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Eindversie Basisdocument Hogere Waarde Wet Geluidhinder gemeente Heumen
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INLEIDING

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) geven een regeling voor de
toegestane geluidsbelasting door wegen, spoorwegen of industrieterreinen, op de gevels
van woningen en andere geluidgevoelige objecten (zoals scholen en ziekenhuizen). De ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt de voorkeurswaarde genoemd. Als in
bijzondere omstandigheden niet aan deze voorkeurswaarde kan worden voldaan is het
mogelijk om hiervan af te wijken door het vaststellen van een hogere waarde. Deze hogere
waarde mag echter nooit hoger mag zijn dan het in de Wgh respectievelijk het Bgh
vastgelegde maximum (de maximaal toelaatbare waarde). De Wet geluidhinder beoogt zo
min mogelijk geluidsgevoelige bestemmingen met een vastgestelde hogere waarde. Verder
worden de mogelijkheden om een hogere waarde vast te stellen begrensd door de criteria
die de Wgh en het Bgh daarvoor stellen. Indien aan deze criteria wordt voldaan toetst het
bevoegde gezag op basis van vastgestelde beleidsregels of de gewenste hogere waarde
aanvaardbaar is.
De beleidsregels geven het kader waarbinnen zoveel mogelijk nieuwbouw op de meer
geluidsbelaste locaties mogelijk wordt maar waarbij tevens de toekomstige bewoners
worden beschermd tegen een te grote geluidsbelasting tengevolge van weg- en
spoorwegverkeer of een industrieterrein. De voorkeursvolgorde is hierbij bron- en
overdrachtsmaatregelen met daarbij geluidsisolerende maatregelen aan de woning, bouw
met een geluidsluwe zijde, eisen aan het gebouw (zoals zoveel mogelijk verblijfsruimten
aan de geluidsluwe zijde).
Daarnaast zijn er beleidsregels opgenomen voor de situaties waarin sprake is van cumulatie
van geluidsbelasting van meer dan één van de drie bronnen (wegen en/of spoorwegen en/of
industrieterrein). Daarbij wordt de uitkomst van de wettelijk voorgeschreven
bepalingsmethode gebruikt als input om te berekenen welke isolerende maatregelen nodig
zijn om de wettelijke binnenwaarde (Bouwbesluit 2003) te behalen.
Bij het vaststellen van hogere waarden Wgh gaat het meestal om een ambtshalve procedure
maar het kan ook gaan om een procedure die start met een verzoek van een daartoe in het
Bgh aangewezen externe instantie zoals Rijkswaterstaat, de spoorwegbeheerder of
Burgemeester en wethouders van een naastgelegen gemeente. Bij een ambtshalve
procedure is er geen verzoek van een externe instantie maar is de eerste aanleiding
bijvoorbeeld een bouwinitiatief, een bestemmingsplanprocedure of een wegreconstructie.
Dit document is samen met zes andere regiogemeenten samengesteld en is gebaseerd op de
beleidsregels van de gemeente Nijmegen. Waar nodig is het document aangepast aan de
lokale situatie in Heumen.
Uitgangspunt van dit document is dat hetgeen in Wet Geluidhinder staat, niet wordt
herhaald en derhalve als bekend wordt verondersteld. Dit betekent onder meer dat niet
wordt ingegaan op de maximale waarde, specifieke situatie dat scholen niet als woningen
worden beschouwd, danwel de hogere waarde per geluidsbron.
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ACHTERGROND

2.1

Wat willen we bereiken?

In de Wijziging wet geluidhinder staan normen voor verschillende geluidsbronnen zoals
(spoor)verkeer en en industrie. In een geluidsbelast gebied worden de normen
overschreden. In dat geval dient het college een besluit hogere waarde te nemen om de
realisatie van bepaalde plannen mogelijk te maken.
Centrale doelstelling
De beleidsregels zijn het kader waar binnen het college hogere waarden besluiten kan
nemen. Dit is van belang voor stedenbouwers, wegenbouwers en planontwikkelaars die
hierdoor precies kunnen weten wat de mogelijkheden zijn om plannen te realiseren op
geluidsbelaste locaties (geluidniveaus boven de wettelijke normen).
Toepassingskader
De beleidsregels zijn van toepassing op de door de wet vastgestelde gemeentelijke
bevoegdheden.
Beoogde effecten:
 Voorkomen van overlast situaties;
 Bescherming van leefomgeving;
 Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken;
 Duidelijkheid naar alle betrokkenen;
 Samenwerking optimaliseren tussen alle betrokken partijen.
2.2

Argumenten en draagvlak

Argumenten voor het invoeren van beleidsregels zijn:
 Het regionaal vastleggen van het beleid ten aanzien van de hogere waarde geeft
duidelijkheid aan bedrijven en instanties in de regio;
 Door de Wijziging Wet geluidhinder is B&W bevoegd hogere waarden vast te stellen;
 Om rechtsongelijkheid te voorkomen dienen hogere waarden te worden verleend op
basis van vastgesteld beleid;
 Het beleid is niet extra beperkend ten opzichte van de oude wet geluidhinder en eerder
vastgestelde gemeentelijk geluidsbeleid;
 Behoefte aan eenvoudig en eenduidig systeem voor het vaststellen van hogere waarden;
 Transparantie voor de burger.
Draagvlak
Plannen kunnen soms alleen gerealiseerd worden met de vaststelling van een hogere
waarde.
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BELEIDSREGELS

3.1
Inleiding
De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) geven een regeling voor de
toegestane geluidsbelasting door wegen, spoorwegen of industrieterreinen, op de gevels
van woningen en andere geluidgevoelige objecten (zoals scholen en ziekenhuizen). De ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt de voorkeurswaarde genoemd. Als in
bijzondere omstandigheden niet aan deze voorkeurswaarde kan worden voldaan is het
mogelijk om hiervan af te wijken door het vaststellen van een hogere waarde. Deze hogere
waarde mag echter nooit hoger zijn dan het in de Wgh respectievelijk het Bgh vastgelegde
maximum (de maximaal toelaatbare waarde). De Wet geluidhinder beoogt zo min mogelijk
geluidsgevoelige bestemmingen met een vastgestelde hogere waarde. Verder worden de
mogelijkheden om een hogere waarde vast te stellen begrensd door de criteria die de Wgh
en het Bgh daarvoor stellen. Indien aan deze criteria wordt voldaan toetst het bevoegde
gezag op basis van vastgestelde beleidsregels of de gewenste hogere waarde aanvaardbaar
is.
De beleidsregels geven een werkwijze waarbij zoveel mogelijk nieuwbouw op de meer
geluidsbelaste locaties mogelijk wordt, maar waarbij tevens de toekomstige bewoners
worden beschermd tegen een te grote geluidsbelasting tengevolge van weg- en
spoorwegverkeer of een industrieterrein. De voorkeursvolgorde is hierbij bron- en
overdrachtsmaatregelen met daarbij geluidsisolerende maatregelen aan de woning, bouw
met een geluidsluwe zijde, eisen aan het gebouw (zoals zoveel mogelijk verblijfsruimten
aan de geluidsluwe zijde).
Daarnaast zijn er beleidsregels opgenomen voor de situaties waarin sprake is van cumulatie
van geluidsbelasting van meer dan één van de drie bronnen (wegen en/of spoorwegen en/of
industrieterrein). Daarbij wordt de uitkomst van de wettelijk voorgeschreven
bepalingsmethode gebruikt als input om te berekenen welke isolerende maatregelen nodig
zijn om de wettelijke binnenwaarde (Bouwbesluit 2003) te behalen.
Bij het vaststellen van hogere waarden Wgh gaat het meestal om een ambtshalve procedure
maar het kan ook gaan om een procedure die start met een verzoek van een daartoe in het
Bgh aangewezen externe instantie zoals Rijkswaterstaat, de spoorwegbeheerder of
Burgemeester en wethouders van een naastgelegen gemeente. Bij een ambtshalve
procedure is er geen verzoek van een externe instantie maar is de eerste aanleiding
bijvoorbeeld een bouwinitiatief, een bestemmingsplanprocedure of een wegreconstructie.
De beleidsregels zijn hierna artikelsgewijs opgenomen.
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ALGEMEEN
Artikel 1
Algemeen
Deze beleidsregels betreft de lokale uitwerking van de bevoegdheid van Burgemeester en
Wethouders tot het vaststellen van Hogere Waarden voor geluid ten gevolge van
wegverkeer, railverkeer en een industrieterrein zoals deze is opgenomen in Artikel 110a,
lid 1 van de Wet geluidhinder 1-1-2007.
Artikel 2
Begrippen
In aanvulling op artikel 1 van de Wet geluidhinder (1-1-2007) en artikel 1.1 van het Besluit
geluidhinder wordt in deze beleidsregels verstaan onder:
Bronmaatregel: Een maatregel aan de bron die een geluidsreductie oplevert.
Cumulatie: Het optreden van geluid van meerdere bronnen waarbij de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden.
(Geluids)bron: Een gezoneerde weg, spoorweg of industrieterrein.
Geluidsluwe zijde: De zijde van een gebouw met de laagste geluidsbelasting. Deze
geluidsbelasting mag per bron niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting.
HW: Afkorting voor Hogere Waarde.
HW procedure: De procedure die kan leiden tot een HW besluit.
HW besluit: De door Burgemeester en Wethouders vastgestelde Hogere Waarde.
Indelingseis: Aanvullende eisen aan de indeling van een woning en de situering van de tot
de woning behorende buitenruimte(n) voor zover bestemd is/zijn als verblijfsruimte(n).
Ontvanger: De positie (in plaats en hoogte) waarvoor de geluidbelasting wordt bepaald of
beoordeeld.
Voorkeurswaarde: De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege een gezoneerde
weg, spoorweg of industrieterrein zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder.
Voor de begripsomschrijving van buitenruimte en verblijfsruimte wordt verwezen naar het
Bouwbesluit.
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AMBTSHALVE VERZOEK: NIEUWBOUW EN AANLEG WEG
Artikel 3
Een ambtshalve HW procedure wordt gestart indien op basis van akoestisch onderzoek is
aangetoond dan de geluidsbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde door:
1.
Het treffen van bronmaatregelen;
2.
Het treffen van overdrachtsmaatregelen;
3.
Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.
Artikel 4
Onverminderd artikel 3 kan een ambtshalve HW procedure voor woningen alleen worden
gestart indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:
1. De woningen wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing;
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische
afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen geluidgevoelige bestemmingen;
3. De woningen een open plaats opvullen tussen bestaande bebouwing;
4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning.
Artikel 5
Een ambtshalve HW procedure voor een woning kan alleen worden gestart indien deze
woning ten minste één geluidsluwe zijde heeft. Behalve bij een reconstructie van de weg.
Artikel 6
Een ambtshalve HW procedure wordt alleen gestart indien een verklaring is toegevoegd
dat de voorgenomen maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen worden toegepast.

AMBTSHALVE VERZOEK: AANLEG WEG
Artikel 7
Bij aanleg van een weg moet voldaan worden aan ten minste één van de volgende criteria:
1. De weg moet een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen;
2. De weg moet een zodanig verkeersverzamelfunctie vervullen zodat de geluidsbelasting
bij geluidgevoelige bestemmingen langs een andere (bestaande) weg zal dalen.
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PROCEDURE OP VERZOEK
Artikel 8
In geval van een extern verzoek tot het vaststellen van een Hogere Waarde dient op basis
van akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat de geluidsbelasting niet (verder)
verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde door:
1.
Het treffen van bronmaatregelen;
2.
Het treffen van overdrachtsmaatregelen;
3.
Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger.
Artikel 9
Onverminderd het gestelde in artikel 8 dient aan het verzoek een verklaring te worden
toegevoegd dat de voorgenomen maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen worden
toegepast.
Artikel 10
Een Hogere Waarde wordt alleen vastgesteld indien ten minste aan één van de volgende
criteria wordt voldaan:
1. De woning wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing;
2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische
afscherming voor bestaande of nieuwe te bouwen woningen;
3. De woning vult een open plaats op tussen bestaande bebouwing;
4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden woning;
Artikel 11
Een Hogere Waarde voor een woning wordt alleen vastgesteld indien deze woning
minimaal één geluidsluwe zijde heeft.
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BEOORDELING NIEUWBOUW
Artikel 12
Bij een geluidsbelasting groter dan 48 dB vanwege wegverkeer, 55 dB vanwege railverkeer
of 50 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai, moet een woning ten minste één
geluidsluwe zijde hebben. De buitenruimte(n) die als verblijfsruimte worden gebruikt
moeten aan de geluidsluwe zijde zijn gesitueerd.
Artikel 13
Bij een geluidsbelasting groter dan 53 dB vanwege wegverkeer, 58 dB vanwege railverkeer
of 55 dB(A)-etmaalwaarde vanwege industrielawaai, gelden de volgende
woningindelingseisen:
1. Verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidsluwe zijde liggen.
2. Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidsluwe zijde liggen.

BEOORDELING CUMULATIE
Artikel 14
Bij cumulatie wordt het gecumuleerde geluidsniveau berekend volgens het Reken- en
Meetvoorschrift geluidhinder 2006, bijlage 1, hoofdstuk 2: ‘rekenmethode cumulcatieve
geluidsbelasting’.
Artikel 15
Bij cumulatie wordt de vereiste gevelisolatie (=karakteristieke geluidwering volgens
Bouwbesluit) berekend met gecumuleerde geluidniveaus. Van deze vereiste gevelisolatie
kan zonodig gemotiveerd worden afgeweken.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 15
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Hogere Waarde beleid.
Artikel 16
Deze beleidsregels treden de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING.

Artikel 1
In artikel 110a Wet geluidhinder is de verdeling van de bevoegdheid voor het vaststellen
van een hogere waarde vastgelegd. In het eerste en tweede lid wordt aangegeven wanneer
Burgemeester en wethouders bevoegd zijn. In het zevende lid is aangegeven wanneer
Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, te weten ingeval een HW nodig is in verband met de
aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of de aanleg of reconstructie van een weg in
beheer bij het Rijk of een provincie of de vaststelling of wijziging van een zone langs een
industrieterrein dat als industrieterrein van regionaal belang is aangewezen per provinciale
verordening.
De bevoegdheid tot het vaststellen van een Hogere Waarde betreft zowel een ambtshalve
procedure als een procedure op verzoek. In de artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 van het Besluit
geluidhinder wordt limitatief genoemd door wie een verzoek kan worden ingediend. In de
andere gevallen moet de ambtshalve procedure worden gevolgd.
Artikel 3
Tot het vaststellen van hogere waarden kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 110 a
van de Wet Geluidhinder, alleen worden overgegaan wanneer het treffen van maatregelen
onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële
aard. Met dit artikel wordt beoogd invulling te geven aan deze wettelijke bepaling.

Artikel 12
Onder een buitenruimte die als verblijfsruimte wordt gebruikt wordt onder meer verstaan
een balkon en een tuin.
Artikel 14 / 15
 De artikelen (een uitwerking van Artikel 110a lid 4 Wgh (1-1-2007). Beogen dat bij
planvorming zodanig rekening wordt gehouden met cumulatie dat binnenwaarden
worden bereikt die horen bij het Bouwbesluit. Bewust wordt de mogelijkheid open
gehouden hiervan gemotiveerd af te wijken
 Omdat cumulatie leidt tot meer geluidhinder is het gewenst cumulatie zo veel mogelijk
te voorkomen door het treffen van maatregelen. Daarom is het bij cumulatie nog
belangrijker dat bij het treffen van maatregelen de volgorde bron, overdracht en
ontvangen in acht wordt genomen.
 De cumulatie-artikelen gelden niet voor plannen waarvoor al een gemeentelijke
planexploitatie is vastgesteld dan wel een exploitatieovereenkomst is getekend, bij
vaststelling van deze beleidsregels.
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