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Doel

Doel is van gemeenten en omgevingsdiensten te schetsen
• wat er onder de Omgevingswet voor thema Geluid  verandert
• en wat dat van lijnmanagement vraagt

Invoering Omgevingswet per 1 juli 2023 (?) nadert 
• Anders werken, ook voor geluid – naar de letter en de geest
• Naast DSO en JSO komt nu BSO in beeld: nou moet het gaan werken
• Bijvoorbeeld kanteling van programma naar lijn
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Algemene vragen:

- Zijn de bestuurlijke doelen voldoende vastgelegd in de omgevingsvisie / 
omgevingsplannen?

- Capaciteit benodigd? Beoordelingen van aanvragen zullen meer en beter moeten worden 
afgestemd op andere disciplines, inschatting maken proceduretijd, monitoring regelen.

- Kennisniveau? Hebben we op alle aspecten geluid voldoende kennisniveau van instructies 
en instructieregels? 

- Werkproces. Hebben we het proces op orde? Onderschrijven alle betrokkenen partijen dit?

- Mandaat. Wie krijgt welk mandaat voor Omgevingswet (intern of omgevingsdienst)? 

- Hebben we de benodigde software (denk bv. aan geluid/verkeersmodellen/bodem/GIS) en 
uitwisselingsmogelijkheden met andere overheden (CVGG/OD-en)

- Hebben we überhaupt alle benodigde data (verkeersgegevens, geluidisolatie woningen)?

1 – Gevolgen voor de organisatie 



Organisatie
• Inrichting werkprocessen
• Afbakening van rollen
• Voorzien in mandaatbesluiten: bruidsschat, omgevingsplan en Cvgg

Personeel: 
• Inregelen capaciteit
• Inregelen expertise / opleiding (geluid en omgevingsbeleid) bij BG en OD

ICT: software, opleiding ICT, E-herkenning (niveau 3) en ketenmachtiging

Financiën: Vrijwillige sanering en sanering overig



Wie waarbij betrekken

• In beleid / proces inpassen
• afweging maken tussen geluid 

en andere belangen LM RO/OP
• Monitoring inregelen LM EG IM

• In bedrijfsvoering vertalen naar
• Workload LM
• Werkproces en rollen LM
• Capaciteit en expertise LM EG 
• Informatievoorziening en ICT LM IM



2 – Belangrijkste veranderingen geluid

In dit onderdeel

• Schets van 
• Belangrijkste veranderingen geluid
• Voor de meest voorkomende thema’s: industrie en verkeer (80/20) 

• Vertaling voor gemeenten en omgevingsdiensten naar
• Inpassen beleidsmatig omgevingsplan 
• Uitvoering VTH



BGE 
• Verplicht vanaf 2026, daarna monitoring

• Wegvakken/wegdekken vastleggen

• Verkeersgegevens vastleggen

• Emissieberekening vastleggen

CVGG
• Cvgg aanleveren

• Cvgg gebruiken

Sanering
• BGE is bepalend voor sanering lange termijn

• Consequenties uitstel BGE voor sanering nog niet bekend

• Omgevingsplannen kunnen bepalend zijn voor sanering korte
termijn

• Reconstructies hebben zowel direct als indirecte invloeden en
kunnen leiden tot een saneringsverplichting zowel dichtbij als verder
weg.

GPP’s
• Andere normering voor geluid:

• Sommige wegen, sommige industrieterreinen / bedrijfsterreinen

Beleidsruimte en beleidsvrijheid
• Normen voor geluid kunnen zelf worden bepaald

• Maar niet allemaal, soms ligt de binnenwaarde wel vast.



Beleid
• Hoe beleidsruimte / - vrijheid gebruiken in de nieuwe situatie?
• Hoe de bruidsschat gebruiken?
• Voor welke milieubelastende activiteiten willen we akoestisch onderzoek

bij de aanvraag?



Vragen VTH
• Hoe samenhangende benadering vormgeven?
• Hoe doe je evenwichtige toedeling van functies aan locaties in de 

fysieke leefomgeving toe?
• Waar leg je de grens?



3 – Aanpak

Welke instrumenten gaan we wanneer gebruiken?

Bruidsschat / (deel)omgevingsplan / participatie / 
monitoring / maatregelen

In bedrijfsvoering vertalen naar
• Workload
• Werkproces en rollen
• Capaciteit en expertise
• Informatievoorziening en ICT incl. monitoring BGE
• Financiële consequenties



2023 2024 2026

GPP

BGE

algemeen

2029

Sanering

Omgevingsplan 
gereed 100%

BGE gereed en 
in CVGG

GPPi’s

Saneringslijst 
gereed

GPP’s provinciale 
wegen/spoor

Saneringslijst 
participatie

Concept BGE
Verkeersgegevens 

op orde

Omgevingswettraject 
plannen / participatie / 

bruidsschat

Eventueel 
deelomgevingsplannen



4 – Voorbeelden van technische vragen voor een 
aantal praktijksituaties

BELEIDSVRAGEN: 
• Welke emisie en immissie vinden we 

waar toelaatbaar?
• Welke functies staan we waar toe?

Bv. Mechanische muziek op een terras?
• Wat vragen we van de ondernemer?

HANDHAVINGSVRAGEN: 
• Welke voorschriften hebben we nodig?

INFORMATIEVRAGEN:
• Hebben we alle voor de beoordeling

benodigde data?
• Weten we de geluidisolatie van de 

omliggende woningen?
• Is er cumulatie met andere

geluidbronnen (bv. BGE/andere
horeca/…)

• Hoe gaan we om met de verkregen 
data, voor wie is die beschikbaar?



Horecabedrijf

BELEID: 
• Wat staan we toe op de terrassen, 

muziek? Openingstijden?
• Hoe om te gaan met evenementen?

VTH
• Zijn er aanvullende voorschriften nodig

voor evenementen?

BELEID: 
• Wanneer ga je beginnen aan de GPPi’s?
• Welk geluidniveau vinden we 

toelaatbaar op eventuele woningen
binnen GPPi’s?

• Hoe gaan we om met overschrijdingen
van GPPi’s?

VTH
• Moeten we rekening houden met een 

bestaande overschrijding van (een van) 
de GPPi’s?



Veehouderij

BELEID: 
• Hoe gaan we om met burger-woningen

in het buitengebied? (Wet 
plattelandswoningen)

• Hoe gaan we om met piekgeluiden (bv. 
in de nacht)?

VTH
• …

Woningbouw ambities

BELEID: 
• Wat vinden we een goed woon- en

leefklimaat?
• Hoe wegen we geluid af tegen andere

milieuaspecten?

VTH
• …



Wegen

• BELEID: 
• Welke ontwikkelingen nemen we mee in 

het BGE?
• Wat doen we tussen 2023 en 2026?
• Waar leggen we het aandachtsgebied 

geluid?
• Saneringen en andere maatregelen in 

beeld?
• Welke buiten/binnenniveaus streven we 

na bij nieuwbouw/transformatie? 

• VTH/MONITORING
• …

• Uitvoeren werkzaamheden
• Gevolgen voor het geluid bekend?
• Ontstaat er ergens een knelpunt / 

saneringsopgave?
• Financiële consequenties 

meegenomen in project?

• Onderliggende vragen: 
• Willen/moeten we een eigen 

verkeersmodel hebben?
• Hebben we voldoende kennis in huis?
• Hoe organiseren we de 

monitoringscyclus BGE
• Waar landt de financiële impact 

saneringen bij een project van een 
projectontwikkelaar? En hoe doen 
regelen we dat?


