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WET GELUIDHINDER 
ONTWERP BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
BUNSCHOTEN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. INLEIDING 
 

Zogenaamde grote lawaaimakers dienen bij wet te worden gevestigd op een 
industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Rondom een dergelijk 
industrieterrein dient in het bestemmingplan een geluidzone te worden opgenomen 
welke aanduidt waar het geluid van alle inrichtingen gezamenlijk niet meer mag 
bedragen dan 50 dB(A). Op geluidgevoelige bestemmingen in deze geluidzone zijn 
wettelijke geluidnormen van toepassing, waarop de gemeente (‘zonebeheerder’) dient 
toe te zien. De geluidzone is daarmee een planologisch instrument om 
bestemmingstypen met een strijdig belang op een verantwoorde wijze van elkaar te 
scheiden. Voor de projectie van geluidgevoelige bestemmingen in de geluidzone kent 
de Wet geluidhinder een systematiek van een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
van 50 dB(A), welke te allen tijde toegestaan is, en de bevoegdheid van de gemeente 
voor het vaststellen van een zogenaamde hogere waarde tot een contextueel 
maximum. 
Onder andere in de bestemmingsplannen “Bunschoten Wonen West” (vastgesteld 
d.d. 25 april 2013), “Centrale As” (vastgesteld d.d. 23 januari 2014), en 
“Rengerswetering 2014” (vastgesteld d.d. 16 april 2015) is de geluidzone opgenomen 
van industrieterrein De Kronkels/Haarbrug. Het voornemen is om het industrieterrein 
aan de zuidwest-zijde uit te breiden en daarvoor de geluidzone ook aan de zuidwest-
zijde te verruimen. In de volgende figuur is een impressie hiervan weergegeven. Het 
gevolg van deze uitbreiding is dat de geluidbelasting van de woning aan de 
Amersfoortseweg 40, bij volledig benutte geluidzone, zal toenemen naar 53 dB(A). 
Hiervoor wordt een procedure op grond van de Wet geluidhinder doorlopen voor het 
vaststellen van een hogere waarde. 
 

 
Impressie van het te wijzigen deel (blauwe lijn met driehoek -nodes) van de 
geluidzone. 

2. De procedure 
 
Met betrekking tot dit besluit wordt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder 
de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd zoals voorgeschreven in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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3. Geluidszonering van het industrieterrein 
 
Conform artikel 40 van de Wet geluidhinder wordt rond een industrieterrein een zone 
vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 
50 dB(A) niet te boven mag gaan. Bij de eerder genoemde woning aan de 
Amersfoortseweg 40 bedraagt de geluidbelasting bij volledig benutte geluidzone 
tussen 53 dB(A). 
 

4. De wettelijke basis van het besluit  
 
Op grond van art. 110a, eerste lid van de Wet geluidhinder zijn wij bevoegd een 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van woningen vast 
te stellen. Wanneer de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting aan de gevel van de 
woning wordt overschreden, zal moeten worden nagegaan welke maatregelen 
kunnen worden getroffen om deze overschrijding terug te brengen. Deze 
maatregelen kunnen bestaan uit maatregelen aan de bron en/of uit maatregelen in 
het overdrachtsgebied. 
 

5. Overwegingen 
 
Het treffen van maatregelen bij de bron (de bedrijven) en de overdracht (een 
geluidscherm) staat haaks op het principe van geluidzonering en treft zodoende geen 
doel. Alle bedrijven moeten op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht dan wel het Activiteitenbesluit milieubeheer aantonen dat ze aan de 
geluidnormen kunnen voldoen en welke geluidmaatregelen ze daartoe ten minste 
inzetten. Met het vaststellen van de hogere waarde moet worden geborgd dat de 
geluidbelasting binnen de woning maximaal 35 dB(A) bedraagt. Dat betekent dat de 
gevelgeluidwering ten minste 53 – 35 = 18 dB(A) zal moeten bedragen. Aangezien 
het Bouwbesluit al een minimumeis van 20 dB(A) oplegt en een goed onderhouden 
woning doorgaans al een betere gevelgeluidwering heeft achten wij een onderzoek 
naar de geluidbelasting binnen de woning niet nodig. Wij achten het voldoende 
aannemelijk dat zal worden voldaan aan de wettelijke norm. 
 

6. Besluit 
 
Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene 
wet bestuursrecht hebben wij besloten de volgende hogere waarden vast te stellen 
als gevolg van te verruimen industrieterrein De Kronkels/Haarbrug: 
 

Adres 

Vast te stellen 
Hogere waarde 
[dB(A)]                     Aanleiding 

Amersfoortseweg 40 53 Zone verruiming 

 
De vastgestelde hogere waarde is het gevolg van een akoestische afweging en 
toetsing aan de Wet geluidhinder. 

 
Bunschoten, 26 april 2022 


