen 
binnen bepaalde, daarvoor aangegeven grenzen. Daarnaast geldt dat de 
eventuele kosten van voorzieningen aan of ten behoeve van de betrokken 
woningbouw, conform het veroorzakersbeginsel voor rekening behoren te 
komen van degene die het verzoek indient om de hogere waarde te 
heroverwegen. Het ligt voor de hand dat bij het verlenen respectievelijk 
vaststellen van een hogere waarde burgemeester en wethouders en 
gedeputeerde staten hiermee rekening zullen houden. 
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§ 5. Zones langs wegen 

Totstandkoming zones 

In tegenstelling tot de zonevaststelling bij industrieterreinen, die via 
uitdrukkelijk daarop gerichte besluitvorming tot stand komt, geldt langs 
wegen van rechtswege een zone. De breedte van de zone is afhankelijk 
van het type weg (in verband met aannames ten aanzien van de snelheid 
en de intensiteit van het verkeer op de weg). Binnen de zones gelden de 
spelregels van de wet (akoestisch onderzoek, inachtneming grenswaarden 
e.d.). Voor wegen met weinig verkeer (5000 of minder motorvoertuigen 
per etmaal) bestaat de mogelijkheid voor gemeenten de zone te verkleinen 
dan wel bij wegen met nog minder verkeer (minder dan 2450 motorvoer-
tuigen per etmaal) de weg van zonering vrij te stellen. Hiervoor is een 
verklaring van de gemeenteraad over de te verwachten verkeersintensiteit 
van de weg vereist. Over de wijze waarop de te verwachten verkeersin-
tensiteit moet worden geschat, zijn nadere regels gesteld. De verklaring 
moet worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in één of 
meer dag- of nieuwsbladen en voorts op de gebruikelijke wijze worden 
bekend gemaakt. 

De Commissie heeft geconstateerd dat een nadeel van deze zonerings-
systematiek is dat de vaste breedten niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig 
hoeven overeen te stemmen met de werkelijke geluidsbelasting. Voorts 
heeft zij knelpunten geconstateerd ten aanzien van de zoneverkleining en 
zonevrijstelling. Tegen deze achtergrond heeft zij voorgesteld een 
essentieel ander systeem te onderzoeken, waarbij de gemeenteraad 
wordt verplicht als zone vast te stellen het gebied waarbuiten de geluids-
belasting de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (aanbeveling 
1). Echter, omdat het niet verantwoord zou zijn zo kort na het van kracht 
worden van het huidige systeem een zo ingrijpende wijziging door te 
voeren, zou ter opheffing van de knelpunten eerst met een lichte aanpassing 
van de huidige systematiek moeten worden volstaan (aanbeveling 2). 

In de notitie van 16 mei 1986 is aangegeven dat het karakter van het 
verkeerslawaai zich niet goed leent voor het door de Commissie voorge-
stelde andere zoneringssysteem. Omdat voorts het huidige systeem 
redelijk werkbaar blijkt en bij provincies en gemeenten geen behoefte aan 
een dergelijke ingrijpende wijziging bestaat is het voorstel van de Com-
missie om een ander zoneringssysteem te onderzoeken niet overgenomen. 
Daarentegen is in de notitie van 16 mei 1986 aangekondigd dat zou 
worden nagegaan of de systematiek van het zoneringssysteem te 
vereenvoudigen zou zijn in die zin dat in de wet zelf een grens zou worden 
opgenomen voor de verkeersintensiteit van wegen waaronder zonevrij-
stelling van rechtswege plaats heeft. Dit in tegenstelling tot het huidige 
systeem waarin alle wegen zijn gezoneerd. Deze grens zou zodanig 
moeten worden gekozen, dat aannemelijk is dat als regel geen geluidsbe-
lasting van meer dan 50 dB(A) op de dichtst bij de weg gelegen woningen 
optreedt. Anderzijds zou ervoor gezorgd moeten worden, dat in vergelijking 
met de huidige situatie geen uitdijend aantal wettelijke verplichtingen en 
procedures zal optreden. In juli 1987 is onderzoek hiernaar gereedgekomen 
(rapport nr. GF-HR-58-01, Ondergrens voor de zonering van wegen). Ten 
behoeve van het onderzoek is een steekproef verricht in het bestand van 
recent gebouwde woningen. In 30 gemeenten zijn langs 1285 wegen 
24658 woningen geïnventariseerd, die in de periode 1983, 1984 en 1985 
nieuw zijn gebouwd. Op basis hiervan wordt in het rapport inzicht 
gegeven in de gevolgen (uitgedrukt in percentages van nieuw te bouwen 
woningen waarvoor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
optreedt en/of waarvoor een hogere waardenprocedure moet worden 
gevolgd) die zijn verbonden aan de vaststelling van verschillende grenzen 
voor de verkeersintensiteit van wegen waaronder van rechtswege 
vrijstelling van de regeling voor zonering zou gelden. Het rapport geeft 
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aan dat bij de vaststelling van de ondergrens op achtereenvolgens 2450, 
1500 en 750 motorvoertuigen per etmaal het percentage woningen 
waarbij de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden, 
respectievelijk 39, 35 en 27 zou bedragen. Voorts is aangegeven dat bij 
vaststelling van een ondergrens op 2450 motorvoertuigen per etmaal 
voor 18% van het totaal aantal nieuw te bouwen woningen akoestisch 
onderzoek vereist zou zijn. Bij ondergrenzen van achtereenvolgens 1500 
en 750 motorvoertuigen per etmaal zouden deze percentages respectie-
velijk 24 en 32 bedragen. Tenslotte is aangegeven dat bij een ondergrens 
van 2450 motorvoertuigen per etmaal voor 17% van het totaal aantal 
nieuw te bouwen woningen procedures voor de vaststelling van hogere 
waarden gevolgd zouden worden. Bij ondergrenzen van achtereenvolgens 
1500 en 750 motorvoertuigen per etmaal zouden deze percentages 
respectievelijk 22 en 30 bedragen. 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het niet goed mogelijk is een 
zodanige grens aan te geven, dat aan beide criteria (weinig gevallen van 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, geen toename procedures) 
tegelijk kan worden voldaan. Ook bij een ondergrens van 1500 motor-
voertuigen per etmaal, zoals door de Centrale raad voor de milieuhygiëne 
in zijn advies genoemd, zou immers voor een belangrijk aantal woningen 
de voorkeursgrenswaarde nog worden overschreden, terwijl het aantal uit 
te voeren akoestische onderzoeken en procedures aanzienlijk toeneemt. 
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar handhaving van het huidige systeem, 
waarbij in principe alle wegen zijn gezoneerd en de gemeentebesturen de 
mogelijkheid hebben wegen met minder verkeer dan 2450 motorvoertuigen 
per etmaal van zonering vrij te stellen. De gemeenten kunnen dan zelf een 
afweging maken of zonevrijstelling al of niet is gewenst. Uiteraard 
betekent dit niet dat de gemeenten geen aandacht meer aan het geluid-
hinderaspect zouden behoeven te geven, al of niet door zonering, iangs 
minder drukke wegen. 

Conform het voorstel van de Commissie wordt in het onderhavige 
wetsvoorstel echter wel het systeem voor de zonering van wegen op de 
volgende punten vereenvoudigd: 

- de mogelijkheid tot zoneverkleining wordt afgeschaft; 
- een automatische zonevrijstelling wordt gegeven voor woonerven en 

wegen met een maximum snelheid van 30 km/u; 
- de publicatie in de Nederlandse Staatscourant wordt vervangen door 

melding aan de provincie en de inspectie milieuhygiëne. 
Tevens zijn de mogelijkheden vervallen om van rijkszijde nadere regels 

te geven omtrent de wijze waarop de verkeersintensiteiten worden 
vastgesteld en bekend gemaakt. De gemeenten ervaren de huidige regels 
als te star en gedetailleerd en blijken zeer wel in staat zelfstandig inhoud 
te kunnen geven aan de wijze waarop de verkeersintensiteit wordt 
bepaald. 

Ten slotte worden in het wetsvoorstel ook wegen bestaande uit één 
enkele rijstrook onder het zoneringsregime gebracht. De huidige praktijk 
heeft aangetoond dat wegen, bestaande uit één enkele rijstrook (éénrich-
tingsverkeer), gemakkelijk een verkeersintensiteit van meer dan 2450 
motorvoertuigen per etmaal kunnen bevatten en dat geluidsbelastingen 
van meer dan 50 dB(A) voor woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen als gevolg daarvan geen uitzonderingen zijn. 

Door het geleiden van het verkeer via éénstrookswegen zijn in het 
verleden in een aantal gevallen dan ook ernstige geluidhinderknelpunten 
aan het zoneringsregime onttrokken. Met de voorgestelde wijziging wordt 
dat voorkomen. 

Bronbestrijding verkeersla waai 

Een knelpunt bij de bestrijding van geluidhinder blijkt - aldus de 
Commissie - de mogelijkheid tot beïnvloeding van het verkeersbeleid te 
zijn. 
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Alhoewel wegverkeer de voornaamste bron van geluidhinder is, kan 
beïnvloeding vanuit geluidhinder-oogpunt slechts zeer beperkt plaatsvin-
den. 

Noch de wegenverkeerswetgeving, noch de Wet geluidhinder bevat 
een verplichting of stimulans om bij verkeersplannen of verkeersontslui-
tingsstructuren met het geluidsaspect rekening te houden. In de praktijk 
gebeurt dit in het hier bedoelde sectorbeleid volgens de Commissie dan 
ook nauwelijks. Hier manifesteert zich een duidelijke tegenstelling met 
het planologische facetbeleid: bij de vaststelling of herziening van 
bestemmingsplannen moet immers wèl rekening worden gehouden met 
het geluidsaspect. 

De Commissie heeft door middel van een voorbeeldstudie (Achtergrond-
studie I, Verkeerslawaai, Industrielawaai, Stiltegebieden, Deel C, Voor-
beeldstudie, ISBN 90 346 06244, verkrijgbaar bij het Distributiecentrum 
Overheidspublicaties) aangetoond, dat het bij verkeersplannen betrekken 
van het geluidsaspect voordelen kan opleveren. 

Door middel van deze studie is nagegaan wat de gevolgen zijn als bij de 
planvorming prioriteit wordt gegeven aan bronbestrijding door middel van 
verkeersmaatregelen, in casu bundeling van lawaai en het weren van 
doorgaand (wijkvreemd) verkeer. Daarbij bleek dat bronbestrijding door 
middel van verkeersmaatregelen nagenoeg budgettair neutraal kan 
worden uitgevoerd, omdat kosten voor het treffen van geluidwerende 
voorzieningen minder worden of wegvallen. 

De Commissie wijst erop dat, doordat het een globale studie betrof, de 
mogelijke verbetering van de verkeersleefbaarheid en de mogelijkheden 
tot verdichting c.q. mogelijke extra te bouwen woningen, niet is bekeken. 
Gezien dit opmerkelijke resultaat beveelt de Commissie (aanbeveling 43) 
aan om bij grotere bestemmingsplannen optimalisatiestudies te verrichten. 
Voorts zou in de wet een bepaling moeten worden opgenomen dat 
maatregelen ter beperking van geluidsoverdracht en maatregelen aan 
gevels pas mogen worden getroffen nadat is gebleken dat bronmaatregelen 
c.q. verkeersmaatregelen onvoldoende doeltreffende zijn, dan wel overwe-
gende bezwaren zouden ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskun-
dige, landschappelijke of financiële aard (aanbeveling 4). 

Verder zou door middel van een subsidieregeling beleid gestimuleerd 
moeten worden waarbij het geluidsaspect in een vroeg stadium bij de 
voorbereiding van verkeersplannen, de aanpassing van verkeersontslui-
tingsstructuren en verkeersmaatregelen wordt betrokken (aanbeveling 6). 
Tenslotte dringt de Commissie aan op bespoediging van de in gang zijnde 
wijziging van de Wegenverkeerswet, waardoor het mogelijk wordt 
verkeersmaatregelen ook op grond van milieu-overwegingen te treffen 
(aanbeveling 7). 

In de notitie van 16 mei 1986 wordt onderschreven dat bij de bestrijding 
van geluidhinder de verkeersstructuur te weinig aandacht krijgt. De door 
de Commissie aangedragen voorstellen worden in die zin overgenomen 
dat de gedachte wordt ontwikkeld om door middel van geluidsniveau-
kaarten de relatie van het geluidhinderbeleid met de verkeersstructuur te 
versterken. 

Deze kaarten zouden niet alleen inzicht moeten verschaffen in de 
actuele geluidsniveaus maar ook in toekomstige verkeersontwikkelingen 
en de daaruit resulterende geluidsniveaus. Met behulp van een onderlig-
gend rekenmodel kunnen zij dan ook de invloed van verkeersingrepen op 
de geluidsniveaus zichtbaar maken. Verwacht wordt dat het hiermee 
mogelijk wordt een ook uit akoestisch oogpunt meer optimale afwikkeling 
van het verkeer te bevorderen. De totstandkoming van deze kaarten zal in 
de eerste plaats door middel van het subsidie-instrument worden 
gestimuleerd. Een wettelijke regeling komt hiervoor minder in aanmerking. 
Met het oog hierop heb ik in de begroting van mijn ministerie voor 1987 
een bedrag van f 1,5 min. en voor de daarop volgende vier jaren een 
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bedrag van f 2 min. opgenomen. Daarnaast zijn de financiële middelen die 
kunnen worden aangewend om het nemen van concrete verkeersluwe 
maatregelen te bevorderen verruimd. 

In dit wetsvoorstel krijgen de geluidsniveaukaarten dan ook geen 
verplichte wettelijke status. Wel is hierin rekening gehouden met de 
ontwikkeling van dit beleidsinstrument. Allereerst is de mogelijkheid 
geopend voor de gemeenten om op basis van een geluidsniveaukaart aan 
gedeputeerde staten te verzoeken een algemeen geldende hogere 
waarde tot 55 dB(A) vast te stellen. In de tweede plaats is - zoals in 
paragraaf 1 van deze memorie reeds vermeld - voorgeschreven dat het 
verplichte akoestische onderzoek ten behoeve van een reconstructie van 
een weg niet alleen betrekking moet hebben op het gebied aan weerszijden 
van de te reconstrueren weg, maar ook op die gebieden langs andere 
wegen of wegdelen, waar ten gevolge van de reconstructie een geluids-
belasting van 2 dB(A) of meer zal optreden. Een geluidsniveaukaart kan 
hierbij een nuttige functie vervullen. Beide punten komen hieronder nader 
aan de orde. 

Accentuering verkeersmaatregelen 

Om, conform het voorstel van de Commissie (aanbeveling 5), de 
mogelijkheid tot optimalisatie van de geluidhinderbestrijding via beïnvloe-
ding van het verkeersbeleid, meer te accentueren past ook een wettelijke 
bepaling dat het akoestisch onderzoek in ieder geval een beschrijving 
moet geven van de mogelijkheden de geluidsbelasting door verkeersmaat-
regelen te verlagen. In de notitie van 16 mei 1986 is daarover opgemerkt, 
dat deze verplichting in beginsel reeds besloten ligt in de artikel 77 
gegeven omschrijving van de inhoud van het akoestisch onderzoek. Het 
voorstel van de Commissie kan er echter toe leiden dat de aandacht voor 
de bronbestrijding als primaire vorm van bestrijding van verkeerslawaai 
verder wordt geaccentueerd. 

Algemeen geldende hogere waarde 

In het wetsvoorstel (artikel 82a) wordt op voorstel van de Commissie 
(aanbeveling 35) de mogelijkheid geopend dat gedeputeerde staten op 
verzoek van de betrokken gemeente in stedelijk gebied voor woningen 
een algemeen geldende hogere waarde vaststellen tot 55 dB(A). Voor-
waarde is dat de betrokken gemeente door middel van akoestisch en 
verkeerskundig onderzoek kan aantonen dat het terugbrengen van de 
geluidsbelasting redelijkerwijs niet mogelijk is. Hierbij wordt gedacht aan 
een geluidsniveaukaart, waarin over een groter gebied de gemiddelde 
geluidsbelasting in bestaande situaties en rekening houdend met toekom-
stige ontwikkelingen wordt aangegeven. 

In verband met het verschil in systematiek in artikel 82 is artikel 82a 
beperkt tot woningen; voor wat betreft andere gebouwen dan woningen 
en andere geluidsgevoelige objecten zal een soortgelijke regeling als 
voorgesteld in artikel 82a worden opgenomen in het Besluit grenswaarden 
binnen zones langs wegen (Stb. 1981, 688). 

Anders dan de Raad van State in zijn advies veronderstelt, ligt aan het 
opnemen van artikel 82a in de Wet geluidhinder niet primair ten grondslag 
het streven naar minder tijdrovende en minder beleidsruimtebeperkende 
procedures. Doel van artikel 82a is veeleer de bevordering van meer 
aandacht voor bronbestrijding door middel van verkeersmaatregelen. Het 
bestaansrecht van artikel 82a is daarin gelegen. Dit neemt niet weg dat 
artikel 82a als bijkomend gevolg kan hebben dat het aantal administratieve 
procedures wordt verminderd. Immers indien gedeputeerde staten 
toepassing hebben gegeven aan artikel 82a is de procedure van artikel 83 
van de Wet geluidhinder voor woningen in stedelijk gebied alleen nog 
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maar noodzakelijk in de gevallen waarin de ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting vanwege de weg niet beperkt kan blijven tot 55 dB(A). 

Agrarische bedrijfswoningen 

Om de situering van agrarische bedrijfswoningen langs aanwezige 
buitenstedelijke wegen minder te belemmeren, dan thans het geval is, 
wordt op voorstel van de Commissie (aanbeveling 27) de mogelijkheid 
geopend (artikel 83) voor deze woningen een waarde vast te stellen, die 
5 dB(A) hoger is dan de huidige. Conform het advies van de Centale raad 
voor de milieuhygiëne geldt deze mogelijkheid alleen voor nieuwe 
woningen. Voor alle duidelijkheid zij gesteld, dat deze mogelijkheid 
derhalve niet van toepassing is op agrarische bedrijfswoningen langs in 
aanleg zijnde of nieuwe buitenstedelijke wegen. 

Vereenvoudiging bestaande situaties wegverkeerslawaai 

De regeling voor bestaande situaties bij wegverkeerslawaai is op basis 
van de resultaten van de evaluatie in samenhang met de regeling voor 
nieuwe situaties bezien op mogelijkheden tot procedurele vereenvoudiging. 
Hierbij heeft ook de bevordering van de doorzichtigheid en leesbaarheid 
van de wet een rol gespeeld. 

De paragraaf inzake bestaande situaties is ontdaan van alle bepalingen 
die naar verwachting ten tijde van de inwerkingtreding van het onderhavige 
wetsvoorstel zullen zijn uitgewerkt. Het betreft de gevallen waarin op het 
tijdstip van inwerkingtreding van de onderhavige afdeling (1 maart 1986) 
wegen in aanleg of in reconstructie en/of woningen in aanbouw waren. 
De voorgestelde artikelen 88, 89 en 90 bevatten thans bijzondere 
procedurevoorschriften en termijnen voor gevallen waarin op het genoemde 
tijdstip wegen in aanleg of reconstructie waren (zgn. termijngebonden 
saneringssituaties). Ook bevatten deze artikelen voor de gevallen waarin 
op dat tijdstip wegen in aanleg of woningen in aanbouw waren, een 
gedifferentieerd stelsel van maximale hogere waarden voor de gevelbe-
lasting, dat na de totstandkoming van het onderhavige wetsvoorstel 
goeddeels zijn functie heeft gehad. Het doen vervallen van deze bepalingen 
brengt een aanmerkelijke vereenvoudiging teweeg. De opvatting van de 
Centrale raad voor de milieuhygiëne dat in het voorgestelde artikel 90, 
derde lid, de norm is versoepeld berust op een misverstand. Artikel 90, 
derde lid, onderdeel b, van de huidige Wet geluidhinder heeft betrekking 
op gevallen behorende tot de in artikel 88, eerste lid, onderdeel b, 
bedoelde categorie en heeft betrekking op een weg in aanleg; alleen voor 
deze categorie bestaat onderscheid in normstelling voor buitenstedelijk 
en stedelijk gebied. In het onderhavige wetsvoorstel is deze categorie 
- weg in aanleg, woning aanwezig - geschrapt, aangezien het hier een 
zogenaamde termijngebonden situatie betreft, die binnen drie maanden 
na 1 maart 1986 - het tijdstip van inwerkingtreding van de onderhavige 
afdeling - moest worden gemeld. In verband met deze schrapping is in 
artikel 90 alleen nog maar sprake van de categorie «aanwezige weg». 
Voor deze situatie stelt de huidige wettekst in alle gevallen een waarde 
van 70 dB(A) vast als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Een 
aanmerkelijke vereenvoudiging wordt voorts teweeggebracht door het 
laten vervallen van de beperking, dat het onderdeel bestaande situaties 
niet geldt voor de gehele zone, maar alleen voor een gedeelte daarvan 
(het gebied van de zone). Deze opheffing heeft in de praktijk nauwelijks 
effect omdat de ervaring leert dat zich buiten het betrokken gedeelte van 
de zone toch nauwelijks gevallen voordoen waarin een gevelbelasting van 
meer dan 55 dB(A) bestaat. Verdere vereenvoudiging is aangebracht 
door het overbrengen van de regels voor het waarborgen van maximale 
geluidsbelastingswaarden binnen bestaande woningen en andere 
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geluidsgevoelige gebouwen naar een afzonderlijk hoofdstuk (zie paragraaf 
7), alsmede door het opnemen van een integrale reconstructieregeling in 
een afzonderlijke afdeling (zie hieronder). 

In het wetsvoorstel, zoals dat door de Raad van State is voorgelegd, 
was nog een voorziening getroffen voor de situaties bij wegverkeerslawaai, 
bedoeld in artikel 88, eerste lid, onder e, f en g, van de Wet geluidhinder. 
Deze voorziening kwam erop neer dat de huidige paragraaf 3 van de Wet 
geluidhinder in sterk vereenvoudigde vorm nog zou gelden tot 1 januari 
1992. Op dat tijdstip zijn namelijk tien jaar verstreken, sinds het onderdeel 
«Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones (wegverkeers-
lawaai)» van de Wet geluidhinder in werking trad, waardoor de «over-
gangssituaties» - de situaties, bedoeld in artikel 88, eerste lid, onder e, f 
en g, van de Wet geluidhinder - , in verband met de verplichting ingevolge 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening om iedere tien jaar het bestemmings-
plan te herzien, als gepasseerd kunnen worden beschouwd. Naar ver-
wachting zal het merendeel van de overgangssituaties dan ook zijn 
gerealiseerd. Ook de Centrale raad voor de milieuhygiëne heeft in zijn 
advies op dit punt gewezen. Gelet op de tijdelijkheid van de voorgestelde 
artikelen 91 en 92 en de verdere integratie van de Bijdrageregeling 
wegverkeerslawaai nieuwe woningen in de volkshuisvestingsregelingen 
per 1 januari 1990, is in verband met de tijd gemoeid met de behandeling 
van het onderhavige wetsvoorstel in de beide Kamers der Staten-Generaal 
uit een oogpunt van deregulering thans gekozen de aanvankelijk voorge-
stelde artikelen 91 en 92 in het onderhavige wetsvoorstel te laten 
vervallen. Door het betrokken artikelonderdeel (artikel I, onderdeel JJ, 
onderdeel 4) eerst op 1 januari 1992 in werking te laten treden wordt 
hetzelfde bereikt als wat werd beoogd met deze voorgestelde artikelen. 
Het nadeel dat door de thans gekozen constructie voor een klein jaar de 
zware procedure moet worden gevolgd, is gelet op de tijdelijkheid 
relatief. Ook aan het volgen van een andere, zij het lichtere procedure, 
voor nog een jaar zijn bezwaren verbonden. Het vervallen van de aanvan-
kelijk voorgestelde artikelen 91 en 92 heeft een nog verdere vereenvoudi-
ging van de wet tot gevolg, omdat daarna slechts van nieuwe en bestaande 
situaties sprake zal zijn. Daarnaast is het ongewenst nog een regeling te 
treffen voor een beperkt aantal gevallen dat wellicht nog overblijft na 
1 januari 1992. Een belangrijk deel van deze gevallen zal met toepassing 
van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening gerealiseerd 
worden, waardoor hierop de afdeling nieuwe situaties van toepassing is. 
Bovendien is het mogelijk dat bij goedkeuring van uitwerkingsplannen 
met woningbouw op basis van bestemmingsplannen vastgesteld vóór 
1 januari 1982 getoetst wordt aan thans bestaande planologische inzichten 
en aan het nieuwe stelsel van wettelijke regels, waarmee het ontstaan van 
saneringssituaties kan worden voorkomen. 

Het bovenstaande houdt voor geprojecteerde woningen in dat er ook 
op basis van de afdeling nieuwe situaties geen eisen meer gelden. Wel 
blijft de verplichting onverlet om de procedure van de artikelen 76 en 
verder te volgen voor woningen - ook al waren deze op 1 maart 1986 
geprojecteerd - waarvoor de bouwmogelijkheid bij vaststelling of 
herziening van het bestemmingsplan wordt opgenomen. 

Voor geprojecteerde wegen brengt de inwerkingtreding van artikel I, 
onderdeel JJ, onder 4, op 1 januari 1992 mee, dat nu voor de aanleg van 
de weg, als dit niet op grondslag van een overeenkomstig de artikelen 76 
tot en met 78 van de wet vastgesteld bestemmingsplan plaatsvindt, 
rechtstreeks toepassing moet worden gegeven aan artikel 79 van de wet. 

De Centrale raad heeft geadviseerd dat - om te voorkomen dat voor 
woningen die voor 1982 geprojecteerd zijn (overgangssituaties) de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder worden overschreden - nieuwe 
situaties in de wet worden omschreven als «situaties waarin woningen 
geprojecteerd zijn». 
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In het wetsvoorstel is dit advies niet overgenomen. Hiermee zou de 
systematiek van de Wet geluidhinder, waar het bestemmingsplan de 
centrale ingang geeft voor de aanpak van geluidhinderbestrijding in 
nieuwe situaties, worden doorbroken. Daarnaast wordt er van uit gegaan 
dat - zoals hierboven reeds is aangegeven - overschrijding van de 
grenswaarden, ook in het beperkt aantal gevallen dat wellicht nog 
overblijft, zich nauwelijks zal voordoen. 

Reconstructie van wegen 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 1 van dit hoofdstuk is in het wetsvoorstel 
naast de definitie van het begrip reconstructie ook de regeling voor 
reconstructie van wegen aangepast. In de eerste plaats is bepaald dat 
indien redelijkerwijs kan worden aagenomen dat de reconstructie zal 
leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB(A) of meer 
langs andere wegen of wegdelen dan de in reconstructie te nemen weg, 
het verplichte akoestische onderzoek tevens betrekking zal moeten 
hebben op deze andere wegen of wegdelen. De wegbeheerder zal 
daartoe moeten (laten) nagaan waar, aan de hand van de te verwachten 
wijzigingen in de verkeersafwikkeling (voor zover deze een gevolg zijn van 
de reconstructie), een toename van 2 dB(A) of meer zal voorkomen. Een 
dergelijke toename zal bijvoorbeeld optreden bij verhoging van de 
verkeersintensiteit van ten minste 40%. Bij stedelijk verkeer zal ook een 
verdubbeling van het percentage vrachtverkeer of een snelheidsverhoging 
van 50 naar 80 km/uur tot een toename van ongeveer 2 dB(A) leiden. Een 
geluidsniveaukaart, zoals hierboven genoemd, zal voor de wegbeheerder 
op dit punt een nuttige functie kunnen vervullen. Het ligt voor de hand dat 
de wegbeheerder, bijvoorbeeld in het kader van het verzoek om een 
hogere waarde, aangeeft, welke consequenties uit de gegevens die zijn 
beschikbaar gekomen, zouden moeten worden getrokken. 

Overleg hierover tussen de betrokken overheden lijkt gewenst. Dit 
overleg strekt ertoe te voorkomen dat als gevolg van de reconstructie 
elders in de gemeente geluidhinderknelpunten optreden. 

In de tweede plaats is getracht de doorzichtigheid en leesbaarheid van 
de gehele regeling te verbeteren. Daartoe zijn de thans in de wet verspreid 
voorkomende regelingen samengebracht en vereenvoudigd. Deze 
regelingen zijn thans over hoofdstuk VI verspreid en daardoor moeilijk te 
doorgronden. Het betreft met name de huidige afdeling 4 (latere recon-
structies met betrekking tot bestaande situaties), die door de talrijke 
verwijzingen moeilijk te begrijpen is. 

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is, dat reconstructie van een weg 
waarlangs zich geluidsgevoelige bestemmingen bevinden, pas mag 
plaatsvinden na een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad, 
genomen na een advies van de inspecteur milieuhygiëne en op basis van 
een akoestisch onderzoek (artikel 80). Het desbetreffende besluit kan een 
zelfstandig besluit zijn of worden genomen in het kader van de vaststelling 
van een bestemmingsplan. 

Wanneer de reconstructie tevens een saneringsgeval betreft waarom-
trent de minister nog geen maximaal toelaatbare gevelbelasting heeft 
vastgesteld, moet daarop worden gewacht voordat tot de reconstructie 
kan worden overgegaan. Dat is nodig, omdat de door de minister vast te 
stellen hogere waarde (artikel 90, tweede lid) uitgangspunt is bij de 
daarop volgende reconstructie. Het spreekt voor zich dat bij het vaststellen 
van de maatregelen zowel met de reconstructie als met de sanering 
rekening wordt gehouden. Hierbij wordt opgemerkt dat bij een voorgeno-
men reconstructie van een saneringssituatie de minister in het sanerings-
programma gevraagd kan worden het geval bij voorrang af te doen. 
Eveneens ligt het voor de hand dat de uitvoering van de maatregelen in 
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het kader van de sanering en de reconstructie zoveel mogelijk in onder-
linge samenhang zal geschieden. Het aantal gevallen waarbij de recon-
structiemaatregelen gecombineerd kunnen worden met sanering, zal 
overigens, naarmate de sanering vordert, steeds geringer worden. 

Paragraaf 2 van de afdeling regelt de ten hoogste toelaatbare gevelbe-
lasting bij reconstructie. Uitgangspunt is de voorkeursgrenswaarde van 
50 dB(A). In beginsel is de heersende geluidsbelasting de ten hoogste 
toelaatbare. Is echter voor de betrokken gevel eerder vanwege de te 
reconstrueren weg een hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) toegestaan, 
dan geldt de heersende of de eerder toegestane hogere waarde als de 
grenswaarde, afhankelijk van de vraag welke van de twee de laagste is 
(standstill-beginsel). In bepaalde in de wet omschreven gevallen kan ook 
voor de reconstructie hogere waarde door gedeputeerde staten worden 
toegelaten. De geluidsbelasting mag daarbij met niet meer dan 5 dB(A) 
worden verhoogd. Wanneer de feitelijke heersende geluidsbelasting vóór 
de reconstructie minder dan 50 dB(A) is, zal deze verhoging berekend 
moeten worden vanaf 50 dB(A). Dit houdt bijvoorbeeld in dat in een 
situatie waarin de heersende waarde 48 dB(A) bedraagt een verhoging 
vanwege een wegreconstructie, gerekend vanaf 50 dB(A), mogelijk is tot 
maximaal 55 dB(A). In het bijzondere geval waarin de reconstructie 
akoestisch gezien per saldo elders tenminste een even grote verbetering 
veroorzaakt, is in afwijking van de hoofdregel echter een verhoging met 
meer dan 5 dB(A) mogelijk. Deze extra ontheffingsruimte is nieuw ten 
opzichte van de huidige bepalingen. Zij is ingevoerd om het mogelijk te 
maken verkeersplannen uit te voeren die in grote delen van de gemeente 
leiden tot geluidreductie, maar waardoor in verband met de concentratie 
van het verkeer een toename van de geluidsbelasting op een enkel 
weggedeelte voor een veel geringer aantal woningen van meer dan 5 
dB(A) niet te vermijden valt. Tenslotte zijn in het wetsvoorstel ten aanzien 
van de maximaal vast te stellen hogere waarden plafonds opgenomen, 
onder meer om te voorkomen dat als gevolg van opeenvolgende recon-
structies de geluidsbelasting ongelimiteerd zou kunnen worden verhoogd. 
Voor de gevallen waarin al eerder met toepassing van artikel 83 een 
hogere waarde is vastgesteld en voor de gevallen waarin géén hogere 
waarde is vastgesteld én de heersende waarde niet hoger is dan 55 
dB(A), is als absoluut ontheffingsplafond de waarde van 60 dB(A) in 
buitenstedelijk gebied en 65 dB(A) in stedelijk gebied vastgelegd. Deze 
waarden zijn gelijk aan de plafondwaarden voor een aan te leggen weg. 

In de overige gevallen, dat wil zeggen gevallen die ingevolge artikel 89 
aan de minister gemeld moeten worden en met betrekking waartoe de 
minister ingevolge artikel 90, tweede lid, een ten hoogst toelaatbare 
waarde dient vast te stellen, geldt een maximale ontheffingswaarde van 
70dB(A). 

De voor de in de zone aanwezige woningen geldende geluidsbelasting 
binnen woningen mag ook na de reconstructie niet worden overschreden. 

§ 6. Andere geluidszones 

De wijzigingen van hoofstuk VIII (andere geluidszones) zijn gedeeltelijk 
het gevolg van de voornemens inzake aanbeveling 15 (bezien van andere 
zoneringsstelsels in het licht van de aanbevelingen inzake zonering 
wegverkeerslawaai). Deels zijn zij het gevolg van ervaringen bij de 
toepassing van dit hoofdstuk. Gebleken is, dat het uitvoeren van de 
bepalingen naar hun strekking op grote moeilijkheden stuit. De wet gaat 
ervan uit dat per gevel één waarde voor de geluidsbelasting, ook indien 
afkomstig van meerdere lawaaisoorten, wordt vastgelegd in een algemene 
maatregel van bestuur, waarin de cumulatie van het geluid is verdiscon-
teerd. Dit is bij het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen 
Noord en Midden-Limburg (Stb. 1983, 657) niet haalbaar gebleken, 
enerzijds omdat de geluidsbelasting vanwege luchtvaartterreinen in een 
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andere eenheid wordt gemeten dan die vanwege andere bronnen, 
anderzijds omdat een dergelijke vastlegging op rijksniveau in het kader 
van de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit de totstandkoming 
daarvan te zeer zou hebben vertraagd. Daardoor is genoemd besluit zeer 
ingewikkeld en moeilijk begrijpelijk geworden. De Raad van State heeft 
daarop in zijn advies ter zake ook gewezen. In het wetsvoorstel is de 
mogelijkheid open gelaten om de wettelijke zoneringsregelingen voor 
industrie-, weg- en spoorweglawaai van overeenkomstige toepassing te 
verklaren. Dit betekent dat, indien cumulatie van lawaaisoorten optreedt, 
de provincie per geval in het kader van het vaststellen van hogere 
waarden, een besluit omtrent de meest gewenste aanpak van de optre-
dende geluidproblemen kan nemen. 

§ 7. Binnenwaarden van aanwezige of in aanbouw zijnde woningen en 
andere geluidsgevoelige gebouwen in zones 

In het nieuw voorgestelde hoofdstuk VIM A zijn met het oog op de 
doorzichtigheid en leesbaarheid van de wet alle bepalingen inzake het 
waarborgen van een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting binnen (ten 
tijde van het vaststellen van een hogere waarde) bestaande of in aanbouw 
zijnde woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen samengebracht. 
Het binnenniveau van nieuwe woningen wordt beschermd ingevolge het 
op de Woningwet (Stb. 1964, 222) gebaseerde Besluit geluidwering 
gebouwen (Stb. 1982, 755). Dit besluit bevat eisen voor de geluidwering 
van de gevel, die rechtstreeks zijn afgeleid van het gewenste binnenniveau 
van nieuwe woningen. De bepalingen van het voorgestelde hoofdstuk VIM 
A wijken inhoudelijk gezien niet af van de thans geldende regels ter zake. 

§ 8. Cumulatie van lawaai 

Hoewel de Commissie geen onderzoek heeft verricht op het punt van 
de cumulatie van geluid afkomstig van diverse bronnen is het in de 
praktijk wenselijk gebleken aandacht te besteden aan de geluidsbelasting, 
veroorzaakt door meerdere bronnen tegelijk. 

Ook de Centrale raad voor de milieuhygiëne heeft in zijn advies er voor 
gepleit in dit wetsvoorstel een regeling voor de cumulatie op te nemen. 

Tegen deze achtergrond bevat het wetsvoorstel een regeling voor dit 
onderwerp. Op grond hiervan kunnen saneringsvoorstellen die op 
verschillende lawaaibronnen betrekking hebben in onderling verband 
worden beschouwd. Daarnaast geldt dat ook indien sprake is van een 
samenloop van saneringssituaties en nieuwe situaties en van nieuwe 
situaties onderling een dergelijke aanpak mogelijk is. Uitgangspunt blijft 
overigens - zoals op grond van de huidige regeling het geval is - dat voor 
iedere lawaaibron steeds aan het daaraan gerelateerde stelsel van 
grenswaarden zal worden getoetst. 

Nieuw is echter dat met cumulatieve effecten, dat wil zeggen met de 
totale geluidsbelasting die in een gebied optreedt, rekening moet worden 
gehouden. Daartoe is in het wetsvoorstel de mogelijkheid geopend dat 
door de Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer nadere regels worden gegeven voor de vaststelling van de geluids-
belasting van meerdere bronnen. Afhankelijk van de werkelijk optredende 
hinder per bron zullen correctietermen kunnen worden voorgeschreven. 
Om de hoogte van deze correctietermen te kunnen bepalen wordt thans 
een onderzoek uitgevoerd. 

Hoofdstuk I I I . Toetsing van het wetsvoorstel aan de aanwijzingen 
inzake terughoudendheid met regelgeving 

§ 1. Algemeen 

Het wetsvoorstel betreft de wijziging van de Wet geluidhinder. Het 
regelt geen nieuwe onderwerpen, maar beoogt de werking van de wet te 
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verbeteren. De voorgestelde wijzigingen zijn voornamelijk gebaseerd op 
een evaluatie van de werking van de Wet geluidhinder, waarvan de 
aanleiding is gelegen in het Actieprogramma DROM. Daarnaast is 
getracht de wet op een aantal punten meer doorzichtig en leesbaar te 
maken. 

Van bovengenoemd programma hebben de conclusies 64 en 65 
betrekking op het door de evaluatie van de Wet geluidhinder bestreken 
terrein. In conclusie 64 is aangegeven welke overwegingen een rol 
hebben gespeeld om de wet te doen evalueren en welke onderwerpen in 
elk geval bij de evaluatie zouden moeten worden betrokken. Voor het 
uitvoeren van de evaluatie werd een commissie ingesteld. Voor een 
uiteenzetting over de opdracht van deze Commissie, de inhoud van 
conclusie 64 en het naar aanleiding van de evaluatie ingenomen rege-
ringsstandpunt wordt verwezen naar hoofdstuk I van het algemeen deel 
van de memorie. 

Conclusie 65 heeft betrekking op de zoneringsregels van de Wet 
geluidhinder. De in deze conclusie vervatte maatregelen hebben betrekking 
op: 

- het schrappen van de goedkeuringsprocedures voor hogere geluids-
belastingen voor bestaande en nieuwe situaties; 

- het stellen van termijnen ter vervanging van aanduidingen als 
«onverwijld»; 

- vereenvoudiging van de systematiek van artikel 74 (zonering langs 
wegen); 

- het bezien van procedurele vereenvoudiging in afdeling 3 van 
hoofdstuk VI (Maatregelen in bestaande situaties). 

In hoofdstuk II van deze memorie is in het kort weergegeven het 
standpunt van de Commissie, de in de notitie van 16 mei 1986 opgenomen 
reactie daarop en de wijze waarop een en ander in het wetsvoorstel is 
verwerkt. 

Het punt van de vereenvoudiging van het onderdeel zones langs wegen 
(bestaande situaties) komt in de voorstellen van de Commissie niet aan 
de orde, omdat dit onderdeel door haar niet bij de evaluatie was betrokken. 
In het onderhavige wetsvoorstel is echter mede aan de hand van de 
praktijkervaringen die inmiddels met dit wetsonderdeel zijn opgedaan een 
aantal belangrijke vereenvoudigingen opgenomen. Deze zijn in hoofdstuk 
II, paragraaf 5, van deze memorie vermeld. 

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt hoofdstuk VIII (Andere 
geluidszones) sterk te vereenvoudigen. Voor de wijze waarop aan deze 
vereenvoudigingen vorm is gegeven worden verwezen naar de desbetref-
fende uiteenzetting in hoofdstuk II van het algemeen deel van deze 
memorie. 

% 2. De doelstellingen van de regeling 

De doelstelling van het wetsvoorstel is kort gezegd het wegnemen van 
knelpunten die een goede werking van de wet in de weg staan. In 
hoofdstuk II zijn deze knelpunten en de wijze waarop wordt voorgesteld 
die weg te nemen, weergegeven. 

§ 3. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uitvoering 
gemoeide bestuurlijke lasten 

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, wordt beoogd de werking van de 
wet te verbeteren. Door vereenvoudiging van procedures mag worden 
verwacht dat de procedurele bestuurlijke lasten, in het bijzonder voor 
provincie en gemeente, zullen afnemen. 

In dit verband kunnen worden genoemd de afschaffing van ministeriële 
goedkeuring van een besluit van gedeputeerde staten een hogere waarde 
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toe te staan, de vereenvoudiging van het zoneringssysteem van zones 
langs wegen en de sterk vereenvoudigde procedure voor bestaande en 
overgangssituaties bij wegverkeerslawaai. 

Vooreen uitvoerige uiteenzetting wordt verwezen naar de desbetreffende 
onderdelen van hoofdstuk II. 

§ 4. Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechtsbe-
scherming 

Aangezien beroeps- en strafbepalingen niet inhoudelijk worden 
gewijzigd brengt het wetsontwerp op deze punten geen verandering. 

§ 5. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor bedrijfs-
leven, burgers en non-profitinstellingen 

De wijziging van de Wet geluidhinder heeft geen rechtstreekse gevolgen 
voor de sociaal-economische ontwikkeling. De Wet geluidhinder is een 
wet die zich richt tot de overheid en het onderhavige wetsvoorstel beoogt 
slechts de werking van deze wet te verbeteren. Wel zullen van het 
wegnemen van gesignaleerde knelpunten positieve indirecte effecten 
uitgaan. Zo zullen de procedurele lasten ook voor bedrijven, burger en 
non-profitinstellingen afnemen. 

Ook is getracht waar nodig een meer flexibele - en daarmee doelmatige -
toepassing van de wet mogelijk te maken. Zo kan op grond van de 
huidige wet een eenmaal vastgestelde hogere waarde in geval van 
industrielawaai later niet meer worden gewijzigd. In het wetsvoorstel is 
nu de mogelijkheid opgenomen een eenmaal vastgestelde hogere waarde 
te heroverwegen. Omtrent de toerekening van kosten van een dergelijke 
heroverweging wordt verwezen naar het algemeen deel (hoofdstuk II, 
onderdeel 4) van deze memorie en de artikelsgewijze toelichting (onderdeel 
RR). 

§ 6. Varianten 

Zoals reeds eerder betoogd, gaat het om verbetering van de werking 
van de wet. Om die reden is alleen overwogen op welke wijze de verbetering 
het beste kan worden geëffectueerd. 

Hoofdstuk IV Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I 

A 

De wijziging in artikel 1 van het begrip reconstructie van een weg heeft 
in de eerste plaats tot gevolg dat het begrip wordt verkort en verduidelijkt. 
Daartoe is onder meer de verwijzing naar artikel 102, eerste lid, komen te 
vervallen. In de tweede plaats is in de omschrijving van dit begrip een 
ondergrens van 2 dB(A) opgenomen. Voor een uiteenzetting over de 
betekenis van deze ondergrens moge worden verwezen naar het algemeen 
deel van deze memorie (hoofdstuk II, paragraaf 1). 

Als referentiewaarde ten opzichte waarvan de verhoging wordt berekend, 
dient overeenkomstig artikel 99 te worden aangehouden de heersende 
waarde vóór de reconstructie danwei de eventueel eerder vastgestelde 
ontheffingswaarde als deze lager is dan de heersende waarde. De vraag 
of de drempelwaarde van 2 dB(A) niet wordt overschreden zal in enkele 
gevallen zonder meer duidelijk beantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld 
wanneer de reconstructie uitsluitend bestaat uit het vervangen van het 
wegdek door een bovenlaag met een lagere geluidproductie, het vergroten 
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van de afstand tussen weg en woningen of het plaatsen van een geluid-
scherm. Vaak zal echter niet a priori uit te maken zijn of de verhoging 2 
dB(A) of meer bedraagt en is derhalve niet zonder akoestisch onderzoek 
te bepalen of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh. 

In voorkomende gevallen zal de wegbeheerder als deze van mening is 
dat voorgenomen wegwerkzaamheden niet als «reconstructie van een 
weg» dienen te worden aangemerkt, dit zelf door middel van een akoestisch 
onderzoek (uitgevoerd volgens de voorschriften gegeven op grond van 
artikel 102) aannemelijk dienen te maken. 

Wat betreft de wijziging van het begrip buitenstedelijk gebied wordt in 
aansluiting op hetgeen daarover in het algemeen deel van deze memorie 
(hoofdstuk II, paragraaf 1) is vermeld, ter zake van de gekozen formulering 
opgemerkt dat de begrippen autoweg en autosnelweg in het spraakgebruik 
voldoende zijn ingeburgerd. Het gaat hier om wegen, aangeduid met een 
der borden nrs. 57a of 57b van Bijlage II bij het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens (Stb. 1966, 181). De plaatsing van een dergelijk bord 
bestempelt een weg tot autoweg of autosnelweg, waaraan genoemd 
reglement een aantal gedragsvoorschriften verbindt. Het onderhavige 
voorstel heeft tot effect, dat indien een weg met een van vorengenoemde 
borden is aangeduid, het gebied binnen de zone langs die weg als 
buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt, ook wanneer deze weg binnen 
de bebouwde kom ligt. 

De wijziging van het begrip stedelijk gebied is een gevolg van de 
wijziging van het begrip buitenstedelijk gebied. 

Door het voorgestelde tweede lid wordt voorkomen dat voor geluidsge-
voelige gebouwen die alleen overdag of 's avonds als zodanig worden 
gebruikt (vnl. scholen), de geluidsbelasting en zonodig ook de maatregelen, 
worden vastgesteld aan de hand van het geluidsniveau dat gedurende 
perioden waarin die gebouwen niet als zodanig worden gebruikt, 's nachts 
of 's avonds, voorkomt. Vanwege de in het eerste lid gegeven definitie van 
de etmaalwaarde kan dit immers in bepaalde gevallen voorkomen. 

Deze bepaling vervangt voor wat betreft wegverkeerslawaai de artikelen 
6 en 11 uit het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen. In deze 
artikelen worden in de bovenbedoelde gevallen de grenswaarden zodanig 
opgehoogd dat de facto de dagwaarde wordt getoetst aan de eigenlijke 
(niet opgehoogde) grenswaarde. Voor industrielawaai was een en ander 
nog niet geregeld. 

In het gewijzigd wetsvoorstel zijn alsnog aanpassingen opgenomen die 
de Wet geluidhinder in overeenstemming brengen met de departementale 
herindeling 1982. In onderdeel A, onderdeel 4, wordt voorgesteld de 
omschrijving van «Onze Minister» in artikel 1, eerste lid, te vervangen 
door: Onze Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Overige aanpassingen worden voorgesteld in de onderdelen 
F, onderdeel 1, T, onderdeel 2, HH, onderdeel 2, NN en QQ. 

Ben D 

De wijziging van de artikelen 2, 8, 9 en 10 strekt ertoe onder meer 
EEG-richtlijnen voor toestellen op grond van de Wet geluidhinder bij 
ministeriële regeling te kunnen uitvoeren. Een snelle en eenvoudige 
uitvoering van internationale voorschriften wordt hiermede mogelijk. De 
bevoegdheid tot het vaststellen van een ministeriële regeling strekt niet 
verder dan tot een strikte uitvoering van datgene waartoe de Nederlandse 
staat krachtens internationaal voorschrift gebonden is. Waar daar 
bovenuit wordt gegaan, zal steeds een algemene maatregel van bestuur 
noodzakelijk zijn. Zie voorts het algemeen deel van deze memorie 
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(hoofdstuk II, paragraaf 2). Het derde lid van artikel 2 van het onderhavige 
wetsvoorstel wijkt in drieërlei opzicht af van de bepaling zoals die luidde 
in het wetsvoorstel dat aan de Raad van State is voorgelegd. Gelet op het 
advies van de Raad van State wordt in het derde lid van artikel 2 voorge-
schreven dat de vaststelling van de aldaar bedoelde regels geschiedt in 
overeenstemming met de ministers die het mede aangaat. Voorts is naar 
aanleiding van de opmerking van de Raad van State besloten de publikatie 
van de in het derde lid van artikel 2 bedoelde ministeriële regelingen te 
doen plaatsvinden in de Nederlandse Staatscourant. Artikel 4 van de 
Bekendmakingswet (Stb. 1988, 18) voorziet daarin. Tenslotte is aan het 
derde lid van artikel 2 een volzin toegevoegd, waarbij de artikelen 3, 4, 5, 
6, 7 - welke artikelen voorschriften bevatten omtrent de inhoud van een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 - en 147a 
- inhoudende een beroepsgang tegen besluiten genomen krachtens een 
algemene maatregel van bestuur met toepassing van artikel 2, tweede lid, 
onder b en waarvan de bepalingen geen algemeen verbindende voorschrif-
ten zijn - van toepassing worden verklaard op een ministeriële regeling 
die krachtens dit lid wordt vastgesteld. 

Cen E 

De integrale teksten van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn na de laatste wijzigingen van 
die wetten in het Staatsblad opgenomen; vandaar de wijziging van jaar 
en nummer van het Staatsblad in de artikelen 5, tweede lid, en 45. 

F 

De wijziging van artikel 47 strekt er onder meer toe de vereiste ministe-
riële goedkeuring van een besluit van gedeputeerde staten om een 
hogere waarde vast te stellen, te doen vervallen. Voor een algemene 
toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van deze memorie 
(hoofdstuk II paragraaf 3). In het zesde lid is voorzien in de procedure die 
dient te worden gevolgd indien gedeputeerde staten moeten beslissen op 
een verzoek van de gemeenteraad tot het verstrekken van een hogere 
waarde nadat een bestemmingsplan is vastgesteld in afwijking van het 
ontwerp, zoals dit ter inzage heeft gelegen en in verband hiermee alsnog 
de hoger j waarde die naar verwachting redelijkerwijs door gedeputeerde 
staten zal worden vastgesteld, in acht wordt genomen. Wat betreft de 
bepaling in dit lid dat een beslissing over een hogere waarde moet vallen 
vóór een beslissing over de goedkeuring van een bestemmingsplan, 
wordt opgemerkt dat daarmede wordt voorkomen dat achteraf een van 
een goedgekeurd bestemmingsplan afwijkende hogere waarde wordt 
vastgesteld en het goedgekeurde bestemmingsplan in strijd zou zijn met 
de Wet geluidhinder. Vertraging behoeft deze procedure niet te geven. In 
eenzelfde vergadering kunnen beide besluiten worden genomen, mits de 
juiste volgorde wordt aangehouden. Terzake wordt eveneens verwezen 
naar hoofdstuk II, paragraaf 3, van deze memorie. In afwijking van de 
huidige regeling (Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterrei-
nen, artikel 14, derde lid) wordt voorgesteld te bepalen dat een verzoek 
om een hogere waarde wordt geacht te zijn ingewilligd, als niet tijdig de 
beslissing op het verzoek is verzonden. Met name voor het geval waarin 
na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan een dergelijk 
besluit wordt genomen, ligt een dergelijke regeling voor de hand, 
aangezien ook het bestemmingsplan bij termijnoverschrijding in beginsel 
wordt geacht te zijn goedgekeurd (artikel 28, derde lid, van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening). Aangezien het bestemmingsplan in dit geval is 
vastgesteld, vooruitlopend op de vaststelling van een hogere waarde door 
gedeputeerde staten, zou een fictieve weigering van zo'n hogere waarde 
ertoe leiden dat het door tijdsoverschrijding goedgekeurde bestemmings-
plan van rechtswege in strijd met de Wet geluidhinder zou komen. 
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Wat de redactie van het achtste lid, onder b, betreft wordt opgemerkt, 
dat indien gedeputeerde staten beslissen over de goedkeuring van het 
bestemmingsplan en het verzoek om hogere waarde, met name ingeval 
dat op eenzelfde dag gebeurt, het feitelijk onmogelijk zou zijn de beslissing 
over het verzoek om een hogere waarde vóór de beslissing over de 
goedkeuring van het bestemmingsplan aan de verzoeker toe te zenden. 
Om die reden is bepaald dat beide besluiten uiterlijk tegelijk aan de 
verzoeker moeten zijn toegezonden. 

G 

Voor een algemene toelichting op de voorstellen ter zake van artikel 48 
wordt verwezen naar het algemeen deel van deze memorie (hoofdstuk II, 
paragraaf 4). Op grond van het gewijzigde artikel 48 wordt het thans 
mogelijk gemaakt de vastgestelde hogere waarde bij wijziging van een 
zone of bij herziening van een bestemmingsplan te heroverwegen binnen 
bepaalde grenzen. De verhoging die uit een heroverweging voortvloeit, 
blijft beperkt tot een verhoging van de geluidsbelasting met 5 dB(A) ten 
opzichte van de bij de eerste zonevaststelling bepaalde grenswaarden. 
Voorts zullen de gevallen bij algemene maatregel van bestuur worden 
aangewezen en geldt een onderscheid tussen geprojecteerde woningen 
enerzijds en aanwezige of in aanbouw zijnde woningen anderzijds. Tot 
slot verdient het de aandacht dat ten opzichte van de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting ten tijde van de eerste zonevaststelling de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ook bij achtereenvolgende 
verhogingen nooit met meer dan 5 dB(A) mag stijgen. 

I en J 

Als gevolg van het opnemen van een hoofdstuk VIM A over binnenwaar-
den wordt voorgesteld het tweede lid van artikel 51 op te nemen in artikel 
111, eerste lid, onder b. Zie de toelichting op onderdeel PP. In het thans 
geldende artikel 50, tweede lid, wordt onder meer artikel 51 van overeen-
komstige toepassing verklaard. Met artikel 51 wordt gedoeld op het 
tweede lid van dit artikel. Het in plaats daarvan van overeenkomstige 
toepassing verklaren van artikel 111, eerste lid, in artikel 50, tweede lid, 
kan gelet op artikel 113 achterwege blijven. Dit artikel maakt het mogelijk 
dat met betrekking tot binnenwaarden bij andere geluidsgevoelige 
gebouwen en objecten bij algemene maatregel van bestuur soortgelijke 
regels kunnen worden gesteld als in de artikelen 111 en 112 met betrekking 
tot binnenwaarden bij woningen. 

J 

Voor een algemene uiteenzetting over de parallelschakeling van de 
hogere waardenprocedure en bestemmingsplanprocedure, waartoe de 
voorgestelde wijziging van artikel 52 strekt, wordt verwezen naar hoofdstuk 
II, paragraaf 3, van deze memorie. Met de voorgestelde wijziging wordt 
het mogelijk gemaakt een verzoek om een hogere waarde uiterlijk in te 
dienen bij de inzending ter goedkeuring van een bestemmingsplan, dat in 
afwijking van het ontwerp zoals dit ter inzage heeft gelegen, is vastgesteld. 
Daartoe is in het tweede lid, onder b, de mogelijkheid opgenomen dat, in 
afwachting van de vaststelling door gedeputeerde staten van de voor het 
betreffende plan vereiste hogere waarden, toch vaststelling of herziening 
van een dergelijk bestemmingsplan kan plaatsvinden. Het begrip redelij-
kerwijs strekt ertoe dat de gemeente bij de vaststelling of herziening van 
een bestemmingsplan een hogere waarde in acht dient te nemen, die 
gedeputeerde staten naar redelijke verwachting zullen vaststellen. Bij 
zodanige vaststelling of herziening dient derhalve naast de eisen die 
rechtstreeks voortvloeien uit de Wet geluidhinder, met name gelet 
worden op het beleid dat de provincie in deze voert. 
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Over het verzoek om een hogere waarde moet dan uiterlijk op de dag 
van, doch voorafgaand aan de goedkeuring door gedeputeerde staten van 
het bestemmingsplan worden beslist. 

K 

Zoals reeds in het algemeen deel van deze memorie is uiteengezet 
(hoofdstuk II, paragraaf 3), strekt het voorgestelde artikel 52a ertoe 
(evenals de in de onderdelen R en X voorgestelde artikelen) een wettelijke 
koppeling aan te brengen tussen de toepassing van artikel 19 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening en de Wet geluidhinder: bij de toepassing van 
artikel 19 dienen de grenswaarden voor de geluidsbelasting in acht 
genomen te worden. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
heeft betrekking op het verlenen van vrijstelling van een geldend bestenv 
mingsplan. Bij de omschrijving van gronden waarop het besluit tot 
vrijstelling betrekking heeft kan derhalve alleen worden aangesloten op de 
vigerende bestemming van die gronden. Om vorenbedoelde reden is 
geen gevolg gegeven aan de opmerking van de Raad van State in de 
artikelen 52a en 69a te spreken over «gronden die gaan of blijven 
behoren tot een zone». De belangen van de de bevolking kunnen genoeg-
zaam worden gerespecteerd in het kader van de procedure van artikel 
19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, mits wordt gewaarborgd dat 
in het kader van de bezwaarschriftenprocedure het geluidsaspect op 
volwaardige wijze bij de oordeelsvorming kan worden meegewogen. 

M 

De aanpassing van artikel 59 hangt samen met de huidige tekst van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626). 

N 

Voor een toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar de toelichting 
op onderdeel J. 

O 

De wijziging van artikel 67 heeft betrekking op de mogelijkheid van een 
heroverweging voor bestaande situaties, zoals dat geldt ingevolge het 
gewijzigde artikel 48 voor nieuwe situaties. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de toelichting op onderdeel G. 

P 

Met deze wijziging wordt artikel 68 in overeenstemming gebracht met 
het systeem voor andere geluidsgevoelige bestemmingen in nieuwe 
situaties, zoals is geschied in de artikelen 49 en 50. In het vierde lid 
(nieuw) zijn de artikelen 69, 70 en 73 geschrapt. De verwijzing naar deze 
artikelen zou geen betekenis meer hebben. 

Q 

De voorgestelde wijziging van artikel 69 komt overeen met het voorstel 
tot wijziging van artikel 52. Voor een toelichting wordt dan ook verwezen 
naar de toelichting op onderdeel J. 

R 

Voor een toelichting wordt verwezen naar de uiteenzetting, gegeven bij 
onderdeel K. 
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s 
Voor een toelichting op het wijzigingsvoorstel ter zake van artikel 70 zij 

verwezen naar het algemeen deel van deze memorie (hoofdstuk II, 
paragraaf 4). 

Ten U 

Voor een toelichting op deze wijziging wordt in de eerste plaats 
verwezen naar de toelichting op onderdeel I. De herformulering van 
artikel 72, vierde lid, strekt ertoe, deze bepaling leesbaarder te maken. 

V 

Voor een algemene uiteenzetting over het zoneringssysteem wordt 
verwezen naar het algemeen deel van deze memorie (hoofdstuk II, 
paragraaf 5). 

In het eerste lid, onder a, tweede onderdeel, en onder b, het derde 
onderdeel, van artikel 74 is ook een weg met één rijstrook opgenomen. 
Dit betekent dat zeker is gesteld dat wegen met onder meer éénrichtings-
verkeer van rechtswege een zone met een bepaalde breedte hebben. Het 
derde onderdeel van het eerste lid, onder a, is vervallen, aangezien van de 
daarin voorziene mogelijkheid tot zoneverkleining nauwelijks gebruik is 
gemaakt. 

In het nieuwe tweede lid is een automatische zonevrijstelling voor 
woonerven en wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u opgenomen. 
Het is zonder meer duidelijk dat er vanwege deze wegen geen geluidsbe-
lasting op de gevels van woningen zal optreden die de waarde van 50 
dB(A) te boven gaat. 

In het kader van vereenvoudiging van regelgeving is het voormalige 
derde lid geschrapt. Het wordt aan de gemeenteraad zelf overgelaten hoe 
deze een redelijke schatting tot stand brengt, in welke gevallen tellingen 
verricht worden, of correctiemethoden voor onregelmatig gebruik van de 
weg worden toegepast en of en hoe de bekendmaking van verrichte 
tellingen zal plaatsvinden. 

Eveneens is ter verdere vereenvoudiging van procedures in het nieuwe 
derde lid - voormalig tweede lid - thans rechtstreeks opgenomen dat een 
verklaring door de gemeenteraad kan worden afgegeven indien minder 
dan 2.450 motorvoertuigen per etmaal van die weg gebruik maken. 

Conform de aanbeveling ter zake van de Commissie is de publicatie van 
de verklaring in de Nederlandse Staatscourant geschrapt. Ter bevordering 
van de bekendheid vooraf zal het voornemen tot de verklaring een maand 
voordat deze wordt uitgesproken, onder meer huis aan huis langs de 
betrokken weg worden verspreid. 

De verklaring zal in afschrift worden toegezonden aan de inspecteur en 
gedeputeerde staten. 

Om ingewikkelde procedures te voorkomen, die zich met name kunnen 
voordoen als de verklaring een rol speelt in relatie met de vaststelling of 
herziening van een bestemmingsplan, is in het zesde lid de meest 
eenvoudige procedure opgenomen, die leidt tot het vervallen van de 
geldigheid van de verklaring. 

W 

Met de wijziging van artikel 76 wordt beoogd ook voor wegverkeerslawaai 
de parallelschakeling van de hogere-waardenprocedure en de bestem-
mingsplanprocedure zo veel mogelijk te waarborgen. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van deze memorie 
(hoofdstuk II, paragraaf 3) en naar de toelichting op onderdeel J. 
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X 

De toevoeging van artikel 76a heeft betrekking op de koppeling tussen 
toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de 
Wet geluidhinder. Voor een nadere toelichting wordt in hoofdzaak 
verwezen naar de toelichting op onderdeel K. Hier wordt nog opgemerkt 
dat in de gevallen waarin deze bepaling van toepassing is, gedeputeerde 
staten bij het verlenen van een verklaring van geen bezwaar rekening 
kunnen houden met de situering van geluidgevoelige vertrekken in het 
bouwplan waarop de vrijstelling betrekking heeft. 

Y 

Het tweede lid van artikel 77 komt als gevolg van het onderbrengen van 
alle regelingen inzake reconstructies in afdeling 4 van hoofdstuk VI te 
vervallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het algemeen 
deel van deze memorie (hoofdstuk II, paragraaf 5). 

Z en AA 

Het vervallen van de woorden «en reconstructie» en «of reconstructie» 
in het opschrift en in de artikelen is een gevolg van het onderbrengen van 
alle regelingen inzake reconstructie in afdeling 4 van hoofdstuk VI. 

BB 

De wijziging van het eerste lid van artikel 80 hangt samen met het laten 
vervallen van artikel 77, tweede lid, van de Wet geluidhinder en betreft 
voorts een redactionele vereenvoudiging. 

CC 

Het vervallen van de woorden «of reconstructie» in het eerste lid van 
artikel 81 is een gevolg van het onderbrengen van alle regelingen inzake 
reconstructie in afdeling 4 van hoofdstuk VI. Ter zake van het derde lid 
wordt, in het kader van het schrappen van overbodig zware procedure-
voorschriften, voorgesteld het voorschrift om het besluit bij aangetekende 
brief te verzenden te doen vervallen. 

DD 

De wijziging van artikel 82, eerste lid, is een gevolg van het opnemen 
van een artikel 82a in de wet en van het onderbrengen van alle regelingen 
inzake reconstructie in afdeling 4 van hoofdstuk VI. 

EE 

Het derde lid van artikel 82a geeft een regeling voor de wijze waarop 
de bevolking bij het verzoek om een hogere waarde wordt betrokken. 
Vergelijk artikel 47, tweede lid en artikel 86, tweede lid. Overigens zal het 
derde lid weer vervallen indien als gevolg van de wijziging van de ge-
meentewet de gemeenten een inspraakverordening moeten vaststellen 
(zie artikel II). 

Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk II, paragraaf 5 van het 
algemeen deel van deze memorie. 

FF 

In het vierde lid van artikel 83 is de mogelijkheid voor agrarische 
bedrijfswoningen een hogere waarde vast te stellen verruimd. Een en 
ander is reeds toegelicht in hoofdstuk II, paragraaf 5, van deze memorie. 
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GG 

Het vervallen van artikel 84 is het gevolg van het samenbrengen van de 
bepalingen inzake reconstructies in afdeling 4 van hoofdstuk VI. 

HH 

Als gevolg van het samenbrengen van de bepalingen inzake reconstruc-
ties is artikel 84 vervangen door artikel 100a. De wijziging van het derde 
lid is een gevolg van het opnemen van een artikel 82a. 

Het vervallen van het vierde en vijfde lid van dit artikel is een gevolg 
van het opnemen van de regels inzake binnenwaarden in een nieuw 
hoofdstuk VIM A. 

II 

De wijziging van artikel 87 betreft ten dele de afschaffing van de 
ministeriële goedkeuring bij een verzoek om een hogere waarde. Verwezen 
zij naar het algemeen deel van deze memorie (hoofdstuk II, paragraaf 3) 
en de artikelsgewijze toelichting op onderdeel F. 

Voorts worden in dit onderdeel de procedurele gevolgen geregeld van 
het voornemen ook een meer algemeen geldende hogere waarde 
mogelijk te maken: de procedurele bepalingen van dit artikel worden ook 
op verzoeken ingevolge artikel 82a van toepassing verklaard. 

JJ 

Dit onderdeel strekt ertoe, de bepalingen inzake bestaande situaties 
van wegverkeerslawaai te vereenvoudigen. Daarbij zijn de bepalingen 
opnieuw geformuleerd. Voor een algemene toelichting terzake wordt 
verwezen naar hoofdstuk II, paragraaf 5, van deze memorie. De vereen-
voudiging is ten dele bereikt door bepalingen te laten vervallen, die naar 
verwachting ten tijde van het in werking treden van het onderhavige 
voorstel zijn uitgewerkt. Ter vermijding van misverstand zij erop gewezen 
dat de thans geldende bepalingen tot dat tijdstip onverkort van kracht 
blijven. 

KK 

Dit onderdeel bevat een voorstel voor een regeling inzake reconstructies 
van wegen, waarin de bestaande regelingen terzake zijn samengebracht. 
Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar het algemeen deel 
van deze memorie (hoofdstuk II, paragraaf 5). 

LL 

Op grond van de voorgestelde wijziging kan de minister regels stellen 
inzake onderzoek van verkeerskundige aard in aanvulling op het vereiste 
akoestische onderzoek. Dit wordt ook wel aangeduid als het maken van 
een geluidsniveaukaart. Hierbij gaat het om het in beeld brengen van een 
bestaande akoestische situatie over een groter gebied en de wijzigingen 
die zich hierin voordoen bij toekomstige verkeersontwikkelingen of bij 
bepaalde verkeersmaatregelen. Dat is met name vereist als een algemeen 
geldende hogere waarde wordt gevraagd (artikel 82a). Bij de voorbereiding 
van de uitvoeringsregeling zullen de resultaten van de in 1986 gestarte 
proefnemingen met geluidsniveaukaarten worden betrokken. 

MM 

De wijziging van artikel 104 vloeit voort uit de elders voorgestelde 
wijzigingen voor de sanerings- en overgangssituaties bij woningen 
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(onderdeel JJ); bij reconstructie is een afzonderlijke bepaling voor andere 
geluidsgevoelige objecten in de nieuw voorgestelde afdeling opgenomen 
(onderdeel KK; artikel 100b). 

0 0 

Voor een algemene toelichting op de ter zake van hoofdstuk VIM van de 
wet voorgestelde wijzigingen zij verwezen naar hoofdstuk II, paragraaf 6, 
van deze memorie. Beoogd wordt de bepalingen in dier voege te verruimen, 
dat zowel een regeling als de oorspronkelijk voorziene mogelijk blijft (zie 
artikel 110, tweede lid) als ook een regeling waarbij voor een andersoortige 
geluidsbron dan die welke onder hoofdstuk V, VI of VII valt, een eigen 
zonering wordt mogelijk gemaakt (analoog aan een van de andere), 
waarbij de genoemde hoofdstukken daarnaast van toepassing blijven. 

PP 

In het nieuw voorgestelde hoofdstuk VIM A zijn met het oog op de 
overzichtelijkheid van de wet alle bepalingen inzake het waarborgen van 
een maximaal toelaatbare geluidsbelasting binnen (ten tijde van het 
vaststellen van een hogere waarde) bestaande of in aanbouw zijnde 
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen samengebracht. Zie 
hierover ook hoofdstuk II, paragraaf 7, van deze memorie. Voor nieuwe 
woningen gelden zulke binnenwaarden ingevolge het op de Woningwet 
gebaseerde Besluit geluidwering gebouwen. Inhoudelijk wijken de 
voorgestelde bepalingen niet af van de thans geldende regels terzake. 
Artikel 111, eerste lid, bevat binnenwaarden voor industrielawaai; het 
tweede en derde lid bevatten binnenwaarden voor verkeerslawaai bij 
aanleg van nieuwe wegen of saneringssituaties. Artikel 112 geeft binnen-
waarden bij de reconstructie van wegen. Artikel 113 maakt analoge 
regels mogelijk voor binnenwaarden bij andere geluidsgevoelige gebou-
wen. Artikel 114 tenslotte maakt analoge regels mogelijk bij zonering van 
spoor-, tram- en metrowegen en bij andere geluidszones. In het tweede 
lid van dit artikel is voorzien in de mogelijkheid om bij geluidhinder 
vanwege luchtvaartterreinen de geluidsbelasting binnen de woning uit te 
drukken overeenkomstig de bij luchtvaartlawaai gevolgde systematiek. 

RR 

In het nieuwe onderdeel c van artikel 125, eerste lid, wordt voorzien in 
een regeling voor de toedeling van de kosten ingeval een hogere waarde 
als bedoeld in artikel 48 of 67, eerste lid, wordt verleend. 

In dit onderdeel is neergelegd, dat de kosten voor rekening van de 
verzoeker komen. Deze zal doorgaans aangemerkt kunnen worden als de 
veroorzaker van de hogere geluidsbelasting. Het ligt in de rede, dat indien 
degene die het verzoek indient niet of niet als enige is aan te merken als 
de veroorzaker, hij zich er tevoren van vergewist heeft in hoeverre van 
medeveroorzakers een bijdrage kan worden verkregen voor een met de 
toename van de geluidsbelasting vanwege hun inrichtingen overeenko-
mend aandeel in de kosten. 

SS 

Artikel 126, eerste lid, wordt aangepast in verband met de gewijzigde 
opzet van de regelingen voor bestaande situaties en overgangssituaties 
bij wegverkeerslawaai. Door het uitschrijven van de verwijzingen is de 
leesbaarheid van de bepaling bevorderd. 

Toegevoegd is een nieuw derde lid met betrekking tot vergoeding ten 
behoeve van gevelvoorzieningen op basis van normbedragen. Veelal zijn 
de (meer)kosten van geluidwerende maatregelen die worden gemaakt bij 
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nieuwbouw en verbetering van woningen, andere geluidsgevoelige 
gebouwen en objecten in geluidszones niet eenduidig te bepalen. Dit 
komt met name omdat de geluidwerende maatregelen in technische en 
financiële zin nauw zijn verweven met de bouwkundige maatregelen die 
zouden zijn getroffen indien geen eisen voor de geluidwering gelden. 

Om die reden heeft de rijksoverheid ook steeds - eerst bij het interim-
beleid vooruitlopend op het van kracht worden van de Wet geluidhinder -
en later in het kader van de uitvoering van de wet de vergoeding van de 
(meer)kosten van geluidwerende maatregelen genormeerd (door middel 
van de zogenaamde norm- of toetsbedragen). Zulks op basis van uitvoerig 
onderzoek en regelmatige evaluatie. In de lijn van het decentralisatiebeleid 
op het gebied van geldelijke steunregelingen (rijksdeelname in nieuwbouw 
en verbeterprojecten volgens een budgetregelingssysteem) zijn voorwaar-
den geschapen om de bijdrageverlening op grond van de Wet geluidhinder 
daarin te integreren. Een en ander maakt het wenselijk het principe van 
de vergoeding op basis van normbedragen duidelijker te verankeren in de 
Wet geluidhinder. 

Uitgangspunt is 100% van de aan de geluidhinder toe te schrijven 
kosten van de maatregelen te vergoeden bij de verbetering van bestaande 
woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en objecten en 50% indien 
het gaat om geluidhindervoorzieningen aan de gevel bij nieuw te bouwen 
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, alsmede bij op te 
richten objecten. Met het oog hierop wordt in artikel 126 een nieuw 
derde lid voorgesteld bij het onderhavige voorstel tot wetswijziging. 
Wanneer de geluidhinderbestrijdingsmaatregelen vanwege wegverkeers-
lawaai aan gevels tegelijk met nieuwbouw of verbetering van woningen, 
andere geluidsgevoelige gebouwen en objecten worden uitgevoerd, kan 
volgens het voorstel de minister de werkelijke (meer)kosten daarvan 
normeren. Voor de overige situaties blijft de basis voor de vergoeding van 
geluidhindervoorzieningen in beginsel bepaald door de werkelijke kosten. 

TT 

De gevolgen van de procedurele wijzigingen ingeval van reconstructie 
in een saneringssituatie laten zich ook vertalen naar het financiële vlak. In 
de nu gekozen constructie waarin een scheiding is aangebracht in de 
saneringsprocedure en het door gedeputeerde staten vaststellen van de 
ten hoogst toelaatbare waarde ten gevolge van de reconstructie is 
eenduidig wie de veroorzaker van de geluidstoename is en welke instantie 
voor welke maatregel verantwoordelijk is. Gezien de in het tweede lid van 
artikel 127 opgenomen verwijzing naar procedures die thans op andere 
wijze geregeld zijn, is het wenselijk dit lid te schrappen. 

Indien er zich desondanks in de praktijk (overgangs)problemen zouden 
voordoen over de toerekening van kosten kunnen hiervoor op basis van 
artikel 128 (schadevergoedingen) oplossingen gevonden worden. 

VV 

De wijzigingen in artikel 140 strekken tot het aanpassen van verwijzingen. 

WW 

Artikel 144, eerste lid, van de Wet geluidhinder bevat een opsomming 
van besluiten op grond van deze wet waartegen beroep kan worden 
ingesteld. 

Door de in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van 
de Wet geluidhinder komen een aantal van die besluiten te vervallen, 
zodat de beroepsmogelijkheid daartegen kan worden geschrapt. 

De besluiten, bedoeld in artikel 144, eerste lid, onder g, h en i, van de 
Wet geluidhinder komen te vervallen als gevolg van het vervallen of 
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wijzigen van de daaraan ten grondslag liggende artikelen. De beroepsmo-
gelijkheid tegen een besluit tot vaststelling van maatregelen als bedoeld 
in artikel 90, zevende lid, van de Wet geluidhinder kan worden geschrapt 
vanwege het laten vervallen van de melding door burgemeester en 
wethouders van een weg in aanleg als bedoeld in artikel 89, eerste lid, 
van deze wet. 

XX 

De aanpassing van artikel 146, tweede lid, is een gevolg van de 
wijziging van artikel 144, eerste lid. 

YY 

Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een nadere invulling van de 
coördinatiebevoegdheid van gedeputeerde staten bij samenloop van 
verschillende geluidbronnen. Onderzoek naar de beleving van geluid in 
situaties met meerdere geluidbronnen heeft een beoordelingsmethode 
hiervoor opgeleverd. Deze beoordelingsmethode neemt de vorm aan van 
een correctie op de volgens de meet- en rekenvoorschriften vastgestelde 
geluidsbelasting. Aan de hand van de gecorrigeerde waarde van die 
geluidsbelasting zullen gedeputeerde staten kunnen beoordelen in 
hoeverre de geluidhinder in voorkomende gevallen nog acceptabel is. De 
formele toetsing van al of niet gecorrigeerde geluidsbelastingen dient 
echter per bron te blijven geschieden. 

Aangezien de methode zowel in nieuwe als in bestaande situaties 
toepasbaar is, is het toepassingsbereik van artikel 157, eerste lid, 
verruimd tot alle van toepassing zijnde onderdelen van de hoofdstukken 
V, VI, VII en VIII. Tevens is daarbij de toevoeging «gelijktijdig» vervallen. 
Verder is expliciet toegevoegd artikel 25 van de Luchtvaartwet dat 
voorheen impliciet in het tweede lid van artikel 157 was opgenomen. 

AAA 

In dit onderdeel wordt voorgesteld de geheimhoudingsbepaling in de 
Wet geluidhinder in overeenstemming te brengen met de model-geheim-
houdingsbepaling in de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, 
vastgesteld bij besluit van de Minister-President, handelend in overeen-
stemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, van 14 februari 
1984,341078. 

BBB 

De aanpassing van artikel 172, eerste lid, is een gevolg van de wijziging 
van artikel 74 (zie onderdeel V). 

CCC 

Deze wijzigingen strekken tot aanpassing van verwijzingen. 

DDD toten met HHH 

Deze onderdelen strekken ertoe die artikelen uit de Wet geluidhinder te 
laten vervallen, die hebben geleid tot wijziging van andere wetten (de 
artikelen 178, 179, 181 en 183) of die hun bestaansrecht hebben 
verloren doordat de geldingsduur van de getroffen overgangsregeling 
inmiddels is verstreken (artikel 180, tweede lid). 

Artikel II 

In het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot wijziging van 
de gemeentewet (Kamerstukken II, 1985/86, 19 403) wordt in artikel 151 
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aan de gemeenteraad opgedragen een inspraakverordening vast te 
stellen. Daarmede wordt een afzonderlijke inspraakregeling in de Wet 
geluidhinder overbodig. 

Artikel IV 

Voor de effectuering van een gedeelte van de aan te brengen wijzigingen 
is het totstandbrengen of wijzigen van uitvoeringsbesluiten nodig, voor de 
effectuering van andere wijzigingen niet. Door gedeeltelijke inwerkingstel-
ling kan worden voorkomen, dat wijzigingen die direct kunnen werken, 
hun nuttige effect pas kunnen krijgen als alle uitvoeringsbesluiten klaar 
zijn. 

In de tekst van dit artikel is met zoveel woorden gezegd dat artikel I, 
onderdeel JJ, onderdeel 4, eerst in werking treedt met ingang van 1 
januari 1992. Voor een toelichting daarop zij verwezen naar hoofdstuk II, 
paragraaf 5, subparagraaf Vereenvoudiging bestaande situaties wegver-
keerslawaai. 

Artikel V 

Dit artikel hangt samen met artikel IV, tweede lid. Aldus wordt bewerk-
stelligd dat de verwijzingen in hoofdstuk VI, afdeling 3, § 3, naar artikel 
88, eerste lid, onder e, f en g, inhoudende een omschrijving van drie 
categorieën van gevallen, - welke verwijzingen niet meer kloppen met het 
voorgestelde artikel 88 - worden vervangen door verwijzingen naar het 
nieuwe artikel 90a, waarin die drie categorieën van gevallen zodanig 
worden omschreven, dat inhoudelijk niets wordt veranderd. 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
E. H. T. M. Nijpels 
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Bijlage 1 Bijlage bij de memorie van toelichting 
Wijziging van de Wet geluidhinder 

Tekst van de voorgenomen wijziging van het BRO 1985 

In het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 wordt de bestaande 
tekst van artikel 10 genummerd als eerste lid; aan het artikel wordt een 
lid toegevoegd, luidende: 

2. Indien de voorbereiding een bestemmingsplan betreft, dat betrekking 
heeft op gronden, behorende tot een zone als bedoeld in artikel 4 1 , 53 of 
74 van de Wet geluidhinder, wordt het in het eerste lid bedoelde overleg 
niet gepleegd dan nadat de resultaten van het akoestische onderzoek, 
bedoeld in artikel 43, 62, onderscheidenlijk 77 van die wet, aan de 
betrokken besturen en diensten zijn overgelegd. 

Toelichting 

De voorgestelde wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985 is het sluitstuk van de uitvoering van de voornemens naar aanleiding 
van aanbeveling 37. Enerzijds wordt het, met het oog op de mogelijkheid 
de bestemmingsplan-procedure parallel te laten verlopen met de procedure 
voor de vaststelling voor hogere gevelbelastingswaarden, mogelijk 
gemaakt zodanige hogere waarden ook na de vaststelling van het 
bestemmingsplan vast te stellen (zie de onderdelen K, Q en W). Anderzijds 
dient gewaarborgd te worden dat de akoestische gegevens vroegtijdig in 
de bestemmingsplanprocedure beschikbaar zijn; daartoe strekt het 
onderhavige voorstel. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de 
resultaten van het akoestisch onderzoek uitsluitend voorafgaand aan het 
overleg als bedoeld in artikel 10 van het onderhavige besluit beschikbaar 
moeten zijn indien akoestische aspecten in dat overleg aan de orde zullen 
komen. 
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Bijlage 2 Bijlage bij memorie van toelichting 
Wijziging Wet geluidhinder 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de 
aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Wet geluidhinder zijn of 
worden verwerkt. 
In de kolom «aanbeveling evaluatiecommissie» zijn de 55 aanbevelingen 
van de commissie opgesomd. In de kolom «kabinetsstandpunt» is 
aangegeven of het kabinet de desbetreffende aanbeveling niet, gewijzigd 
of geheel heeft overgenomen (notitie van 16 mei 1986, Kamerstukken II 
1985-1986, 19531, nrs. 1-2, en het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet geluidhinder). In de laatste kolom is aangegeven hoe de aanbevelingen 
- indien overgenomen - zijn of worden verwerkt. Dit kan zijn door een 
wijziging van de wet (W), door wijziging van één of meer algemene 
maatregelen van bestuur (A), of door maatregelen van beleidsmatige 
aard (B). Indien sprake is van wijziging van de Wet geluidhinder wordt 
verwezen naar het desbetreffende artikel in het onderhavige wetsontwerp. 
Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen uitgevoerd in het kader van de 
uitbouw van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, de wijziging van 
de gemeentewet en de Mijnwet. Wijziging van algemene maatregelen van 
bestuur betreffen de reeds gerealisserde wijziging van het Besluit 
grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen (IL) (Stb. 1987, 436), 
alsmede de inmiddels aan de Raad van State voorgelegde wijziging van 
de Besluiten grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, grens-
waarden binnen zones langs wegen en geluidhinder spoorwegen (zone-
ringsbesluiten). Voorts is in dit verband van belang het Besluit tot 
uitvoering van artikel 3, zevende !id, van de Woningwet (Besluit geluidwe-
ring kantoren), dat eveneens ter advisering aan de Raad van State is 
voorgelegd. Bij maatregelen van beleidsmatige aard wordt zoveel 
mogelijk verwezen naar het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Geluidhin-
derbestrijding 1989-1993 (MUG '89-'93) of het MUG '88- '92, waarin 
hierover veelal wordt gerapporteerd. 

Reactie op aanbevelingen evaluatiecommissie en wijze van uitvoering 

Aanbeveling evaluatiecommissie Kabinetsstandpunt Uitvoering 

Onderwerp Nr. Inhoud Niet Geheel of Wetswijziging (W), 
overgenomen gewijz. over-

genomen 
AMvB (A) of beleid (B) 

X 

Gewijzigd W, art. 1, onder V 

X 

Gewijzigd B, MUG '89- '93, § 8.3. 
X 

Geheel W, art. 1, onder Y 
Gewijzigd B, MUG '89 -93 , § 8 3 
Geheel B 

Geheel B, MUG '89- '93, §11.3 
Gewijzigd B, MUG '88- '92, § 8.1. 
Gewijzigd W, art, I, onder S 
Geheel B, bij uitbouw Wabm 
Gedeeltelijk W, Wabm 
Gedeeltelijk W, Mijnwet 
Geheel W, art. I, onder II 
Geheel A. zoneringsbesluiten 
Geheel W, art. I, onder II 
Gedeeltelijk W, art. I, onder YY 
Gedeeltelijk B, proefprojecten 
Gedeeltelijk B, MUG '88- '92, § 2.4. 
Gedeeltelijk W, art. I, onder PP 
Geheel W, art. I, onder A 

Wegen 

Industrie 

Doorwerking 

Gediff. normenstelsel 

1. Onderzoek nieuw systeem zones wegen 
2. Vereenvoudiging systeem zones wegen 
3. Onderzoek geluidsniveaukaart 
4. Prioriteit bronbestrijding in wet 
5. Bronbestrijding bij akoestisch onderzoek 
6. Subsidie verkeersplan/geluidsniveaukaart 
7. Bespoediging Wegenverkeerswet 
8 Voorlopige zones industrieterreinen 
9. Bijstandsteams 

10 Tijdelijke aftrek industrielawaai 
11. Voorbereidingsbesluit 
12. Doorlichting cat. A-richtingen 
13 Afvalstoffeninr. zoneren 
14. Mijnwet en Kernenergiewet 
15 Bestaande situaties toetsen 
16. Diverse zoneringsbesluiten toetsen 
17 Evaluatie bestaande situaties 
18. Afstemming saneringsoperaties 
19. Regionale milieudiensten 
20. Informatieplan kleine gemeenten 
21 . Algemene bepalingen zonering 
22. Buitenstedelijk gebied 
23. Onderzoek aanbeveling 22 + 1 
24. Definitie bestaande en nieuwe situaties 
25. Vervangende nieuwbouw in wet 
26. Definitie reconstructie weg 
27. Agrarisch bedrijfswoningen 

Gedeeltelijk 
Geheel 

W, art. I, onder A, KK 
W, art. I, onder FF 
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Reactie op aanbevelingen evaluatiecommissie en wijze van uitvoering 

Aanbeveling evaluatiecommissie Kabinetsstandpunt Uitvoering 

Onderwerp Nr. Inhoud Niet 
overgenomen 

Geheel of 
gewijz. over-
genomen 

Wetswijziging (W), 
AMvB (A) of beleid (B) 

Hogere waarden 

Relatie Wgh-WRO 

Geluidsgevoelige 
bestemmingen 

Realisatie geluidbeperkende 
voorzieningen 

Stiltegebieden 

Toestellen 

Correctiefactor VL 

Recreatie-inrichtingen 

Vervolg evaluatie 

28. Stedebouwkundige invalsroute 
29. Heroverweging industrielawaai 
30. Geluidsluwe gevel industrie 
31 . Regels globale plannen in AMvB 
32. Grenswaarde in (globale) eindplannen 
33. Afschaffing ministeriële goedkeuring 
34. Verkorting termijn G.S. 

35. Algemene ontheffing stedelijk gebied 
36. Inspraak facultatief 
37. Ambtshalve hogere waarden 
38. Formaliseren artikel 19 

39. Schrappen kantoren, grote ziekenhuizen 
40. Toevoegen woonwagens en woonboten 

4 1 . Toetsen bouwvergunning 
42. Verslaglegging voorwaarden G.S. 
43. Optimalisatie studies 
44. Intentieprogramma-streekplan 
45. Overleg provinciale verordening 
46. Budget stiltegebieden 
47. Aktieprogramma E.G. 
48. EEG-richtlijnen Ministersbesluit 
49. Regulerende heffing 
50. Adequate meetmethode toestellen 
51. Nader onderzoek art. 103 
52. Snelheidslimieten autosnelwegen 
53 Recreatie-inrichtingen in Wabm 
54. Onderzoek algemene regels 
55. Integrale evaluatie 

Gewijzigd 
Gedeeltelijk 
Geheel 
Gedeeltelijk 

Geheel 
Geheel 

Geheel 
Gewijzigd 
Gewijzigd 
Gewijzigd 

Gedeeltelijk 
Gedeeltelijk 

Gedeeltelijk 
Gewijzigd 
Geheel 
Gewijzigd 
Geheel 
Geheel 
Gedeeltelijk 
Gedeeltelijk 
Geheel 
Geheel 
Geheel 
Gewijzigd 
Gedeeltelijk 

A, zoneringsbesluiten 
W, art. I, onder G, 0, RR 
A, Besluit IL 
A, meet- en rekenvschr. 

W, art. I, onder F, K, Q, W 
A, zoneringsbesluiten 
W, art. I, onder F 
W, art. I, onder EE 
W, Gemeentewet 
W, art. I, onder K, Q, W 
W, art. I, onder K, R, X 

A, zoneringsbesluiten 
A, zoneringsbesluiten 

B, onderzoek 
W, Wabm 
W, Wabm 
B, MUG '88- '92, §11.3. 
B, MUG '88- '92, § 11.11. 
W, art. I, onder B en D 
W, Wabm 
B, MUG '88- '92, § 9.1. 
B, MUG '89 -93 , § 8.6. 
B, MUG '89 -93 , § 8.4. 
W, Wabm 
W, Wabm 
B, MUG '89 -93 . 
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