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SAMENVATTING 

Het geluid van grindbaggermolens kan in Nederland -door het geologisch 
voorkomen van dit bouwmateriaal- praktisch alleen nog in de provincie 
Limburg worden belu isterd. Per jaar is voor de grindwinning ongeveer 60 
tot 80 hektare land nodig. Dit betekent dat aan de planologische inpas-
sing van nieuwe ontgrindingen grote zorg moet worden besteed, temeer 
omdat met de grindwinning vele belangen zijn gemoeid. Belangen, die zowel 
voortvloeien uit ekonomische motieven (bijv. kontinuiteit bouwnijverheid, 
winningsbedrijven, binnenscheepvaart), als uit kultureel-maatschappelijke 
overwegingen (bijv. behoud waardevol landschap en natuur, goed woon-
kli maat, rekreatie en toerisme). 

De grindwinning wordt formeel geregeld in de Ontgrondingenwet. Gelet op 
het bovenstaande, is tevens de Wet op de Rui mtelijke Ordening een belang
rijk instrument om de winning van grind op een zo zorgvuldig mogelijke 
wijze planologisch in te passen. De praktijk leert dat de afstemming 
tussen beide wetten voor verbetering vatbaar is. Een herziening van de 
huidige Ontgrondingenwet is dan ook in aantocht. 

Sinds kort is de afstemmingsproblematiek nog gekompliceerder geworden. 
Naast de twee bovengenoemde wetten hebben ook nog diverse milieuwetten 
het licht doen zien, die de "planologische speelruimte" voor het vinden 
van een voor alle betrokken partijen zo optimaal mogelijke oplossing ten 
aanzien van nieuwe wingebieden, aanzienlijk reduceren. In het bijzonder 
geldt dit voor de Wet Geluidhinder, die normen bevat voor de maximale 
hoeveelheid geluid, die de omgeving van een wingebied als gevolg van de 
grindproduktie mag ontvangen. 

Vanaf 15 oktober 1981 worden de grindwinningskoncessies gelijkgesteld met 
industrieterreinen, waarop zgn. A-inrichtingen zijn of kunnen worden 
gevestigd. Dit betekent dat rondom deze gebieden een geluidzone aange
geven moet worden, waarbuiten de geluidbelasting niet hoger mag zijn dan 
50 dBA. Aan de zonering van industrieterreinen is tot op heden slechts 
mondjesmaat gevolg gegeven. Medio 1985 is ook met de zonering van de 
grindwinningskoncessies nog nauwelijks een aanvang gemaakt. De theore
tische normen van de Wet Geluidhinder lijken derhalve niet optimaal aan 
te sluiten bij de situaties die men in de praktijk tegenkomt. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de huidige en 
mogelijk toekomstige knelpunten die samenhangen met de toepassing van de 
Wet Geluidhinder op de grindwinning. Hierbij is tevens aandacht geschon-
ken aan het gebrek aan afstemming tussen deze wet en de Ontgrondingenwet 
en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De algemene konklusie uit het 
onderzoek is dat in de huidige Wet Geluidhinder onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van grindwinning. Dit kan 
toegelicht worden aan de hand van een vergelijking met konventionele 
-in de wet aan grindwingebieden gelijkgeschakelde- industrieterreinen. 

- VII -



__________________ SAMENVATTING 

In tegenstelling tot de permanente geluidbelasting bij industrieterrei-
nen, is bij de grindwinning duidelijk sprake van een tijdelijke geluid
belasting. Ter illustratie: het nieuw aangewezen gebied nabij Stevens
weert (STEVOl-projekt) is ca. 210 ha groot. Dit gebied kan in ongeveer 
drie jaren volledig ontgrind worden, waarna een geheel ander geluidsbeeld 
zal ontstaan. Industriêle bedrijven die teveel geluid produceren voor een 
bepaald industrieterrein, kunnen altijd nog uitwijken naar een ander 
terrein waar minder overlast wordt veroorzaakt; voor grindwinningsbe
drijven bestaat echter door -o.a. geologische restrikties- geen uitwijk
mogelijkheid. Een nabij een industrieterrein gelegen woning zal over het 
algemeen een vrij konstante geluidbelasting ondervinden doordat de 
geluidSbronnen (fabrieken, e.d.) gefixeerd zijn; bij grindwinning hebben 
we daarentegen te maken met over het terrein bewegende bronnen, waardoor 
de geluidbelasting per ontvangerplaats gemiddeld slechts voor een beperk-
te tijd de wettelijke normen zal overschrijden. Dit laatste is echter op 
basis van de huidige Wet Geluidhinder niet toelaatbaar. Vanwege deze wet 
kunnen gebieden, die op grond van geologische, planologische, bedrijfs
ekonomische, agrarische en natuur- en landschapskriteria wel optimaal 
geschikt zijn voor grindwinning, toch niet hiervoor in aanmerking komen 
omdat -bijvoorbeeld- enkele woningen gedurende een paar maanden een ge
luidbelasting krijgen die hoger is dan volgens de Wet Geluidhinder is 
toegestaan. Overigens wordt -op basis van dezelfde wet- een vergelijkbare 
tijdelijke geluidbelasting wel getolereerd indien deze veroorzaakt wordt 
door bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld het opbreken van asfaltbetonwegen in 
steden). 

Het gevaar van de huidige Wet Geluidhinder is niet denkbeeldig dat men 
zich bij het aanwijzen van nieuwe winlokaties primair zal laten leiden 
door de "harde" geluidbelastlngsnormen. Dit betekent in een relatief 
dichtbevolkt land als Nederland automatisch dat andere kriteria waarvoor 
geen "harde" normen beschikbaar zijn (waaronder natuur en landschap, 
kwaliteit woonomgeving, planologische herinrichtingsmogelijkheden, e.d.) 
ondergeschikt moeten worden gemaakt aan eisen gesteld vanuit de Wet 
Geluidhinder. Zoals in dit rapport wordt toegelicht, kan dit uiteindelijk 
resulteren in het feit dat de ruimtelijke ordening en inrichting van een 
bepaald gebied voor de eeuwigheid worden bepaald door de "toevaliige" 
omstandigheid dat een of meerdere woningen tijdelijk enkele maanden geen 
geluidoverlast mochten hebben. Uiteraard is dit een -vanuit planologisch 
oogpunt- volstrekt ongewenste situatie. 

In dit rapport worden diverse mogelijke maatregelen en oplossingsrich
tingen voor deze problematiek aangegeven en besproken. In hoofdstuk een 
wordt begonnen met een overzicht van de stand van zaken van de grindwin
ning in Limburg. Tevens wordt aangegeven dat de kol:kdinatie met betrek
king tot de grindwinning getypeerd kan worden door een drietal keuzepro
blemen, namelijk de lokatiekeuze, de wijze van uitvoering van de grind
winning en de nabestemmingskeuze. Gekonkludeerd wordt dat voor wat be
treft de besluitvorming in het kader van de Wet Geluidhinder, de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening en de Ontgrondingenwet, er afstemming nood zake-
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lijk is op het nivo van enerzijds het projektplan en anderzijds het 
zonebesluit of het bestemmingsplan waarin de geluidzone wordt vastge
steld. 

In hoofdstuk twee is de problematiek benaderd vanuit het planningskoncept 
volgens de Ontgrondingenwet en de nieuwe "Verordening op Ontgrondingen in 
Limburg", die op 1 oktober 1984 in werking is getreden. De provinciale 
overheid draagt door het aanwijzen van indikatieve grindwinningsgebieden 
in het ontgrondingenplan, alsmede door het nader vaststellen van de 
exakte omlijning van de ontgrind ingen in de projektplannen, mede verant
woordelijkheid voor de mate waarin geluidhinder optreedt in de omgeving 
van grindwinprojekten. Knelpunten treden ondermeer op daar waar de 
geluidhindervergunning niet is afgestemd op de ontgrondingsvergunning. 
Indien -bijvoorbeeld- een aanzienlijk deel van de koncessie niet te 
ontgrinden is als gevolg van de toepassing van de Wet Geluidhinder, dan 
heeft dit ernstige financiêle en uitvoerings-technische gevolgen voor de 
grindwinning, het realiseren van de nabestemming en de daartoe uit te 
voeren herinrichting. Uitvoering van de her inrichting konform het pro
jektplan is dan in elk geval onmogelijk. De mogelijkheid om een geluid
hindervergunning af te geven voor een kleiner gebied dan in de ontgron
dingsvergunning is aangegeven, staat een projektmatige aanpak van de 
grindwinning in de weg. 

Het niet winnen van een deel van het grind in het projektplan heeft 
tevens als konsekwentie dat ofwel de provinciale produktietaakstelling 
niet gehaald wordt, ofwel dat er versneld nieuwe projektplannen moeten 
worden geoperationaliseerd. Een herziening van het ontgrondingenplan en 
een wijziging van een eenmaal vastgesteld projektplan is echter een 
tijdrovende zaak en moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

De financiering van de projektplannen zal gebaseerd worden op een schat
ting van de opbrengsten van de afdrachten die door de producenten per ton 
gewonnen grind aan de provincie betaald moeten worden. De investeringen 
in infrastrukturele werken en de beheerskosten van de terreinmaatschappij 
drukken op het gehele projekt. In een toekomstige grindwinningsgebied 
zoals STEVOl zijn op basis van een voorlopige begrenzing van de koncessie 
door producenten reeds grondaankopen gedaan. Een verkleining van het te 
ontgrinden gebied als gevolg van de toepassing van de Wet Geluidhinder is 
om deze reden eveneens ongewenst. 

In hoofdstuk drie wordt de besluitvorming in het spoor van de Wet Geluid
hinder behandeld. In feite wordt door toepassing van de Wet Geluidhinder 
aan de grindwinningsbedrijven een bepaalde geluidsemissieruimte toege
kend. In dit rapport wordt het begrip beschikbare geluldrul mte gedefi
nieerd als dat deel van de koncessie dat te ontgrinden is met behulp van 
de inzetbare winwerktuigen zonder dat de normen overschreden worden. 

- IX -



___________________ SAMENVATTING 

De beschikbare geluidrui mte wordt in hoofdzaak bepaald door drie fakto
ren: 1) de maximaal toelaatbare gevelbelasting (c.q. ligging van de 50 dBA 
zonegrens), 2) de afstand tussen de koncessiegrens en de gevels van 
nabijgelegen bebouwing, en 3) de bronsterkte van de grindwin-installa-
ties. Wanneer in een deel van de koncessie geen grind gewonnen kan worden 
omdat anders de vergunningsvoorschriften overtreden worden, is er derhal
ve sprake van een tekort aan beschikbare geluidruimte. 

In het STEVOl-projekt wordt -voor zover nu bekend- uitgegaan van een ten 
hoogste toelaatbare gevelbelasting van 60 dBA. De gemiddelde bronsterkte 
van de huidige grindwin-installaties bedraagt 123 dBA. Uitgaande van 
slechts een winwerktuig betekent dit dat door toepassing van de Wet 
Geluidhinder ongeveer 46 ha van het 210 ha grote STEVOl-projekt niet 
ontgrind kan worden. In werkelijkheid is de situatie nog ernstiger omdat 
ook nog rekening moet worden gehouden met de kumulatie van geluid als 
gevolg van het inzetten van meerdere winwerktuigen, waardoor een situatie 
kan ontstaan dat de helft of meer van het STEVOl-projekt in de praktijk 
niet uitgevoerd kan worden. Het STEVOl-projekt is namelijk een centrale 
winning, waarin meerdere producenten een koncessie-aandeel hebben. Der
halve moet rekening worden gehouden met het tegelijkertijd in werking 
zijn van ca. 10 ä 15 winwerktuigen. 

In hoofdstuk drie wordt tevens toegelicht dat, zolang er nog geen formele 
geluidzone is vastgesteld, een hogere gevelbelasting dan 50 dBA tot de 
mogelijkheden behoort. In bepaalde gevallen, die in de wet aangeduid 
worden als "bestaande situaties", is het mogelijk om -vooruitlopend op de 
zonevaststelling- alvast een geluidhindervergunning te verlenen. Indien 
echter eenmaal een zone is vastgesteld, dan moet worden voldaan aan in de 
Wet Geluidhinder zeer nauw omschreven ontheffingskriteria. Zoals reeds is 
opgemerkt, houden deze ontheffingskriteria nauwelijks rekening met het 
tijdelijke karakter van grindwinning. Deze problematiek wordt in het 
derde hoofdstuk nader toegelicht. 

Voor de nieuwe -in het ontgrondingenplan aan te wijzen- grindwinnings
gebieden zijn er minder ontsnappingsmogelijkheden aan het stringente 
keurslijf van de Wet Geluidhinder. Alhoewel het niet volstrekt duidelijk 
is, wijst alles erop, dat deze gebieden als "nieuwe situatie" zullen 
worden aangemerkt. De koncessies zullen dan gezoneerd moeten worden, in 
welk geval er minder mogelijkheden zijn om een ontheffing van de geveI
belasting tot 60 dBA te verlenen. Uitgaande van een ten hoogste toelaat
bare gevelbelasting van 50 dBA moet met (slechts) een winwerktuig met een 
bronsterkte van 123 dBA reeds een afstand worden aangehouden van ongeveer 
620 meter. Dit leidt tot de konklusie dat een volledige toepassing van de 
huidige Wet Geluidhinder de toekomstige grindwinning In Midden-Limburg 
praktisch onmogelijk maakt. 

Er zijn in principe verschillende mogelijkheden om de beschikbare geluid
ruimte te vergroten, waarvan het -vanwege het tijdelijke karakter- toe
staan van hogere gevelbelastingen dan 60 dBA en het verlagen van de bron
sterkte van de huidige winwerktuigen de meeste realiteitswaarde hebben. 
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U it de onderhavige studie is naar voren gekomen dat een zinvolle oplos
sing alleen bereikt kan worden als zowel de overheid als de grindprodu
centen hieraan een bijdrage willen leveren. De overheid kan in het bij
zonder bijdragen door de regelgeving en de hantering van de normen beter 
af te stemmen op de praktijk. De producenten zouden een goede bijdrage 
kunnen leveren door -binnen voorwaarden die voortvloeien uit bedrijfsvei
ligheid en bedrijfsekonomische faktoren- adekwate geluidbeperkende maat
regelen aan de bron te nemen. In konkreto betekent dit dat voor het 
projekt STEVOL een maxi maal toelaatbare gevelgeluidbelasting vastgesteld 
zou moeten worden van 65 dBA in plaats van de voorgenomen 60 dBA. Tenein
de de kumulatieve effekten tegen te gaan zal een maximale spreiding van 
de winwerktuigen over het STEVOL-projekt noodzakelijk zijn. De fasering 
van het projekt zal dienovereenkomstig moeten worden aangepast. Zo nodig 
zullen ook versneld nieuwe projektplannen moeten worden geoperationali-
seerd. 

In het vierde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ruimtelijke orde
ningsaspekten. Het gedetailleerde karakter van de Wet Geluidhinder met 
haar harde normen maakt het moeilijk aan te sluiten bij de reeds bestaan
de besluitvormingsprocedures in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en de Ontgrondingenwet. Doordat in de Wet Geluidhinder expliciet 
wordt vastgelegd op welke wijze het geluidhinder-aspekt in de planvorming 
van bestemmingsplannen verwerkt dient te worden, krijgt het aspekt geluid 
een eigen behandeling. Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt, zullen 
hierdoor andere belangrijke kriteria in de knel komen. De harde geluid
normen met nauw omschreven ontheffingsregels maken het zeer moeilijk 
-zo niet onmogelijk- om het 'geluidbelang' te laten wijken voor andere 
belangen. De kans op komplikaties bij de besluitvorming over de zonering 
van grindwinningsprojekten neemt daardoor toe, waardoor aanzienlijke 
vertragingen in hand kunnen worden gewerkt. 

ToegeliCht wordt dat bij ontheffingen tot 65 dBA een betere integratie 
tussen nabestemming van het wingebied en de aanwezige woonbebouwing 
mogelijk wordt. Gesteld wordt dat het invoeren van een geluidzonering 
niet erg efficiênt is, aangezien de meeste projekten slechts enkele jaren 
duren. Bovendien gaat het invoeren van een zonering gepaard met relatief 
hoge bestuurlijke en administratieve kosten, omdat de geluidzone ook voor 
een tijdelijke aktiviteit als grindwinning in een bestemmingsplan vastge-
legd moet worden. Geadviseerd wordt zonering in ieder geval achterwege te 
laten voor lopende projekten en geplande uitbreidingen en te volstaan met 
een kontinuering van het huidige beleid op basis van het verlenen van 
vergunni ngen. 

In hoofdstuk vijf van het rapport worden een aantal oplossingsrichtingen 
gepresenteerd die zowel betrekking hebben op de mogelijkheden die pas op 
langere termijn als wel die reeds op de kortere termijn gerealiseerd 
kunnen worden. Een mogelijke oploSSing zou kunnen zijn om de aan de 
bedrijven toe te kennen geluidem issierui mte in het projektplan vast te 
stellen. Dit kan door naast de ligging van de koncessiegrens ook de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevels van omliggende woningen 
in onderlinge samenhang bij de voorbereiding van het projektplan te bezien. 
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Door een eventueel akoestisch onderzoek kunnen mogelijke knelpunten 
-zoals de vraag of de beschikbare geluidruimte voldoende Is- reeds in een 
vroeg stadium naar voren komen. De toelaatbare geluidbelasting zou niet 
-zoals nu- bepaald moeten worden via een wettelijke norm en een eventuele 
ontheffing, maar zou door de vergunningverlenende instanties vastgesteld 
moeten worden binnen een bandbreedte van bijv. 50 dBA tot 65 dBA. Deze 
bandbreedte zou vastgelegd moeten worden in de Wet Geluidhinder of in een 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 

Een alternatief voor het Instrument van de vergunning binnen het kader 
van de Wet Geluidhinder is het regelen van het aspekt geluidhinder via de 
ontgrondingsvergunning. Dit zou door middel van een bepaling in de Wet 
Geluidhinder naar de Ontgrondingenwet gedelegeerd kunnen worden. 

In het zesde hoofdstuk wordt gekonkludeerd dat het projektplan meer dan 
de huidige zoneringsprocedure mogelijkheden biedt tot het op evenwichtige 
wijze inbrengen van het geluidhinderaspekt. Voor de langere termijn zou 
in onderling overleg tussen overheid en bedrijfsleven een programma 
moeten worden opgesteld voor de verdere bestrijding van geluidoverlast 
als gevolg van grindwinning. Vanwege de hiervoor benodige voorbereidings
en uitvoeringstijd is het raadzaam om dit programma niet te koppelen aan 
in exploitatie zijnde wingebieden. 

RESUMEREND kunnen de volgende motieven worden aangegeven op basis 
waarvan gepleit kan worden voor een bijzondere aanpak van de geluid
overlast als gevolg van grindwinning: 

* De lokatiekeuze van de grindwinningsbedrijven is beperkt tot een door
gaans door de provincie aangewezen en begrensd koncessiegebied; een 
grindproducent heeft derhalve -anders dan het 'gewone' bedrijfsleven
geen mogelijkheid om een andere lokatie uit te zoeken waar zijn produk
tiemiddelen (m.n. de winwerktuigen) wel kunnen worden geêxploiteerd. 

* De grindwinning in een bepaald gebied is een tijdelijke aktiviteit en 
mag derhalve niet vergeleken worden met de geluidoverlast van een 
bedrijf die tot in lengte van jaren op een vaste plaats gesitueerd is. 

* De geluidbelasting van de omgeving als gevolg van grindwinning is in 
verband met de verplaatsing van de winwerktuigen door het koncessiege
bied slechts gedurende korte tijd hoog. 

* De mogelijkheden om voldoende afstand te houden tot de woonbebouwing 
zijn beperkt in verband met de voor de grindwinning benodigde grote 
oppervlaktes. 

* Grindwinningskoncessies liggen doorgaans in landelijk gebieden. Het 
achtergrondgeluidnivo is hier vaak zodanig laag, dat het ontheffings
kriterlum dat daarop betrekking heeft niet -zoals in de stedelijke 
gebleden- de mogelijkheid biedt om hogere geluidbelastingen dan 50 dBA 
toe te staan. 
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* De mogelijkheid om geluidemissie-beperkende maatregelen te nemen zijn 
geringer dan bij 'normale' industrieterreinen. Overkapping van de win
installaties lijkt in verband met de arbeidsomstandigheden vooralsnog 
niet tot de mogelijkheden te behoren. Maatregelen in de sfeer van de 
geluidoverdracht (schermen) of bij de ontvanger (gevel isolatie) zijn 
veel minder rendabel in verband met het tijdelijke karakter van de 
hinder. 

* Anders dan bij normale industrieterreinen is het door middel van het 
projektplan mogelijk om een doeltreffende aanpak van de geluidhinder
problematiek te realiseren die toegespitst is op het tijdelijke karak
ter van de grindwinning. 
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1. INTRODUKTIE 

1.1 INLEIDING 

De grindwinning in Nederland is tot op heden vooral gekoncentreerd in een 
betrekkelijk klein gebied langs de Maas tussen Beesel en Roosteren in 
Midden-Limburg. Daarnaast vindt er in mindere mate in Zuid-Limburg even
eens grindwinning "in den natte" plaats. In Gelderland en Noord-Brabant 
wordt grind gewonnen als bijprodukt van de winning van beton- en metsel
zand. Tenslotte wordt in Zuid-Limburg in geringe hoeveelheden grind "in 
den droge" gewonnen: het zogenaamde groeve-grind. 

Met de grindwinning zijn vele -soms konflikterende- belangen gemoeid. Het 
aantaloverheidstaken ten aanzien van diverse aspekten van de grind-
winning is de laatste decennia nogal toegenomen en lijkt in de naaste 
toekomst nog groter te zullen worden. Naast de overheidsbemoeienis in het 
kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Ontgrondingenwet 
(OW) heeft dit momenteel met name betrekking op de toepassing van de Wet 
Geluidhinder (WGH) op de grindwinningsaktiviteiten. Alhoewel er nog geen 
samenhangend beleid ten aanzien van de geluidhinder ten gevolge van 
grindwinning is geformuleerd, is het beleid op enkele essentiêle onder-
delen wel duidelijk. Belangrijk is bijvoorbeeld, dat "Inrichtingen voor 
de winning van steen of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
100 ton per uur of meer" krachtens het Besluit kategorie A-Inrichtingen 
Wet Geluidhinder sinds 1 september 1982 worden aangemerkt als zogenaamde 
A-Inrichtingen. Dit betekent dat grindwinningskoncessies gezoneerd dienen 
te worden, dat wil zeggen dat in het bestemmingsplan een zone aangegeven 
moet worden waarbuiten geen hogere geluidbelasting als gevolg van de 
grindwinningsaktiviteiten mag optreden dan 50 dB(A). De zonering van 
industrieterreinen, waarmee grindwinningskoncessies gelijkgesteld worden, 
had per 1 september 1984 afgerond dienen te zijn. Alleen voor de gekom
pliceerde gevallen was uitstel voorzien tot 1 september 1986. Inm iddels 
is gebleken, dat medio 1985 met de zonering van de grindwinningsgebieden 
nog nauwelijks een aanvang is gemaakt. 

Tot de inwerkingtreding van de Wet Geluidhinder werd de geluidhinder als 
gevolg van de grindwinningsaktiviteiten geregeld in het kader van de 
Hinderwet. Vanaf 15 oktober 1981 vallen A-Inrichtingen onder de werking 
van de Wet Geluidhinder en moet derhalve in dat kader een vergunning 
worden aangevraagd. Vooruitlopend op de zoneringsprocedures wordt bij de 
vergunningverlening in het kader van de Hinderwet/Wet Geluidhinder reke
ning gehouden met de normen ten aanzien van de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting van de gevel van de -in de direkte omgeving gelegen
woningen. 

Het begin van de groeiende overheidsbemoeienis met de grindwinning komt 
het meest duidelijk tot uiting in de totstandkoming in 1969 van het grote 
grindwinningsprojekt bij Panheel. 
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In de "Structuurvisie voor het grindwinningsgebied in Li mburg" werd in 
1969 een aantal grindwinningsgebieden -waaronder de lokatie Panheel
aangewezen, die de Provincie in principe voor ontgronding in aanmerking 
wilde laten komen. Het betekende de koncentratie van de grindwinning tot 
een beperkt aantal door de overheid aangewezen centrale lokaties. De 
grindproducenten, die vroeger ieder een eigen koncessie in exploitatie 
hadden, moesten nu gaan samenwerken in zogenaamde "centrale winningen". 
Dit impliceert onder meer, dat in de centrale winningen steeds meer 
winwerktuigen tegelijkertijd in werking zijn. 

Vooruitlopend op de herziening van de Ontgrondingenwet is op 1 oktober 
1984 de "Verordening op ontgrondingen in Limburg" van kracht geworden. In 
deze Verordening wordt een tweetal nieuwe planvormen geYntroduceerd: het 
ontgrondingenplan en het projektplan. Het ontgrondingenplan bevat de 
hoofdlijnen van het provinciaal beleid ten aanzien van de ontgrondingen. 
Een van de belangrijkste elementen in het ontgrondingenplan voor Limburg 
zal de in overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde 
provinciale taakstelling met betrekking tot het winnen van grind zijn. 
Verder dient het ontgrondingenplan onder meer een "indikatieve" aandui
ding te geven van de op middellange en lange termijn voor grindwinning in 
aanmerking komende gebieden. In het projektplan vindt vervolgens de 
konkrete gebiedsbegrenzing plaats. Daarnaast gaat het projektplan in op 
de uitvoering van de grindwinning, de financiering, de herinrichting en 
het beheer na de ontgronding. Dit houdt in, dat de overheid een beslis
sende invloed gaat uitoefenen op een aantal zaken die in het verleden 
grotendeels door de zand- en grindwinningsbedrijven bepaald werden: de 
lokatiekeuze en uitvoeringswijze van de ontgronding. Ten aanzien van de 
herinrichting en het beheer van voormalige grindwinningsgebieden is de 
overheidsinvloed sinds 1963 steeds vrij groot geweest. 

Tijdens een overleg op 7 maart 1985 tussen de Direktie Geluid van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene en 
de Vereniging van Zand- en Grindproducenten is gebleken, dat het Ministe
rie de Provincie als eerstverantwoordelijke beschouwt voor de totstand
koming van een beleid ten aanzien van de geluidhinder ten gevolge van de 
grindwinning. Bij overschrijding van geluidzones van de gemeentelijke 
grenzen is de Provincie krachtens de Wet Geluidhinder de verantwoorde
lijke instantie voor het vaststellen van de zone. Daarnaast treedt Gede
puteerde Staten op als vergunningverlenende instantie voor A-Inrichtin-
gen. Aan het Provinciaal Bestuur vallen tevens een aantal nieuwe -hier
boven deels reeds genoemde- bevoegdheden toe in het kader van het ont
grondingenbeleid. Op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening is 
een aantal belangrijke bevoegdheden al langer in het bezit van het Pro
vinciaal Bestuur: streekplanvoorbereiding en -vaststelling, goedkeuring 
van bestemmingsplannen, en aanwijzingsbevoegdheid met betrekking tot 
bestemmingsplannen. Het voorgaande doet vermoeden, dat het Provinciaal 
Bestuur en in het bijzonder Gedeputeerde Staten zo mogelijk nog meer, dan 
nu reeds het geval is, een centrale rol zal gaan vervullen in de beleids
voorbereiding, -vorming, -uitvoering en -handhaving ten aanzien van de 
verschillende beleidsaspekten van de grindwinning. 
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Onderhavige studie richt zich met name op de gevolgen van de toepassing 
van de Wet Geluidhinder op de grindwinning. In dit verband zal ook veel 
aandacht worden besteed aan de afstemming met de besluitvorming in het 
kader van de Ontgrondingenwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

In de volgende paragraaf zal allereerst een algemeen beeld worden ge
schetst van de grindwinning in Midden-Limburg. Hierbij zal onder meer 
worden ingegaan op de omvang van de projekten, de typen van werkzaamheden 
die bij de grindwinning kunnen worden onderscheiden, de belangrijkste 
bronnen van geluid, enz •• Vervolgens zal in paragraaf 1.3 zeer globaal de 
stand van zaken worden geschetst met betrekking tot de afstemming c.q. 
k08rdinat ie tussen de Ontgrondingenwet, de Wet Geluidhinder en de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Ook zullen in deze paragraaf enige procedurele 
problemen worden besproken als inleiding op de probleemstelling van het 
onderzoek. 

Daarna wordt in paragraaf 1.4 de probleemstelling van het onderzoek in de 
vorm van een probleemschets beschreven. In paragraaf 1.5 zal de aanlei
ding tot dit onderzoek en het doel van deze studie nader uiteen worden 
gezet. Tenslotte zal in paragraaf 1.6 de opzet van het rapport worden 
toegel icht. 
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1.2 DE GRINDWINNING 

Alvorens in deze paragraaf een overzicht wordt gegeven van de typen van 
werkzaamheden en de belangrijkste bronnen van geluid die bij de grindwin
ning kunnen worden onderscheiden zal eerst een globale situatieschets 
worden gegeven van de grindwinning in Midden-Limburg. 

In de inleiding is de "Structuurvisie voor het grindwinningsgebied in 
Limburg" reeds aangehaald. In deze beleidsnota werden in 1969 voor de 
periode tot 1989 een aantal grindwinningsgebieden -waaronder het projekt 
Panheel- aangewezen, die de Provincie in principe voor ontgronding in 
aanmerking wilde laten komen. Teneinde een meer planmatige aanpak van het 
ontgrondingenbeleid te kunnen realiseren, sloten de grindproducenten in 
1970 een privaatrechtelijke overeenkomst met de Provincie. Daarin is be
paald dat de Provincie voor een periode van 20 jaar voor de aanwijzing 
van de nodige grindwinningsgebieden zou zorgdragen. De grindproducenten 
verplichtten zich in ruil daarvoor tot 1989 buiten de in de "Structuur-
visie" aangegeven gebieden geen ontgrondingsvergunningen aan te vragen 
noch daadwerkelijk grindwinningsaktiviteiten te verrichten. 

In het provinciale en nationale ontgrondingenbeleid wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het korte termijnbeleid tot 1989 en het lange termijnbe
leid voor de periOde daarna. Het lange termijnbeleid zal gestalte krijgen 
in het ontgrondingenplan voor de provincie Limburg. Omdat de grindvoorra
den in de "Structuurvisie" niet toereikend bleken te zijn, besloot het 
Provinciaal Bestuur in 1981 in het kader van het korte termijnbeleid over 
te gaan tot aanwijzing van een 200 à 300 ha groot grindwinningsgebied. 
Dit is uiteindelijk het zogenaamde STEVOl-projekt geworden binnen de 
gemeenten Ohe en laak, Stevensweert en Echt. Met betrekking tot de lan
gere termijn zullen nieuwe lokaties worden aangewezen in het ontgrondin
genplan van de Provincie Limburg. Ten aanzien van het winnen van grind is 
sinds 1969 door de provinciale overheid in Limburg een beleid gevoerd 
gericht op koncentratie van de winning. Naast het grote projekt Panheel 
zijn momenteel nog een aantal kleinere lokaties ten behoeve van de natio
nale grindvoorziening in exploitatie (zie figuur 1-1 en tabel 1-1). 

Koncentratie van de winning houdt in dat voortaan alleen nog ontgron
dingsvergunningen zullen worden verleend aan samenwerkingsverbanden van 
de gezamenlijke grindproducenten voor grotere projekten. Bij de exploita
tie van het projekt Panheel zijn in 1985 twaalf kontraktanten betrokken 
(producenten of kombinaties van prOducenten). Het feit dat er meerdere 
producenten betrokken zijn bij de exploitatie van de gemeenschappelijk 
koncessies, betekent dat er vaak tegelijkertijd meerdere grindwin-instal
laties in werking zijn. De winwerktuigen verplaatsen zich in de loop der 
tijd door het gehele koncessiegebied, dat vaak enkele honderden hektares 
groot is. 
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Figuur 1-1 Grindwinningsgebieden Midden-Limburg. 
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Lokaties Vergund Niet Overig Keurgrind 
vergund x 1000 ton 

(ha) (ha) (ha) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Kessel 5.2 289 (-) 
2. Rijkelsche Beemden 5.3 455 
3. Asseltse Jachthaven 14.0 1.030 (-) 
4. Asselt 9 ha (*) 8.3 
5. Asselt 43 ha 43.0 2.886 (-) 
6. Douvesbeemd 7.5 618 (-) 
7. Smalbroek 3.0 313 (-) 
8. Oolerveld 1 
9. Oolerveld 2 (inkl. Oolerveld 1) 21.6 (1) 2.545 
10. Spoor plas (*) 3.0 294 (-) 
11. Panheel (inkl. Tesken) (*) 115.0 15.857 
12. Zeven Bunders (*) 2.5 291 
13. Molengreend 
14. Wolfsgat 4.5 (2) 439 (-) 
15. Polderveld 30.7 6.3 5.818 
16. Grote Heg 1 2.5 12.0 1.514 (-) 
17. Grote Heg 2 11.0 1.403 (-) 
18. Speye 1 32.8 5.131 (-) 
20. Bilt 16.8 2.091 
21. Aagsterberg 14.0 (2) 1.151 (-) 
22. W.R.C. Eijsden 18.2 31.4 3.221 
23. Urmond Elsloo 
24. Beegden 1 6.0 29.0 (-) 
25. Beegden 2 6.0 1.200 (-) 

---- + ----- + ---- + ------ + 
Totaal 229.8 179.5 40.1 46.546 

Bron: Researchvereniging Grindwinningsbedrijf • 

(*) vergund aan de gezamenlijke grindproducenten. 
(1) verlopen vergunning. 
(2) niet aanbaggerbaar • 
(-) in 1984 niet gebaggerd. 

Tabel 1-1 OverzIcht grIndwInnIngslokatIes met aantal nog te ontgrInden 
hektares (voorraadposItIe per 1-1-1985 (bruto-ha)). 
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Naast het winnen van grind zijn ook het afgraven en afvoeren van de 
bovengrond van belang. In een koncessiegebied kunnen de volgende typen 
werkzaamheden worden onderscheiden: 

* Het afgraven tot 1 meter boven de grondwaterspiegel en het in depot 
zetten van de bovengrond (m.b.v. grondverzetmachines en trucks); 

* Het wegzuigen van de afdeklaag boven het grindpakket (m.b.v. 
cutterzuigers en tussengelegen pers-stations) of afvoer dekgrond per 
as; indien de grindhoudende lagen boven de waterspiegel liggen -zoals 
in het STEVOl-gebied- blijft deze fase achterwege. 

* Het winnen van grind (m.b.v. winwerktuigen); 
* Intern transport en verwerking van grind op de winwerktuigen (zeven, 

sorteren, en eventueel breken van het grind); 
* Belading van schepen; 
* Extern transport (afvoer grind per binnenschip of grove grind per bak 

naar de steenbrekerijen); 
* Eventueel verwerking van grind in installaties op de wal (bewerken van 

grind). 

Bovengenoemde werkzaamheden veroorzaken gezamenl ijk de geluidproduktie 
van het grindwinningsterrein. Ten behoeve van de grindwinning kunnen de 
volgende typen winwerktuigen worden ingezet: 

* emmermolens. 
* snijkop- of cutterzuigers. 
* win- of bodem zuigers. 
* diepgrijpers. 

De emmermolens, zoals deze in de grindwinning worden gebruikt, zijn in 
feite gekombineerde win-, was-, zeef- en breekinrichtingen. De snij kop-
of cutterzuiger wordt vooral gebruikt bij het afruimen van de bovengrond. 
Afvoer van de bovengrond vindt plaats middels een pijpleiding. Deze pijp
leiding wordt bij grotere afstanden voorzien van opjaag- of tussen-
stations. In het eerdergenoemde STEVOl-projekt zal het afgraven en 
afvoeren van de afdeklaag 'in den droge' plaatsvinden door grondverzet- en 
grondtransportmachines. Ten behoeve van het winnen van grind worden naast 
de emmermolens ook diepgrijpers ingezet. De diepgrijper kan baggeren tot 
een diepte van 30 meter. De emmermolens baggeren vanaf een diepte van 6 
meter tot 14 à 20 meter. Het grote voordeel van de emmermolen is de 
nauwkeurigheid waarmee gewerkt kan worden. De win- of bodemzuiger wordt 
gebruikt voor het 'naruimen' of 'nabaggeren' tot een diepte van ongeveer 
30 meter. De bovengenoemde em mer molens, diepgrijpers, win- en cutter
zuigers zullen in dit rapport verder met de verzamelterm 'winwerktuigen' 
of 'grindwinningsinstallaties' aangeduid worden, tenzij op een speCifiek 
type wordt gedoeld. 
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Naast deze winwerktuigen zijn nog de volgende bronnen van geluid in een 
koncessiegebied werkzaam: 

* drijvende of op het land gesitueerde tussenstations + pijpleidingen. 
* sleepboten + bakken (varende transportmiddelen voor zand en grind). 
* binnenvaartschepen. 
* grondverzetmachines (shovels en scrapers). 
* grondtransportmachines (off the road trucks, dumpers). 

Het grind wordt voor het grootste deel rechtstreeks van de winwerktuigen 
in binnenvaartschepen geladen. Verder worden de hiervoor genoemde machi
nes, vaartuigen en installaties ingezet al naar gelang de specifieke 
kenmerken van het koncessiegebied of het stadium van het projekt (afrui
men, winning, herinrichting). De meeste geluidhinder wordt veroorzaakt 
door de emmerbaggermolens en de zeef-, was- en breekinrichtingen op de 
verschillende winwerktuigen. De belangrijkste bronnen van geluid op deze 
winwerktuigen zijn (Van Vliet, 1982 en M+P, 1985): 

* uitlaten van diesels. 
* em merladders. 
* lieren en kettingen. 
* wastrommels en tril zeven. 
* schudgoten en brekers. 
* storten van grind. 

Per jaar is ongeveer 60 ä 80 ha (dit is ongeveer 850 x 850 meter) land 
nOdig voor de grindwinning. De benodigde oppervlakte is onder andere 
afhankelijk van de vraag naar Limburgs grind en het percentage grind dat 
in de grindvoerende lagen aanwezig is. 

In de volgende paragraaf zal nu allereerst een aantal procedurele aspek
ten met betrekking tot de grindwinning worden besproken alvorens in 
paragraaf 1.4 de probleemschets aan de orde komt. 
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1.3 AFSTEMMING SEKTOR- EN FACETPLANNING 

De besluitvorming met betrekking tot de grindwinning wordt gekenmerkt 
door een toenemende komplexlteit. Dit is met name het gevolg van het feit 
dat de besluitvorming zich voltrekt langs meerdere 'sporen' tegelijker-
tijd: het sektorale 'ontgrondingenspoor', het facetmatige 'ruimtelijke 
ordeningsspoor' en het facetmatige 'milieuspoor'. Een dergelijke besluit
vormingssituatie wordt ook wel aangeduid met het begrip 'meersporlgheid'. 
De komplexiteit komt tot uiting in: 

* de omvang en de ontwikkeling van de met betrekking tot genoemde 
'sporen' relevante wetgeving (o.a. de herziening van de Ontgrondingen
wet); 

* de vele aktoren (overheidsinstanties, bedrijven, bestuurders en bur
gers) die betrokken zijn bij deze besluitvorming; 

* de grote onderlinge afhankelijkheid in de effektuering van besluiten, 
die volgens de verschillende 'sporen' totstandkomen; 

* de verschillende visies van instanties en personen op de problemen die 
samenhangen met de grindwinning en de mogelijke oplossingen. 

Als gevolg van de hierboven beschreven komplexiteit doet zich een behoef
te gevoelen aan afstemming of ko8rdinatie van de besluitvorming. Onder 
afstemming wordt door Wessel (1983) verstaan "het streven gericht op het 
zoveel mogelijk op een lijn brengen van de aktiviteiten van verschillende 
partijen onder meer door het voorkomen van tegenstrijdigheden, het ver
mijden van doublures en het opvullen van lacunes. De Koningh, e.a. (1985) 
omschrijven afstemming of kolkdinatie als "al datgene wat overheden 
ondernemen om (onderling afhankelijke) sectorale, ruimtelijke en finan
ciêle besluiten (uit te lokken en) op een lijn te kr i jgen". In dit rapport 
worden de begrippen ko8rdinatie en afstem ming als synoniemen beschouwd. 
Verder kan een onderscheid gemaakt worden tussen procedurele en inhoude
lijke afstemming. Een procedure is een weergave van een voorgeschreven, 
of tussen betrokken aktoren overeengekomen, verloop van het besluitvor
mingsproces. Elementen die van belang zijn voor het bereiken van ko8rdi
natie, zijn (De Koningh, e.a., 1985): 

* de taken- en bevoegdhedenverdel ing 
* de procedures 
* de planning 

Procedurele afstemming heeft vooral betrekking op de taken- en bevoegd
hedenverdeling en de procedures. Planning refereert in hoofdzaak aan 
inhoudelijke afstemming. Afstemming of k08rdinatie tussen sektor- en 
facetplanning en in het bijzonder de ruimtelijke planning is reeds langere 
tijd onderwerp van diskussie en zorg. 

Met het oog op het bereiken van een verbeterde k08rdlnatie tussen sekto
rale en ruimtelijke planning kunnen met name de volgende mogelijkheden 
worden onderscheiden (De Koningh, e.a., 1985): 
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* ten aanzien van de taken- en bevoegdhedenverdeling: 
- de sektorale en ruimtelijke verantwoordelijkheden bij een enkele 

aktor leggen, bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten; 
- het beperken van het aantal betrokken aktoren; 
- het scheppen van nieuwe aktoren die in het bijzonder de verantwoor-

ding dragen voor de ko8rdinatie (projekt- en/of overlegkommissies); 

* ten aanzien van de procedures: 
- de verplichting tot verwerven, uitwisseling en bekendmaking van 

Informatie; 
de verplichting tot overleg; 
het hanteren van tussen aktoren overeengekomen of wettelijk vast
gelegde konfliktoplossingsinstrumenten, zoals de aanwijzingsbevoegdheid. 
het koppelen van besluiten; bijvoorbeeld de bepaling dat de geluid
zones krachtens de Wet Geluidhinder in het bestemmingsplan dienen te 
worden vastgelegd; 

* ten aanzien van de planning: 
Het maken van plannen heeft vrijwel altijd betrekking op meerdere 
beleidsdoelstellingen en houdt daarom bijna steeds mede een afweging 
van deze doelstellingen in. 

Voor het gebrek aan afstemming tussen sektorale en ruimtelijke planning 
zijn tot op heden diverse oplossingen aangedragen. In de eerste plaats is 
er het wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
dat inmiddels door de Tweede Kamer is aanvaard. De wetswijziging is 
evenwel niet specifiek gericht op een verbetering van de afstemmings
mogelijkheden. De wetswijziging is onder meer bedoeld om een versnelling 
van procedures in de ruimtelijke ordening tot stand te brengen. In het 
kader van een uitbreiding van het konfliktoplossingsinstrumentarium is 
een rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister van Volkshuis
vesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM) met betrekking tot de 
inhoud van struktuur- en bestemmingsplannen in de wet opgenomen. De 
aanwijzing kan gegeven worden "voorzover een juiste uitvoering van het 
regeringsbeleid de totstandkoming of herziening van planologische maat
regelen vordert" (art. 37 WRO). Tevens wordt een zogenaamde uitnodigings
bevoegdheid in de wet opgenomen, waarmee de gemeente uitgenodigd kan 
worden vooruitlopend op de opgedragen planwijziging reeds de nodige 
vergunningen te verlenen, dat wil zeggen te anticiperen op de noodzake-
lijk geworden pianwijziging (art. 38 WRO). Een provinciale aanwijzing 
dient zijn grondslag te vinden in het streekplan of in besluiten van 
Provinciale Staten met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Ook Gede
puteerde Staten kan een uitnodiging tot anticipatie aan de aanwijzing 
verbinden. Opgemerkt moet worden dat van de aanwijzingsbevoegdheid tot nu 
toe vrijwel nooit gebruik wordt gemaakt en dat deze in feite meer fun
geert als 'een stok achter de deur'. Gezien het feit, dat de planning van 
ontgrondingenlokaties over het algemeen een provinciale verantwoordelijk
heid is, zal van de ministeriäle aanwijzingsbevoegdheid in het kader van 
de WRO waarschijnlijk nooit gebruik worden gemaakt. 
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In de tweede plaats zijn er voorstellen voor wIJziging van de WRO, waar
mee een bundeling of Integratie van procedures wordt beoogd. De Raad van 
Advies voor de Rui mtelijke Ordening (RARO) heeft een wetsvoorstel uitge
werkt betreffende de zogenaamde 'operationele gebiedsaanwijzing' (RARO, 
1984). De operationele gebiedsaanwijzing (OGA) houdt een besluItvormings
procedure In ten behoeve van de aanwijzing van lokaties voor grote pro
jekten. Het wetsvoorstel beoogt in feite een bundeling c.q. ineenschui-
ving van de bestaande sektorale en ruimtelijke ordeningsprocedures: 

* inspraakprocedures (voorontwerpfase) 
* bezwarenprocedures (ontwerpfase) 
* vaststellingsprocedures 
* beroepsprocedures 
* uitvoeringsprocedures (uitvoeringsplannen, vergunningverlening, e.d.) 

De operationele gebiedsaanwijzing maakt onder andere een verbeterde af
stemming van de beroepsprocedures mogelijk. Er staat Kroonberoep open 
tegen de gebiedsaanwijzing: de beslissing dat een bepaald projekt al of 
niet zal worden gerealiseerd en of dit projekt op een bepaalde lokatie 
zal worden uitgevoerd. Beroepen tegen een bepaalde lokatie -in het kader 
van de vaststelling van een bestemmingsplan bijvoorbeeld- kunnen dan niet 
meer gebaseerd worden op bedenkingen tegen de gebiedsaanwijzing als 
zodanig. In het Kroonberoep tegen het bestemmingsplan staat derhalve niet 
meer de principe-beslissing ter diskussie, maar wel de uitwerking van de 
gebiedsaanwijzing in het bestemmingsplan. De RARO heeft overigens het 
begrip 'grote projekten' niet afgebakend. Vermoedelijk rekent de RARO 
grote ontgrondings- c.q. grindwinningsprojekten daar wel toe. 

In een onderzoek in opdracht van de Rijksplanologische Dienst is door een 
projektgroep van de RU Groningen de figuur van de 'bindende projekt
bestemming' voorgesteld (De Koningh, e.a., 1985). In dit voorstel wordt 
de beslissing over het projekt en de ruimtelijke Inpassing daarvan geheel 
ge'ntegreerd. De belangenafweging alsook de eventuele beroepen kunnen dan 
in een enkele proceduregang worden afgehandeld. Daarna zijn geen verdere 
procedures meer nOdig en kan tot vergunningverlening worden overgegaan. 
Voor de toepassing van de figuur van de 'bindende projektbestemming' 
komen volgens de Groningse projektgroep vooral projekten in aanmerking 
waarbij de afweging van belangen op rijksnivo plaatsvindt. Dit hoeft 
overigens naar de mening van de projektgroep de mogelijkheid van toepas
sing van deze figuur op provinciaal nivo niet uit te sluiten. Echter in 
zijn algemeenheid geldt dat -net als bij de aanwljzingsbevoegdheid- in 
het gedecentraliseerde stelsel van de WRO van dergelijke dwingende maat
regelen slechts bij hoge uitzondering gebruik zal worden gemaakt. De 
voorstellen betreffende de operationele gebiedsaanwijzing en de bindende 
projektbestemming zijn beide gericht op de zogenaamde derde fase van de 
herziening van de WRO waarin het gehele samenhangend stelsel van wet
geving op het terrein van de ruimtelijke ordening centraal staat. Een 
verstrekkende herziening zoals deze in de Orienteringsnota was voorzien 
lijkt in elk geval van de baan (Drexhage, 1984). 
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Op 1 september 1980 is de Wet Algemene Bepalingen Mllleuhyglene (WABM) 
in werking getreden. Met deze milieukaderwet wordt beoogd regels te geven 
voor een aantal onderwerpen op het gebied van de milieuhygiene. Deze 
regels hebben betrekking op inspraak- en beroepsmogelijkheden bij de tot
standkoming van beschikkingen. Voorts bevat de WABM een regeling Inzake 
de ko8rdlnatie bij de voorbereiding en behandeling van aanvragen voor 
milieu-vergunningen. Bij het van kracht worden van de WABM viel een 
negental wetten -waaronder de Hinderwet en de Wet Verontreiniging Opper
vlaktewateren- onder de werkingsfeer van deze wet. Sinds 30 juni 1982 is 
ook de Wet Geluidhinder onder de werking van de WABM gebracht. Gedepu
teerde Staten kan en is in bepaalde gevallen zelfs verplicht, een geko8r
dineerde behandeling van vergunningaanvragen te bevorderen. In een enkel 
geval heeft deze koBrdinatie zich uitgestrekt tot een ontgrondingsvergun
ning. Bij de voorbereiding en behandeling van vergunningaanvragen door 
Gedeputeerde Staten kan een koppeling van procedures nuttig zijn. 

Tot slot verdient het milieubeleidsplan vermelding, welk plan door de 
Provincie opgesteld moet worden. Het milieubeleidsplan maakt onderdeel 
uit van het nieuwe planningstelsel voor het milieubeleid. Naast het 
nationaal milieubeleidsplan komen er provinciale en gemeentelijke milieu
beleidsplannen, welke laatste niet verplicht zijn. Het milieubeleidsplan 
heeft als belangrijkste funktie richting te geven aan toekomstige beslis
singen op het bestuursnivo waarop ze worden vastgesteld. Milieubeleids
plannen zijn niet bindend voor derden. Wel is in bepaalde gevallen sprake 
van een bindende werking voor lagere overheden. Op grond van het natio
naal milieubeleidsplan kan het Rijk in die gevallen aanwijzingen geven 
aan de Provincies. Volgens de nota "Meer dan de som der delen" dient het 
provinciaal milieubeleidsplan richting te geven aan: 

* operationele plannen. 
* konkrete beslissingen, zoals: 

- de aanwijzing van stiltegebieden en 
- het verlenen van vergunningen en ontheffingen krachtens onder andere 

de Wet Geluidhinder en de Hinderwet. 

Opgemerkt moet worden, dat het projektplan voor ontgrondingen en de ont
grondingsvergunning met betrekking tot het provinciaal milieUbeleidsplan 
niet genoemd worden. De ontgrondingsvergunning voor Rijkswateren wordt 
wel genoemd In relatie tot het nationaal milieubeleidsplan. Gekonstateerd 
kan worden, dat in de nota "Naar een beleidsplan milleuhygiêne voor de 
Provincie Noord-Brabant" bijvoorbeeld wel een aantal beleids- en program
mapunten met betrekking tot ontgrondingen worden aangegeven. Dit leidt 
tot de konklusie dat de provinciale milieubeleidsplannen in de toekomst 
wel degelijk relevant kunnen worden met het oog op de afstemming tussen 
het ontgrondingenbeleid en het geluidhinderbeleid alsmede het ruimtelijk 
beleId. 

In deze paragraaf zijn een aantal onderwerpen aangestipt die in de proce
durele sfeer liggen. In de volgende paragraaf, waarin de probleemschets 
van onderhavIg onderzoek wordt besproken, wordt hier nader op Ingegaan. 
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1.4 PROBLEEMSCHETS 

De relatie tussen de ruimtelijke ordening en het ontgrondingenbeleid is 
al jaren onderwerp van diskussie. De momenteel in voorbereiding zijnde 
herziening van de Ontgrondingenwet is mede gericht op het verbeteren van 
de afstemming tussen het ruimtelijk beleid en het ontgrondingenbeleid. 
Deze verbeter ing van de afstemming lijkt vooralsnog samen te moeten gaan 
met een groei van overheidstaken voor met name de provincie. De groei van 
overheidstaken met betrekking tot ontgrondingen vormt als zodanig in deze 
studie geen onderwerp van onderzoek. De huidige en de aangekondigde 
wijzigingen in wetgeving, planning en beleid vormen uitgangspunten voor 
het onderhavige onderzoek. De onderhavige studie zal zich primair richten 
op de afstemming tussen de besluitvorming in het kader van de Wet Geluid
hinder, van de Ontgrondingenwet en van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Met betrekking tot de planning van de grindwinning kunnen de volgende 
fasen worden onderscheiden: 

+++++++++++++++++++ tijdas +++++++ 
(1) bestaande situatie 
(2a) afruiming van de bovengrond 
(2b) uitvoering van de grindwinning 
(2c) uitvoering van de herinrichting 

--------x 
x----------x 

x ---------x 
x----------x 

(3) beheer van de nieuwe situatie x-----------
Een uitgebreider schema is uitgewerkt aan de hand van de zogenaamde 
EVOLIM-studie (Bennema, e.a., 1985). Van belang voor de besluitvorming is 
het feit dat de Ontgrondingenwet, de Wet Geluidhinder en de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening zich elk richten op meerdere, maar verschillende 
fasen van het planningsproces met betrekking tot de totstandkoming van 
ontgrondingen. De besluitvorming in het kader van de Ontgrondingenwet 
heeft betrekking op de fasen 1, 2a, 2b en 2c. De toepassing van de Wet 
Geluidhinder heeft konsekwenties voor de uitvoering van de grindwin
ningsaktiviteiten en voor de afruiming- en de herinrichtingswerkzaamheden 
(fasen 2a, 2b en 2c). Meer recente informatie wijst erop dat de Provincie 
de geluidhinder ten gevolge van grondtransport in het kader van af
ruimings- en herinrichtingswerkzaamheden als bouwlawaai wil beschouwen, 
opdat deze aktiviteit buiten de zoneringsprocedure kan worden gehouden. 
De besluitvorming in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
richt zich met name op de fasen 1 en 3, maar ook op de fasen 2 in verband 
met het aangeven van een geluidzone in het bestemmingsplan. 

Een nadere beschouwing van diverse aspekten van de grindwinning met het 
oog op de ko8rdinatie in de besluitvorming leert, dat de problematiek in 
hoge mate getypeerd kan worden door een drietal keuzeproblemen: 

I: De alJokatlekeuze: op welke lokaties zal een bepaalde hoeveelheid 
grind gewonnen worden? 

IJ: De uitvoeringskeuze: onder welke kondities kan de grindwinning 
en vervolgens de herinrichting op bovengenoemde lokaties plaats
vinden? 
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111: De nabestemmingskeuze; ten behoeve van welke , b~te(1)'rnil)gell, kaf) 

c.q. moet het grindwinningsgebied heringericht worden? 

Het feit, .datin: bO\ienst;aandekeVlevraa§stvkken, .een onderl in{:j;verband , 
gelegd,.;wüf<Jt, illustreert ,de kQJ1)plexlteit :en .de .. -Ooqerlin§e vefweve,nheid .' 
val') d~J,)ro.b'ematiek. In deze, studi,~ ',zaL Il)et 1lS!lTlede .toepa~ing " van de Wet 
Geluidtlinder- .oj)de .grin(jwi'1ning ' ç:en,tnaa-Istaark Jn de, hu}/j,ige. t:!eleids-.. ·; 
praktijk .·kom.t tlet •. uitv~eripgsvra~gstuk .-in ,de tijd. ·geli.en-:. veelal,:,pas ,Jn 
laa,tste, JnstanUe; ' Fan ,de ;9rde" Dat ,neemt, eohter , rtiet, \:'teg dat bet beleid ' 
met . Qetrekki.f!9; · tot ;de " uitvoeri!lg )le(de~gaand.eko.osek.wenties heeft' . dan 
alleenQe ,4itvQefiog. " ,, ' . 

" ,:; .' . ' " ~ . ;: ;~ ". ; ".'" '. l': - " "".;' ~: ",~, . ", " ': .I ~ 

De, ,cjfie ·eerder. genoemde keuzevra,agstukk.en, worpen ,hieronder. ;nader toege:
Ucht: ." .· .. 
ad I: 
Met bet(ekking ,tot,de ,allokatlekel.lze yindteen ,af.wegin,g, plaats illhet . .' 
kader van het ontgrondingenbeleid en binnen dat van, de ru\mtelijke jpr,de-,i 
ning •. "Allereerst . dient .bep,aa,Jd, te . worden hoeveel grind er in een bepaalde 
tijdsperiode gewonnen dient te worden. Dit resulteert..;uite;inde.lijjejn· de 
tussen prov i ne ie~ven het , Ri j k overeengekomen, Pl'pdukt1eta~KStelli ngen~ In " 
de over enige tijd .te. verschijnen landelij~e -.beJeidsnota ; zal , vrijw,et zeker , 
een produktietaakstelling voor grind worden Opge:n.~inen. Inhêt; ;ontgrondin- ,·: 
genplan.van de Provincie Limburg zal de . produktieJ;aaks~Llit1g . voor ~de in 
Limburg te winnen hoeveelheid grind uit de landelijke beleidsnota over
genomen w.ordmlo Oe~anwjJ.~ing van ' iwingebjed~n zal , i :o , de;, tQeko.m$L·geschi~:
den in ,het l<.adervan de>Op~teJHngVtan het, Qntgrondingenplan en: moet in 
overe,;tnatemro,ing.- ' zijn m.~.t ;,net ;$treekpla~ Oe ,vaststelljngvan ,de ' l<onCeS'" _ 
siegren~ , en ,O!l!irmeei \(!in d.e , e?<~kte 19kati~ ; van de §findwinning , g~hiedt · 
tenslotte jfihebproi:e~tplan ;alsllit,werking 'V!in net .Q1\t;grooQin9Elflplan-

ad Il:,:o' ," ." ' ,' , ,"":./ ,'.,.'" " 
De uitvoeringskeulie heeftzo""elbetn~kkifl9 OP c::ie "grifldwi nningsak,ti:viteiten 
als Op-, de ;cé\fru-i f.Il-i,Qgs .. en" heri-orichti ngswerkzaam heden. IJl het , .kader . van , (je, .' 
Wetd :2elyidhinOer.,"wordt door.het i aangeïlerl'; van. ·een. geluidzQne, aan de ge~amen
lijke grindwirmipgsbedfijyen,. die:-:Îneen ,k0ncessie wer-kz .a,ànL -zijn i~n,. · " .• ,:, 
bep,aalde , geluldem!ssl~rJ;llmte ,;t,oeQekeQd..,Oez.e getuidemi&sierui.mteolNQrdt , 
vastg~eld; ·Jn .een"door; ." Ge,deputeec@Staten te nemen: zooebesluit mic::ideJ.s 
het vastleggenvaO: ,de , iJjaximaa·1 t-oelaa:tj:>are, geluidbela:sting" ppbeP!ialde 

:.plaatsen-, ; welke ,waardef') niet QVefSGnreQeA m()gen ""ol':<:Ien. , -, .. 
: ~ ' ,' .' , j :1 . ~:. ~ ;,:." . 

ad 111: 
De '·oa!>estemmingskeulie ,komt, vooral :'aan ~c::ie . ()rde " bjj .de ;\()orbereidlng van,
(de wJjzlgingen: v~n) ~stemmingsplancien.·, De';/)estemmingsplao'l09rbe(,eiding ., 
staat in eeru;ijrekted elatj e tQthetherinrichtiogsboofdst.uk ,vaf\ ,}Iet,"" 
projektplan. Immers de herinrichting dient tot realisering van de na
besternming.· Pe ge!ui<;iz.Ofle;.f;QnOQm ·, 9EL:lçQAC~i~ . di~nt·:, yoIQ~,Iil~è .<1I~~ We,l:" Ge- , 
luidhinder uiteindel ijk in het bestem mingsplan v'astQE!le.gd "te; ,worden., ';r 

Ten aafl~i~ < van ; ~~'. b~Ye.~~09.emde . ke\Jzevra~~;~Uk_k~'~;:~~'~~;c~,~:iqh ; ~o~~nteel 
een aantal problemen voor met betrekking tot de uitvoering 'itan ideWet 
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Geluidhinder op de grindwinningskoncessies. 

Als gevolg van de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen van omliggen
de woningen die momenteel rondom de grindwinningskoncessies worden vast
gesteld en de huidige geluidemissie van de winwerktuigen zal de beschik
bare geluidruimte in veel gevallen onvoldoende zijn. Koncessies kunnen 
daardoor in een aantal gevallen onder de huidige kondities vooralsnog 
niet volledig ontgrind worden. Wanneer dit inderdaad bewaarheid wordt 
heeft dit ook konsekwenties voor de herinrichting en de nabestemming van 
de huidige wingebieden. Een beperking van de geluidruimte is eveneens van 
invloed op de lokatiekeuze van nieuwe nog aan te wijzen grindwinnings
gebieden. 

In het voorafgaande is gesproken over een te krappe geluidemissieruimte, 
waarbinnen de winwerktuigen moeten opereren. Gekonstateerd moet worden, 
dat anderzijds het winnen van het grind onder de huidige omstandigheden 
aanleiding kan geven tot evenzeer ongewenste situaties, namelijk daar 
waar de toelaatbare geluidbelastingen van omliggende woningen worden 
overschreden. Dit is niet alleen een probleem voor de betrokken bewoners 
van omliggende woningen, maar ook voor de overheid die geen kans ziet de 
naleving van gestelde normen waar te maken. De overheid kan daarbij op 
een gegeven moment voor de moeilijke keuze komen te staan om tot stilleg
ging over te gaan, of overschrijding van de toelaatbare geluidbelasting 
van de omliggende woningen te te accepteren. Ten aanzien van het zoge
naamde handhavingsbeleid bestaat echter nog weinig duidelijkheid. Beide 
situaties moeten, indien het enigszins mogelijk is, voorkomen worden. 

Het beleidsinstrumentarium uit de Wet Geluidhinder, zoals dat toegepast 
gaat worden op de grindwinning, is niet ge~nt op het speCifieke karakter 
van de grindwinning: De grindwinning is namelijk een tijdelijke aktivi
teit, waarbij de winwerktuigen zich bovendien in de loop der tijd door 
het gehele koncessiegebied verplaatsen. Met name de ingewikkelde zone
ringsprocedure lijkt een beleidsinstrument, dat onvoldoende is toegesne
den op een aanpak van de problematiek van de geluidhinder vanwege de 
grindwinning. Een vereenvoudigde en meer adekwate regelgeving zal de 
inhoudelijke aanpak van het probleem vergemakkelijken. 

Een met het voorgaande samenhangend probleem is dat van de afstemming 
tussen de besluitvorming in het kader van de Wet Geluidhinder, de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening en de Ontgrondingenwet. In dit verband springen 
enkele saillante punten direkt in het oog. Met betrekking tot de pianvor
ming is er de afstemming tussen het projektplan enerzijds en het zone
besluit of bestemmingsplan, waarin de geluidzone wordt vastgesteld ander
zijds. Verder is er de afstemming tussen de ontgrondingsvergunning en de 
geluidhindervergunning. Een derde punt is het beleid ten aanzien van de 
oppervlaktedelfstoffenvoorziening, dat konkreet tot uiting komt in de 
tussen de prOVincies onderling en met het Rijk overeengekomen produktie
taakstelling voor grind. Deze produktietaakstelling zou als gevolg van de 
geluidhinder-problematiek wellicht niet geheel gerealiseerd kunnen wor
den. Tot slot moet er in dit verband op gewezen worden, dat de grind
producenten op basis van voorlopige koncessiegrenzen veelal reeds grond-
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aankopen doen of hebben gedaan in nieuwe grindwinningsgebieden, zoals 
bijvoorbeeld in het zogenaamde STEVOl-gebied. Wanneer de geluidhinder
eisen uiteindelijk ertoe leiden dat de koncessie slechts gedeeltelijk kan 
worden ontgrind of dat de koncessie wordt verkleind, dan worden de voor
heen van overheidswege gewekte verwachtingen niet gerealiseerd. 

Het hiervoor aangeduide gebrek aan afstemming in de besluitvorming als 
ook de onduidelijkheid met betrekking tot het handhavingsbeleid heeft 
geleid tot grote onzekerheid. Met name het nog nauwelijks uitgewerkte 
geluidhinderbeleid werpt daarbij zijn schaduw ver vooruit. Het gaat 
daarbij om vragen als: in hoeverre en onder welke voorwaarden kan de 
grindwinning in de komende jaren voortgezet worden? 

In de volgende paragraaf zal eerst de aanleiding tot deze studie worden 
behandeld, waarna vervolgens het doel van dit onderzoek nader wordt 
toegel icht. 

1.5 AANLEIDING TOT EN DOEL VAN DE STUDIE 

De in vorige paragrafen aangeduide onzekerheden zijn voor de Research
vereniging Grindwinningsbedrijf aanleiding geweest om de Vakgroep Plan
ning, Ontwerpen en Organisatie van de TH-Delft een onderzoek in te laten 
stellen. Meer in konkreto vormden de ontwikkelingen in de vergunningver
lening en enkele beroepsprocedures in het kader van de Hinderwet/Wet 
Geluidhinder de aanleiding voor onderhavig onderzoek. Het onderzoek dien
de zich vooral te richten op het door de Researchvereniging gekonstateer
de gebrek aan afstemming tussen de Ontgrondingenwet, de Wet Geluidhinder 
en de Wet op de Rui mtelijke Ordening. 

Met betrekking tot wetgeving in het algemeen en ten aanzien van de 
milieuwetgeving in het bijzonder is een verruimde aandacht te konstateren 
voor wetsevaluatie. Hierbij dient gewezen te worden op de evaluatie van 
de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene (WABM) en op momenteel nog in 
gang zijnde evaluatie van de Wet Geluidhinder. Wetsevaluatie is op te 
vatten als "een expliciete omvattende beoordeling van de uitvoering 
oftewel de toepassing van een integrale wet i.c. de analyse van effecten 
en neveneffecten, mede in het licht van de totstandkoming van een wet, de 
doelstelling achter een wet en de inhoud ervan." (Korsten, 1981). Nu is 
onderhavig onderzoek geen evaluatie in de hierboven omschreven zin. Deze 
studie richt zich specifiek op de eftekten en neveneffekten van de toepas 
sing van de Wet Geluidhinder op de grindwinning. In dit verband wordt dan 
ook veel aandacht geschonken aan de relatie met de Ontgrondingenwet en de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige en vooral 
mogelijk toekomstige knelpunten en problemen die samenhangen met de 
toepassing van de Wet Geluidhinder op de grindwinning. In het bijzonder 
de afstemming tussen de besluitvorming in het spoor van de Ontgrondingen
wet, van de Wet Geluidhinder en van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal 
daarbij in de beschouwing worden betrokken. Op basis van de gekonstateerde 
knelpunten zullen oplossingsrichtingen worden aangegeven. Omdat de toe
passing van de Wet Geluidhinder op de grindwinningsgebieden deels nog in 
een voorbereidingsstadium is, heeft onderhavige studie vooral een verken
nend karakter. Onderhavig onderzoek kan het best gekarakteriseerd worden 
als een evaluatie-onderzoek, dat zich richt op de samenhang in de be
sluitvorming met betrekking tot de grindwinning. Dit houdt onder andere 
in, dat de uitgevoerde akoestische berekeningen vooral in dat kader 
moeten worden bezien. 

Op 9 november 1983 is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer de Commissie Evaluatie Wet Geluidhinder inge
steld, onder voorzitterschap van Prof. Mr. J. Wessel. De commissie heeft 
als taak meegekregen de werking van de Wet Geluidhinder te evalueren. 
Gedurende het symposium dat bij de installatie van de Commissie werd 
gehouden, is onder meer gesteld dat evaluatie niet alleen een bestuurs
wetenschappelijke exercitie is, maar ook een zaak is van de betrokkenen. 
Onderhavig onderzoek beoogt vooral een benadering te zijn vanuit de 
huidige praktijk van de grindwinning. Als zodanig kan de studie een bij
drage leveren aan de evaluatie van de Wet Geluidhinder. 

Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek is uit diverse bronnen 
informatie verzameld: beleidsnota's en plannen, wetten en jurisprudentie, 
akoestische rapporten en overige literatuur. Bovendien zijn gesprekken 
gevoerd met deskundigen op diverse deelterreinen en met voor het ontgron
dingen-, ruimtelijk en geluidhinderbeleid verantwoordelijke personen. 
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_______________________________________ INTRODUKTIE 

1.6 OPZET VAN HET RAPPORT 

In het eerste hoofdstuk zijn de probleemschets en het doel van deze 
studie besproken. Drie wetten namen hierbij een belangrijke plaats in: de 
Ontgrondingenwet (OW), de Wet Geluidhinder (WGH) en de Wet op de Ruimte
lijke Ordening (WRO). In de opbouw van dit rapport komt deze driedeling 
eveneens tot uiting doordat achtereenvolgens wordt ingegaan op de besluit
vorming in het spoor van de OW, in het spoor van de WGH en In het spoor 
van de WRO. Hierbij zal het aspekt geluidhinder ten gevolge van grindwin
ningsaktiviteiten steeds het centrale thema zijn. Waar daartoe aanleiding 
is zullen steeds dwarsverbanden worden gelegd tussen de relevante elemen
ten in de verschillende besluitvormingssporen. 

Voor de totstandkoming van grlndwinningsprojekten is de Ontgrondingenwet 
het belangrijkste stuk regelgeving. In de toekomst wordt deze wet nog 
belangrijker omdat de herziene Ontgrondingenwet volgens de huidige plan
nen een meer "ruimtelijk-ordende" werking zal krijgen. In het volgende 
hoofdstuk zal allereerst de besluitvorming in het kader van de herziene 
Ontgrondingenwet worden besproken. Hierbij zullen zowel Inhoudelijke als 
procedurele zaken aan de orde komen die in relatie staan tot het aspekt 
geluidhinder. 

Vervolgens zal in hoofdstuk drie uitgebreid worden ingegaan op de toepas
sing van de Wet Geluidhinder op de grindwinningskoncessies. Centraal in 
de beschouwingen staat het begrip 'beschikbare geluidruimte' en de diver
se faktoren die de beschikbare geluidrul mte bepalen. Daarnaast zullen een 
aantal procedurele aspekten worden behandeld zoals het verlenen van ont
heffingen en vergunningen. 

De besluitvorming in het spoor van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
wordt in hoofdstuk vier behandeld. Met name de problemen die verband 
houden met de zonering van grindwingebieden zullen hier ter sprake komen. 

Daarna worden in hoofdstuk vijf een aantal mogelijke oplossingen aan
gedragen in de vorm van maatregelen ter beperking van de geluidhinder en 
een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot procedures. Het rap
port wordt in hoofdstuk zes afgerond met een aantal konklusies en aan
bevelingen. 
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2 BESLUITVORMING IN HET SPOOR VAN DE ONTGRONDINGENWET 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zullen enige dwarsverbanden worden gelegd tussen de 
procedures en voorschriften in het kader van de Ontgrondingenwet en het 
aspekt geluidhinder. Daartoe wordt in de volgende paragraaf allereerst 
het beleidsinstrumentarium besproken dat in het kader van de herziene 
Ontgrondingenwet ter beschikking zal komen te staan. Puntsgewijs wordt 
een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken met betrekking tot 
de drie-delige planningstruktuur zoals die momenteel wordt voorgesteld. 

Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 inhoudelijk ingegaan op een aantal 
belangrijke elementen van het provinciaalontgrondingenplan. Tevens komt 
in deze paragraaf de (limburgse) procedure voor het vaststellen van het 
ontgrondigenplan aan de orde. 

Het projektplan dat praktisch gezien een uitwerking is van het ont
grondingenplan wordt daarna in paragraaf 2.4 met het oog op het aspekt 
geluidhinder doorgelicht op een aantal relevante kenmerken. De totstand
koming van de koncessiegrenzen, de fasering van de ontgronding en de 
herinrichting komen hier ter sprake. Eveneens wordt ingegaan op de proce
dure met betrekking tot de totstandkoming van een projektplan. 

In paragraaf 2.5 wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die in een 
ontgrondingsvergunning gesteld zullen c.q. kunnen worden en die direkt of 
indirekt een relatie hebben met het aspekt geluidhinder. Het hoofdstuk 
wordt besloten met een konkluderende paragraaf, waarin de knelpunten met 
betrekking tot het aspekt geluidhinder centraal zullen staan. 

- 19 -
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_______________ ONTGRONDINGENSPOOR 

2.2 BELEIDSINSTRUMENTARIUM 

In deze paragraaf zal in grote lijnen het beleidsinstrumentarium worden 
besproken dat in het kader van de herziene Ontgrondingenwet ter beschik
king zal komen te staan om nieuwe grindwinningsaktiviteiten te ontwikke
len. 

In november 1981 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de voorbe
reiding van een op planning en ko8rdinatie gerichte herziening van de 
Ontgrondingenwet aangekondigd. De hoofdlijnen van de in voorbereiding 
zijnde herziening van de Ontgrondingenwet betreffen de planningstruktuur 
met betrekking tot de winning van oppervlaktedelfstoffen, de onderlinge 
relatie van de verschillende plannen en hun relatie tot de ruimtelijke 
planning (streek- en bestem mingsplannen). 

In het vierde hoofdstuk van de in 1983 verschenen nota "Uitgangspunten, 
Probleemstelling en Doelstelling met betrekking tot het lange termijn
beleid voor de oppervlaktedelfstoffenvoorziening" (UPD-nota) zijn in 
grote lijnen de gedachten omtrent een nieuwe planningstruktuur voor de 
oppervlaktedelfstoffenwinning weergegeven. Ten aanzien van de planning
struktuur is de volgende drie-deling voorgesteld: 

1) De landelijke beleIdsnota; 
2) OntgrondIngenplannen van de Minister van Verkeer en Waterstaat en 

provinciale ontgrondingenplannen; 
3) Projektplannen. 

Als vierde instrument kan hier de ontgrondIngsvergunnIng aan worden toe
gevoegd, in welke vergunning de ontgrinding tot in details wordt geregeld. 

In de "Verordening op ontgrondingen in Limburg" die op 1 oktober 1984 in 
werking Is getreden zijn het ontgrondingenplan, het projektplan en de 
ontgrondingsvergunning nader omschreven. De provincie Limburg loopt hier
mee vooruit op de komende herziening van de Ontgrondingenwet. Uit boven
genoemde ontgrondingsverordening en uit de UPD-nota kan worden afgeleid 
dat het In de bedoeling ligt dat de hierboven genoemde nota en plansoor
ten ondermeer de volgende kenmerken zullen hebben: 

ad 1) De landelijke beleIdsnota 

- wordt opgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat in overleg 
met de meest betrokken andere ministers en na overleg met de provincies 
en advies van de Raad van de Waterstaat. 

- geeft de hoofdlijnen aan van het lange termijnbeleid (20 ä 25 jaar) 
waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid draagt en heeft in principe 
betrekking op alle oppervlaktedelfstoffen. 

- dient als leidraad voor het door de vergunningverlenende instanties te 
voeren beleid. 
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- kan voor een of meer delfstoffen aan de vergunningverlenende instanties 
een procluktietaakstelling opleggen (veiligstellen landelijke voorzie-
ning en verdeling winningstaken over de betreffende provincies). 

- is gebaseerd op prognoses voor de behoefte aan de verschillende opper
vlaktedelfstoffen (bijvoorbeeld voor de eerstkomende vijf jaar en in
dikatief voor de 15 à 20 jaar daarna). 

- zal ingaan op de mogelijkheden (instrumenten) om de import te vergro
ten, de export te verkleinen, alternatieve materialen toe te passen, enz •• 

ad 2) Ontgrondingenplannen 

- worden vastgesteld door Provinciale Staten (en door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat; waarschijnlijk alleen indien de gebieden niet 
provinciaal zijn ingedeeld). 

- worden voorbereid in overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat 
en de besturen van belanghebbende provincies. 

- bevatten, mede als uitwerking van de landelijke beleidsnota, de hoofd
lijnen van het provinciale ontgrondingenbeleid. 

- kunnen uit meerdere delen .bestaan (bijvoorbeeld deelplan "grindwinning 
nationaal" en deelplan "grindwinning regionaal"). 

- worden tenminste eenmaal per tien jaren herzien. 
- bevatten een nadere uitwerking van de in overleg met de Minister van 

Verkeer en Waterstaat vastgestelde provinciale taakstellingen, waarbij 
tevens op het globale tempo van de winningen dan wel het maximaal 
toelaatbare ontgrondingstempo wordt ingegaan. 

- geven glObaal de gebieden binnen een provincie aan waar op middellange 
en lange termijn in principe bepaalde delfstoffen kunnen worden gewon
nen, wanneer de taakstellingen uit de landelijke beleidsnota daartoe 
aanleiding geven. 

- bevatten een globale aanduiding van de funkties en wijze van inriChting 
van de betreffende gebieden voor en na voltooiing van de ontgrondingen. 
bevatten een globale analyse van de ten behoeve van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen bijkomende werken. 

- bevatten een algemene opzet van de organisatie en financiering van de 
Inrichting van te ontgronden gebieden, alsmede een verkenning van de 
provinciale taken met betrekking tot de uitvoeringsprogrammering en de 
feitelijke uitvoering. 

- omvatten in ieder geval de ontgrondingsprojekten, waarvoor projektplan
nen zullen worden vastgesteld. 

- bevatten een beleidsprogram ma, waarin voor de eerstkomende vijf jaren 
is aangegeven welke grondstoffen op welke plaatsen en in welk tempo 
zullen worden gewonnen. Dit programma wordt tenminste eenmaal per vijf 
jaren herzien. 

- kunnen door GS nader worden uitgewerkt. GS zijn tevens bevoegd van het 
plan af te wijken met in achtneming van de in het plan vervatte regels. 

- zouden volgens de UPD-nota tevens een schatting van de hoeveelheden 
oppervlaktedelfstoffen moeten vermelden die beschikbaar zullen komen 
als gevolg van niet primair op de delfstoffenwinning gerichte ont
grondingen. 
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- moeten voldoende samenhang hebben met de landeliJke beleidsnota. Vol
gens de UPD-nota ligt het In de bedoeling In de herziene wet de moge
lijk op te nemen om een ministeriêle aanwijzing te geven indien er 
onvoldoende samenhang is. 

In paragraaf 2.3, waarin het ontgrondingenplan nader wordt behandeld, 
wordt uitgebreider ingegaan op de procedurele aspekten van de totstand
koming van het ontgrondingenplan. 

ad 3) Projektplannen 

- worden opgesteld voor grote en/of ingrijpende ontgrondingen. 
- worden na overleg met de Gemeentebesturen vastgesteld door G.S. 
- omvatten een beschrijving van de relatie tussen de nationale en regio-

nale behoeften aan de betreffende oppervlaktedelfstof en de omvang van 
de delfstofvoorkomens in het projektgebied. 
omvatten een beschrijving van de wijze van inrichting van het projekt
gebied na ontgrinding. 

- omvatten een beschrijving van de wijze van afstemming tussen de ont
gronding en inrichting van het projektgebied en de ruimtelijke ontwik
keling van het gebied. 

- omvatten een beschrijving van het voor de ontgronding geldende finan
ciêle regiem. 

- omvatten een globaal uitvoeringsprogramma met tijdsplanning van ont
gronding en inrichting. 

- omvatten een overzicht van aan ontgrondingsvergunningen te verbinden 
voorschriften. 

- moeten in overeenstemming zijn met het ontgrondingenplan. 
- dienen volgens de UPD-nota eveneens bepalingen te bevatten ten aanzien 

van de milieu-eftekten. 

In deze paragraaf wordt geen aandacht besteed aan de procedure voor de 
vaststelling van het projektplan. Hierop wordt in paragraaf 2.4 nader 
teruggekomen. 

Sinds 1958 bestaan er in Limburg privaatrechtelijke regelingen tussen de 
provincie en de grindproducenten om de grindwinning planmatiger te laten 
verlopen. De spil in de huidige Ontgrondingenwet is echter de ontgron
dingsvergunning. Op een vergunningsaanvraag wordt pas beslist na afweging 
van alle belangen die bij de ontgronding zijn betrokken. In de nieuwe 
situatie zal er sprake zijn van een accentverschuiving. In het ontgron
dingenplan zullen nieuwe gebieden globaal worden aangewezen, waarbij dan 
reeds een afweging van belangen heeft plaatsgevonden. 

Ook bij de tot standkoming c.q. nadere detaillering van het projektplan 
zal een nadere afweging van belangen plaatsvinden. In het kader van de 
herziene Ontgrondingenwet zal wat de ontgrondingsvergunning betreft moe
ten worden nagegaan of de aanvraag past in het projektplan. 
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2.3 HET ONTGRONDINGENPLAN 

In deze paragraaf wordt inhoudelijk ingegaan op de volgende, voor deze 
studie belangrijke elementen van het ontgrondingenplan: 

- De aanwijzing van (nieuwe) grindwingebieden. 
- De nadere uitwerking van de provinciale taakstelling waarbij kan worden 

aangegeven op welke plaatsen en in welk tempo zal worden gewonnen. 

Tevens wordt in deze paragraaf een schema gepresenteerd van de procedure 
met betrekking tot de tot standkoming van het ontgrondingenplan. 

Naar verwachting zal het Panheel-projekt rond 1989 voltooid zijn. In de 
"Structuurvisiegebieden" (inklusief Panheel) was per 1-1-1985 nog een 
voorraad grind aanwezig van 58,5 miljoen ton grind (goed voor ongeveer 
6 jaar Ii mburgse produktie). In het streekplan Noord- en M idden-Li mburg 
is op 18 maart 1982 het gebied tussen Stevensweert en Ohe en laak (STEVOl) 
voor de periode tot 1989 aangewezen als reserve-ontgrindingsgebied (als 
ster op de streekplankaart). De verwachting is dat dit Stevol-gebied 
afhankelijk van de preciese grootte ongeveer drie volledige limburgse 
jaarprodukties grind voor de nationale behoefte zal kunnen leveren (onge-
veer 25 miljoen ton). 

Omdat het operationaliseren van projektplannen 5 tot 8 jaar kan duren en 
gezien het feit dat in de boven besproken gebieden niet voldoende grind 
aanwezig is om de produktie gedurende een periode van 10 jaar veilig te 
stellen, moeten in het ontgrondingenplan "grindwinning nationaal" 1986-
1996 (of 1985-1995?) nieuwe gebieden voor de grindwinning worden aan
gewezen. 

Voor de selektie van nieuw aan te wijzen grindwingebieden na 1989 heeft 
de provincie Limburg in de periode 1981-1983 door de Vakgroep Civiele 
Planologie van de TH-Delft en het Planologisch Studiecentrum TNO een 
lokatie-analyse laten uitvoeren met betrekking tot de planologische in
pasbaarheid van eventuele toekomstige ontgrindingen in Midden-Limburg 
(EVOLIM-studie). In totaal zijn in de EVOLIM-studie 28 beoordelings
kriteria gehanteerd. Voor ieder kriterium is een indikator uitgewerkt. In 
het EVOLlM-onderzoek is destijds rekening gehouden met geluidhinder door 
het aantal woningen c.q. inwoners te bepalen binnen een straal van 500 
meter van de rand van een Basis-Ontgrindings-Gebied (BOG= kleinst moge
lijke ruimtelijke eenheid, waarover informatie is verzameld; doorgaans 
50 à 75 ha). Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 
2 inwoners/per woning (EVOlIM-studie, bijlage 4-1). 

Bovendien is in de EVOLIM-studie het aantal inwoners bepaald rondom een 
BOG, gewogen per onderscheiden afstandsklasse (0-1 km wegingsfaktor 10, 
1-2 km wegingsfaktor 3 en 2-3 km wegingsfaktor 1). Door middel van deze 
indikator is eveneens op indirekte wijze rekening gehouden met geluid
hinder (EVOLI M-studie, bijlage 4-1). 
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De vaststelling van het ontgrondingenplan Is · eenessenti~le.,stap,'J{Î het 
voortschrijdende proces van ontgrindingen omdat in dit plan nieuwe gebie
den zullen moeten worden aangewezen. Uit het procedureschema dat in 
Figuur 2-1 is weergegeven blijkt , dat de feitelijke aanwiJzing van een 
gebied niet van een beslissingsronde alleen, afhangt. Met name het advies 
van de provinciale adviescommissie voor ontgrondingen in het stadium van 
de voorbereiding van het ontw,erp is een belangrijke stap omdat in deze 
commissie eveneens de . Federatie.: van Oppervlaktedelfstoffenwinnende 
I ndustri~nis vertegenwoordigd~ 

Een ontgrondingenplan bevat ' tevens een nadere uitwerking van de In over .. 
leg met de Minister vastgestelde provinciale· winningstaak • . Wat betreft 
het instrument taakstelling pleit de Werkgroep Evaluatie Korte Termijn
beleid Grind in haar rapportage van 28 juni 1984 voor een meer flexibele 
sturingsmoge,lijkheid: 

- Aan. provincies dient op basis van landelijke prognoses . van de grind
behoefte een taakstelling te worden gegeven voor het mogelijk maken van 
de winning van een (te bepalen) minimale ' hoeveelheid grind voor een 
termijn van ,bijvoorbeeld 10 jaar (veilig stellen grindvoorziening en 
zekerheid ' bieden aangrindwinningsbedrijven). 

- De prognoses worden jaarlijks bijgesteld. 

- Tevens wordt jaarlijks door middel. van het vaststeUènvan een wil'1tempo 
(c.q. een maximum hoeveelheid) defe/telljke winning aan de ontwikke
lingen aangepast. 

Voor het griflClwinningsprbjekt Panheel ' ls In de ontgrondingsvergunning een ' 
wintempo opgenomen dat is afgestemd op een taakstelling van 10 miljoen 
ton grind per jaar. 

Uitgaande .llan de. nièiJwste,.ontgrondil"lgsverordenlng: van de provincie LI rn
burgen ultgaande' van de,.voorsteHen , over de nieu,weplanningstruktuur.:ln:',:' 
de UPD-nots -heeft ,de: pr'ovlncle ,de >mogelij.kheld om' te , bepalen' op .welke 
plaats , en In .we.lk :lempbzal ,·,woraen ,.gew,onnen,' omdat Hl ,het ontgrondingen .. ' 
plan hlero,mtrent .. een beleidsprogramma moet· wordElnopgenomelt; ;Bij i de ' 
uitvoering bier~~ . ds' de , medewerking van ;de· grindproduéenten<uiteraard:" . ' , 
onontbeerU;jk.; ;. Afigezien , van .betJei,t ,of dIt gewenstls, ".zou 'meTit·-bfjvOOI'-" 
beeld :.'évengoedvier in'plaats , van :een .of :twee , nieuwe . wing~ieden . kunnen;; 
aanwijzen :1il1eLde els · ,c~ , voorschrIft dat( er.: ,in elk" van>~ degebietlen' , In ' 
een lageretempo gewonnenmoet3' wordel'l;; , ' è "' : '. , 

In de volgende paragraaf ztillenteel'l',aantabelèthéhtèni van,obetProjektplan' 
worden besproken waarbij geluidhinder zich als een belangrijk aspekt doet 
gelden. ', ')Y1Cc, <. ';;,' >.,,' ;, .,,' . .." ". i · """",>. , 

: " .. \ 
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Opstelling koncept ontwerp ontgrondlngenPlanJ 
door ambtelijke werkgroep(en). 

I 
Gedeputeerde Staten plegen overleg met: 

art 17 - Minister van Verkeer en Waterstaat 
- besturen belanghebbende provincies. 

I 
art 17 2 

Provinciale adviescom missie voor ontgrondingen .1 
(13 organisaties) adviseren G.S. m.b.t. het ontwerp. 

I 
Er moet rekening worden gehouden met: 

art 17 3 - vastgestelde streekplannen 
- in voorbereiding zijnde streekplannen. 

I 
art 17 4 G.S. horen Provinciale Planologische Commissie I 

! 

art 16 3 Vaststelling ontwerp ontgrondingenplan door G.s.! 

! 
G.S. zenden ontwerp ter kennisneming toe aan: 

art 18 : 1 - Minister van Verkeer en Waterstaat 
- besturen belanghebbende Qfovincies. 

I 
Kennisgeving door G.S. ter inzage legging in: 

art 18 2 - Nederlandse staatscourant 
- in een of meer provinciale dag-, nieuwsbladen. 
Kennisgeving door gemeentebesturen (gebruikelijke wijze). 

I 
Ontwerp twee maanden ter inzage 

art 18 2 - ter provinciale griffie 
- ter secretarie van de gemeenten. 

I 
art 18 3 Indiening schriftelijke bezwaren door eenieder (2 mnd).! 

I 
art 16 Vaststelling ontgrondingenplan door Provinciale Staten I 

(binnen 6 maanden?) 

I 
Bekendmaking door Gedeputeerde Staten. 

Figuur 2-1 Procedure ontgrondingenplan (Verordening Ontgrondingen Limburg) 
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2.4 HET PROJEKTPLAN 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op een aantal voor dit onder
zoek relevante elementen van het projektplan, die een nauwe relatie 
hebben met het aspekt geluidhinder, zoals de tot standkoming van de 
koncessiegrenzen (en daarmee de afstand tot de omliggende woningen), de 
fasering van de grindwinning en de herinrichting. 

In paragraaf 2.2 Is reeds uiteengezet dat het projektplan de basis zal 
vormen voor het verlenen van de ontgrondingsvergunningen. Het projektplan 
Is praktisch gezien een uitwerking van het ontgrondingenplan en het 
streekplan. Op het projektplan-nivo moet gezorgd worden voor afstemming 
met het bestemmingsplan. Uit het procedure-schema dat in Figuur 2-2 wordt 
weergegeven blijkt onder meer dat Gedeputeerde Staten krachtens de Veror
dening op Ontgrondingen in Limburg overleg moet plegen met de besturen 
van de gemeenten binnen wier grondgebied het projekt is gelegen. 

Wat betreft het STEVOl-gebled, dat in het streekplan indikatief is aange
wezen als grindwinningsgebied, is sinds 1982 overleg gevoerd met de 
betrokken gemeenten over de omvang van het grindwinningsgebied en de 
wijze van herinrichting. Vanaf 1981 zijn er, onder meer door ambtelijke 
werkgroepen, studies verricht naar de mogelijke inrichting van het STEVOl
gebied. Door de gemeenteraden is in 1984 een "intergemeentelijke inrich
tingsvisie" ontwikkeld. Deze inrichtings-schets is getoetst aan de uit
gangspunten van het provinciaal bestuur hetgeen uiteindelijk geleid heeft 
tot het huidige voorstel van de zijde van de provincie: "de inrichtings
schets 1985". 

De huidige "indikatieve koncessiegrens" is dus het resultaat van voor
studies en overleg c.q. onderhandelingen tussen de Provincie en de be
trokken gemeenten. Bij de bepaling van deze grens zijn de volgende "harde" 
afstanden aangehouden: 

- 150 m uit de westelijke oeverlIjn van het Julianakanaal. 
- 35 m uit de as van de aanwezige hoogspanningsleiding. 
- 100 m uit de aangrenzende te handhaven woonbebouwing. 

In dit verband kan worden vermeld dat voorheen doorgaans kleinere afstan
den tot de woonbebouwing werden aangehouden. In het koncessiegebied 
"Polderveld" bijvoorbeeld is aan de oostelijke grens van de Inrichting 
een afstand aangehouden van ongeveer 75 m tot de lintbebouwing langs de 
weg. 
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Opstelling koncept ontwerp projektplan door I 
ambtelijke werkgroep(en). 

t 
art 19 3 

Gedeputeerde Staten plegen overleg met: I 
- besturen betrokken gemeenten. 

T 
art 17 2 

Provinciale adviescommissie voor ontgrondingen ./ 
(13 organisaties) adviseren G.S. m.b.t. het ontwerp. 

T 
art 19 4 

Er moet rekening worden gehouden met:' 
- het ontgrondingenplan. 

I 
art 19 5 G.S. horen Provinciale Planologische Commissiel 

I 
art 19 4 Vaststelling ontwerp projektplan I 

I 
art 20 

G.S. zenden ontwerp ter kennisneming toe aan:' 
- besturen betrokken gemeenten. 

I 
Kennisgeving door G.S. ter Inzage legging in: 

art 20 2 - Nederlandse staatscourant 
- in een of meer provinciale dag-, nieuwsbladen. 
Kennisgeving door gemeentebesturen (gebruikelijke wijze). 

I 
Ontwerp twee maanden ter inzage 

art 20 : 2 - ter provinciale griffie 
- ter secretarie van de gemeenten. 

1 
art 20 3 Indiening schriftelijke bezwaren door een ieder (2 mnd).1 

1 
art 19 Vaststelling projektplan door Gedeputeerde staten.' 

(binnen 6 maanden?) 

Figuur 2-2 Procedure Projektplan (Verordening Ontgrondingen Limburg). 
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Konform de Verordening op Ontgrondingen Limburg zal het projektplan een 
(globaal) uitvoeringsprogramma met tijdsplanning van ontgronding en in
richting moeten bevatten. Door de provincie is voor het STEVOl-gebied een 
volgorde van ontgronding voorgesteld zoals die door middel van pijlen is 
weergegeven in Figuur 2-3. 

Figuur 2-3 Volgorde van ontgronding In het koncept-ontwerp 
projektplan STEVOl. 
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In Tabel 2-1 is nogmaals de volgorde van ontgronden voor de periode 1990-
1995 weergegeven. Per jaar is tevens vermeld hoeveel ha zal worden ont
grond en hoe groot de geschatte grindopbrengst in de desbetreffende jaren 
ongeveer zal zijn. 

Terreingedeelte Ontgronding Oppervlakte Opbrengst 
------ ------ -------

I 1990 16 ha 2 miljoen 
Il 1991 24 ha 3 miljoen 
III 1992 37 ha 4,5 miljoen 
IVa 1993 40 ha 
IVb 1993 28 ha a + b = 8 miljoen 
V 1994 40 ha 5 miljoen 
VI 1995 25 ha 2,5 miljoen 

Tabel 2-1 Voorstel voor volgorde ontgronding gedurende de periode 
1990-1995 In het STEVOl-gebled. Per deelgebied zijn tevens 
de oppervlakte en de grindopbrengst gegeven. 

ton 
ton 
ton 

ton 
ton 
ton 

De afruimingswerkzaamheden voorafgaande aan de ontgronding nemen ongeveer 
anderhalf jaar in beslag. De herinrichtingswerkzaamheden zullen tot het 
jaar 1997 duren. 

Uit Tabel 2-1 blijkt dat bij de voorgestelde volgorde van ontgronden de 
wintuigen in het algemeen werkzaam zullen zijn in een gebied met een 
beperkte oppervlakte. Een koncentratie van winwerktuigen in een beperkt 
gebied heeft als nadeel dat er kumulatieve eftekten zullen optreden 
aangaande de geluidhinder. Gedurende het jaar 1993 zal een groter opper
vlakte ontgrind worden. Er komen dan twee deelgebieden aan snee die mini
maal 500 m uit elkaar zullen liggen (gebieden IVa en IVb). Uit Tabel 2-1 
blijkt echter dat in 1993 de grindproduktie in het STEVOl-gebied op zijn 
hoogtepunt zal zijn, waardoor er een maxi maal aantal winwerktuigen werk
zaam zal zijn in de twee deelgebieden. In totaal zullen er in dat jaar 
16 winwerktuigen in het STEVOl-gebied ingezet moeten worden, uitgaande 
van het gegeven dat een gemiddeld winwerktuig per jaar 0,5 miljoen ton 
grind naar boven kan halen. Per winwerktuig is een ruimte nodig van 
ongeveer 4 ha (200 x 200 m). In de deelgebieden IVa en IVb zijn twee 
"werkfronten" beschikbaar van elk ongeveer 500 m (zie figuur 2-3). Dit 
betekent dat er in deze deelgebieden te weinig werkruimte beschikbaar is. 

Een belangrijk onderdeel van het projektplan is verder de beschrijving 
van de wijze van inrichting van het projektgebied na ontgrinding en een 
beschrijving van het financiêle regiem. In het projektplan wordt tevens 
geschetst hoe het gehele projekt (inklusief bijkomende werken, herinrich
ting, enz.) gefinancierd gaat worden. 
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Dit 'financiêle plaatje' is gebaseerd op de verwachte afdrachten die 
zullen worden verkregen uit de grindwinning. 

Indien door de toepassing van de Wet Geluidhinder niet het gehele geplan
de gebied ontgrind kan worden dan: 

- zullen de opbrengsten lager zijn; 
- kan de geplande herinrichting niet plaatsvinden omdat bijvoorbeeld op 

een bepaalde plaats nog niet ontgrond is en omdat de financiêle 
middelen zeer waarschijnlijk niet toereikend zijn; 

- zal eerder dan voorzien elders een nieuw gebied aangesproken moeten 
worden. 

Een wijziging van een eenmaal vastgesteld plan neemt procedureel erg veel 
tijd in beslag en moet daarom vermeden worden. 

In het begin van deze paragraaf is uiteengezet dat er in het projektplan 
voor STEVOl een afstand van 100 m is aangehouden tussen de koncessiegrens 
en de aangrenzende woonbebouwing. Het is overigens onduidelijk waarop 
deze 100 m grens gebaseerd is. Ter plaatse van de 'Hompsche molen' ver
toont de koncessiegrens een sterke 'instulping' teneinde een afstand van 
100 m te kunnen aanhouden tot een naast de 'Hompsche Molen' gelegen woning. 
De vraag doet zich voor of het vanuit een oogpunt van efficiênt ruimte
gebruik en met het oog op het vermijden van geluidhinder, niet beter is, 
de bewoners van de betreffende woning gedurende een bepaalde periode 
vervangende woonruimte aan te bieden. Bovendien kan het gebied ter plaatse 
van de 'instulping' dan wel ontgrind worden. 

De mogelijkheid dat voor een projekt een geluidhindervergunning wordt 
afgegeven voor een kleiner gebied dan in de ontgrondingsvergunning staat 
aangegeven is geheel in strijd met de zo gewenste prOjektmatige/plan
matige aanpak van de toekomstige ontgrindingen en is zelfs geheel uitge
sloten als een plan als een 'turn-key-projekt' wordt uitgevoerd. De 
voorbereiding van de vergunningverlening in het kader van de Wet Geluid
hinder moet dus vroegtijdig in de planvorming worden meegenomen en ge
regeld zijn op het moment dat het ontwerp projektplan wordt vastgesteld. 

Wat de herinrichting betreft dient verder nog te worden vermeld dat de 
projektgrens niet gelijk is aan de grens van de grindwinning i.c de 
koncessiegrens. Het totale projektgebied is groter dan het te ontgrinden 
gebied. Een gevolg hiervan is dat de herinrichtingswerkzaamheden in het 
algemeen dichter bij de woningen zullen plaatsvinden dan de grindwinnings
aktiviteiten. 

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening kan de Wet Geluidhinder 
aanzienlijke belemmeringen opwerpen indien men een nabestemming wenst te 
realiseren waarbij een goede integratie van de herinrichting van het 
grindwinningsgebied met de bestaande woonfunktie een belangrijk doel is. 
Het fe it dat de aktiviteit 'grindwinning' de woonbebouwing niet te dicht 
mag naderen staat een 'geintegreerde nabestemming' in de weg. 
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2.5 VERGUNNINGVERLENING 

Gedeputeerde Staten kunnen aan een ontgrondingsvergunning voorwaarden 
verbinden ter bescherming van "alle bij de ontgronding betrokken belan
gen". In deze paragraaf zullen een aantal voorwaarden worden besproken 
die mede bepaald kunnen worden door eisen die voortvloeien uit de toepas
sing van de Wet Geluidhinder. 

In paragraaf 2.2 is er reeds op gewezen dat voor ontgrondingen waarvoor 
een projektplan is opgesteld moet worden nagegaan of de aanvraag tot 
verlening van een ontgrondingsvergunning past in het projektplan. In de 
ontgrondingsvergunning zullen onder meer bepalingen worden opgenomen ten 
aanzien van de verwerking van de deklaag, de aan te houden diepte, de 
bodem van de plas, de te verrichten aanvullingen ter realisering van het 
inrichtingsplan, de randstroken en de belopen onder water. De afwerking 
en inrichting van het gebied zullen in de toekomst zo veel mogelijk met 
het principe van 'werk met werk maken' geschieden. In de ontgrondingsver
gunning en/of in de eventuele te sluiten (privaatrechtelijke) overeenkom
sten zullen hieromtrent eveneens bepalingen worden opgenomen. Boven
genoemde voorwaarden C.q. voorschriften moeten worden afgestemd op de 
bepalingen in de overeenkomst tussen de producenten en de provincie 
waarin het f inanciêle regiem zal worden geregeld. 

De eisen die voortvloeien uit het toepassen van de Wet Geluidhinder 
bepalen mede het inrichtingsplan en werken dus door in de bepalingen van 
de voorwaarden die in de ontgrondingsvergunning of in de bepalingen die 
in een afzonderlijke (privaatrechtelijke) overeenkomst gesteld zullen 
worden. Dit bevestigt nogmaals de konklusie dat het aspekt geluidhinder 
in zo'n vroeg mogelijk stadium van de pianvorming moet worden meegenomen. 

De voorwaarden in de ontgrondingsvergunning zullen tevens voorschriften 
bevatten met betrekking tot: 

* De jaarlijks ter goedkeuring in te zenden werk- of baggerplannen, in 
welke plannen de volgende gegevens opgenomen dienen te zijn: 

de winningswijze (aan te houden diepte, wijze van aanvullen, enz.). 
de jaarlijks te winnen en af te voeren hoeveelheden materiaal. 
de plaatsen die zullen worden ontgrond, de hoeveelheden die op deze 
plaatsen zullen worden gewonnen, de ligging van de grondfronten en 
de richting waarin deze zich zullen verplaatsen. 

* De volgorde en de tijdsduur, waarin de terreingedeelten zullen worden 
ontgrond. 

* Het aantal en de soort werktuigen, waarmee de werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd en de gewonnen specie verder zal worden verwerkt. 

De onderlinge ligging en de inzet van de verschillende typen winwerktui
gen zijn mede bepalend voor de geluidhinder die In de omgeving zal ont
staan. Het werkplan heeft derhalve een direkte relatie met het aspekt 
geluidhinder. 
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2.6 KNELPUNTEN IN DE BESLUITVORMING 

Het aspekt geluidhinder dient vroegtijdig in de planvorming met betrek
king tot nieuwe grindwlnnlngs-aktiviteiten te worden meegenomen. Dit geldt 
zowel voor de opstelling van de ontgrondingenplannen als voor de opstel
ling van de projektplannen. Met name bij de vaststelling van de konces
siegrenzen in het projektplan doet geluidhinder zich momenteel gelden als 
een uitermate belangrijk kriterium. 

Bovendien kan gekonstateerd worden dat de provinciale overheid door het 
aanwijzen van de grindwinningsgebieden in het ontgrondingenplan, alsmede 
het nader vaststellen van de omlijning van de ontgrindingen In de projekt
plannen, mede verantwoordelijkheid draagt voor de optredende geluidhinder 
In de omgeving van de grindwlnnlngsprojekten. 

Uitgaande van het beginsel van de budgettaire neutraliteit van de provin
cie zullen de kosten van inrichting van het gebied gedekt moeten worden 
door de opbrengsten van de grindwinning. Als zou blijken, dat een aan
zienliJk deel van de koncessie niet te ontgrinden is als gevolg van de 
toepassing van de Wet Geluidhinder, dan heeft dit ernstige konsekwenties 
voor het realiseren van de nabestemming en de daartoe uit te voeren 
herinrichting. Uitvoering van de herinrichting konform het projektplan Is 
dan in elk geval onmogelijk. De mogelijkheid om een geluidhindervergun
ning af te geven voor een kleiner gebied dan in de ontgrondingsvergunning 
is aangegeven is strijdig met een projektmatige aanpak van de grindwinning. 

Het niet winnen van een deel van het grind in het projektplan heeft 
tevens als konsekwentie dat ofwel de provinciale produktietaakstelling 
niet gehaald wordt ofwel dat er versneld nieuwe projektplannen moeten 
worden ge8perationaliseerd. Een herziening van het ontgrondingenplan en 
een wijziging van een eenmaal vastgesteld projektplan is een tijdrovende 
zaak en moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

Een konkreet knelpunt doet zich voor daar waar ontgrondingsvergunningen 
zijn c.q. moeten worden verleend opdat begonnen kan worden met de afrui
ming van de deklaag, terwijl de vergunningverlening in het kader van de 
Wet Geluidhinder nog niet is afgerond. De afruimingswerkzaamheden in het 
projekt STEVOL nemen een periode van ongeveer anderhalf jaar in beslag 
voordat met de feitelijke grindwinning kan worden begonnen. De situatie 
dat er wel reeds wordt/is afgeruimd, maar nog geen geluidhindervergunning 
voor het gebied is afgegeven moet in elk geval worden voorkomen. Een 
zorgvuldige afstemming is hier noodzakelijk. 

De financiering van projektplannen is gebaseerd op het ontgrinden van de 
totale koncessie. De investeringen in infrastrukturele werken, de be
heerskosten van de terrein maatschappij drukken op het gehele projekt. In 
een toekomstig grindwinningsgebied als STEVOL zijn op basis van een 
voorlopige begrenzing van de koncessie reeds grondaankopen gedaan. 
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Een verkleining van het te ontgrinden gebied als gevolg van bijvoorbeeld 
de toepassing van de Wet Geluidhinder is ook om deze reden eveneens 
ongewenst. 

De bepaling van de koncessiegrenzen geschiedt op basis van vele kriteria. 
Het aanhouden van voldoende afstand van de koncessiegrens tot omliggende 
woningen vanwege de geluidhinder ten gevolge van de grindwinning Is een 
van die kriteria. Daarentegen kan juist een geringere afstand tot de 
woonbebouwing gewenst zijn met het oog op de nabestemming van het grind
winningsterrein. In dit verband werpt de Wet Geluidhinder vanuit het 
oogpunt van ruimtelijke ordening grote barriêres op indien een integratie 
van de nabestemming met de bestaande woonfunktie wordt nagestreefd. 

I 

I 
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3 BESLUITVORMING IN HET SPOOR VAN DE WET GELUIDHINDER 

3.1 INLEIDING 

De Wet Geluidhinder kent naast de wetstekst zelf een groot aantal Alge
mene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) met betrekking tot de uitvoering 
van maatregelen op de diverse deelgebieden. De Wet Geluidhinder is daar
door moeilijk toegankelijk en door de vele verwijzingen over het algemeen 
slecht leesbaar. Deze verwijzingen hebben niet alleen betrekking op de 
wetsartikelen en de uitvoerings-AMvB's, maar ook op andere wetten zoals 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet Algemene Bepalingen Milieu
hygi!!ne. 

Bij de afweging van belangen in het kader van de Wet Geluidhinder dient 
enerzijds rekening gehouden te worden met de gevolgen van zonering voor 
in de omgeving van het industrieterrein aanwezige of geplande geluId
gevoelige objekten en anderzijds met de in het kader van de zonering aan 
de industrie toe te kennen geluidemissieruimte (de toelichting bij art. 
41 WGH). Voorts is in de Wet Geluidhinder ook bij het verlenen van ont
heffingen en bij de vergunningverlening sprake van een afweging. Gedepu
teerde Staten kunnen namelijk ontheffing verlenen ten aanzien van de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevels van geluidgevoelige 
gebouwen binnen geluidzones tot in het Besluit Grenswaarden nader om
schreven maxima. Voorts zal de vergunningverlening krachtens de Wet 
Geluidhinder voor het in werking houden van A-Inrichtingen plaatsvinden 
aan de hand van de geluidgevoeligheid van de omgeving en van de mogelijk
heden die het betreffende bedrijf ten dienste staan om de geluidhinder 
c.q. de geluidemmissie te beperken (de toelichting bij art. 17 WGH). 

De in deze studie te behandelen beleidsinstrumenten uit de Wet Geluid
hinder zijn: normstelling, zonering, het verlenen van ontheffingen, de 
vergunningverlening en sanering. De zonering, dat wil zeggen het aangeven 
van een geluidzone waarbuiten de geluidbelasting vanwege het industrie
terrein niet hoger mag zijn dan 50 dBA wordt nader geregeld in het kader 
van de ruimtel i jke ordening. In hoofdstuk vier, waarin de besluitvorming 
in het spoor van de rui mtelijke ordening zal worden behandeld, zal op een 
aantal aspekten van de zonering van de grindwinningskoncessies worden 
teruggekomen. 

In dit hoofdstuk zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen die 
rechtstreeks te maken hebben met de toepassing van de Wet Geluidhinder op 
de grindwinning. Centraal daarbij staat het begrip beschikbare geluid-
ruimte dat in paragraaf 3.3 wordt uiteengezet. Kenmerkend is dat zowel 
procedurele aspekten als techn isch-inhoudelijke aspekten bepalend zijn 
voor de beschikbare geluidruimte. Beide aspekten zullen dan ook zoveel 
mogelijk ge'ntegreerd behandeld worden. In paragraaf 3.3 komt eveneens 
het verlies aan grindwinningsmogelijkheden aan de orde als gevolg van een 
tekort aan voldoende geluidruimte. 
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In de daarop volgende paragrafen wordt ingegaan op de diverse faktoren 
die In meerdere of mindere mate de beschikbare geluidruimte bepalen. In 
paragraaf 3.4 komt vervolgens het verlenen van ontheffingen ter sprake. 
Hierbij wordt ingegaan op de motiveringen die ten grondslag kunnen liggen 
aan een ontheffing. 

De kumulatieve effekten als gevolg van het feit dat er meerdere winwerk
tuigen tegelijkertijd in een gebied in werking zijn, komen in paragraaf 3.5 
aan bod. Daarbij wordt tevens een link gelegd met de fasering van de 
grindwinningswerkzaamheden binnen een bepaald projekt. Daarna wordt in 
paragraaf 3.6 de vergunningverlening in het kader van de Wet Geluidhinder 
besproken, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan de voorschriften 
die in een geluidhindervergunning kunnen worden opgenomen. 

Paragraaf 3.7 behandelt vervolgens de diverse technische maatregelen die 
mogelijk zijn ter beperking van de geluidhinder ten gevolge van grindwin
ning. Hierbij komen maatregelen bij de bron, in de sfeer van de over
dracht en bij de ontvanger ter sprake. Het hoofdstuk wordt besloten met 
een overzicht van de knelpunten die zich met betrekking tot de besluit
vorming in het spoor van de Wet Geluidhinder als ook in relatie tot de 
andere besluitvormings-sporen kunnen voordoen. 

Allereerst zal nu In paragraaf 3.2 een overzicht gegeven worden van het 
beleidsinstrumentarium uit de Wet Geluidhinder, waarbij tevens zal worden 
Ingegaan op het systeem van de wet. 
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3.2 BELEIDSINSTRUMENTARIUM 

In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de belangrijkste 
instrumenten die in het kader van de Wet Geluidhinder ter beschikking 
staan om de geluidhinder in goede banen te leiden. Het belangrijkste 
instrument in de Wet Geluidhinder is in feite de normstelling. In de 
wetstekst zelf en in de uitvoerings-AMvB's zijn een aantal normen met 
betrekking tot geluidhinder vastgelegd. De Wet Geluidhinder onderscheidt 
zich van de Ontgrondingenwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening met 
name doordat in de wet zelf en in de uitvoerings-AMvB's normen zijn 
vastgelegd. Naast de door de centrale overheid vastgelegde normen wordt 
de uitvoering deels decentraal geregeld. De zonering van industrie
terreinen, de verlening van ontheffingen en vergunningen is overgelaten 
aan lagere overheden. Alhoewel de normstelling een dominerende rol ver
vult, laten deze toch enige speelruimte aan lagere overheden voor een 
eigen beleid. Het College van Gedeputeerde Staten heeft in deze enkele 
belangrijke bevoegdheden. 

Bij Algemene Maatregel van Bestuur worden kategorie!!n van Inrichtingen 
aangewezen die niet zonder een door Gedeputeerde Staten te verlenen ver
gunning mogen worden opgericht of in werking gebracht: de zogenaamde 
kategorie A-Inrichtingen. Kriterium voor een dergelijke aanwijzing is of 
de betrokken bedrijfstak redelijkerwijs niet in staat is de geluidhinder 
binnen het eigen terrein te houden. Voor de ruim 1000 kategorie A-Inrich
tingen in Nederland geldt een apart beleidsinstrumentarium. A-Inrichtin
gen mogen alleen gevestigd zijn of worden op industrieterreinen, waarvoor 
in het bestemmingsplan een zone is aangegeven. 

Het systeem van de Wet Geluidhinder onderscheidt instrumenten die gericht 
zijn op: 

* de bron (b.v. de geluidhindervergunning). 
* het overdrachtsgebied (b.v. de geluidzone). 
* de ontvanger (b.v. de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting). 

Kenmerkend is dat de bovengenoemde instrumenten in een bepaalde volgorde 
en in onderlinge samenhang worden toegepast: eerst de zonering en het 
verlenen van ontheffingen en vervolgens de vergunningverlening. Het be
sluitvormingsproces wordt begonnen met het voorbereiden van een geluid
zone, waarbuiten geen hogere geluidbelasting mag optreden dan 50 dBA. 
Vaststelling van de geluidzone kan geschieden bij afzonderlijk zone-
besluit of in het bestemmingsplan. Vervolgens kan voor binnen de zones 
gelegen geluidgevoelige objekten een hogere geluidbelasting van de 
gevel -in dit rapport ook wel aangeduid als gevelbelasting- worden vast
gesteld dan de 50 dBA die op de zonegrens toelaatbaar is. Een dergelijke 
hogere geluidbelasting wordt vastgesteld door het verlenen van een ont
heffing. De ontheffing heeft betrekking op bepaalde, nader aan te duiden 
binnen de zone gelegen, geluidgevoelige gebouwen (woningen e.d.). De 
procedure voor het vaststellen van de hogere waarde is gekoppeld aan de 
zoneringsprocedure. Bij het verlenen van de vergunning, dat wil zeggen 
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bij het opstellen van de vergunningvoorschriften dient volgens art. 26 
WGH rekening gehouden te worden met de ligging van de zonegrens en met de 
in de zone gelegen geluidgevoelige gebouwen waarvoor een ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting of ontheffing is vastgesteld. Bij zonering, 
ontheffingen en vergunningen gaat het dus om drie procedureel gescheiden, 
maar inhoudelijk sterk samenhangende onderdelen van de Wet Geluidhinder. 
Tabel 3-1 geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen. 

INSTRUMENTEN MET BETREKKING TOT A-INRICHTINGEN: 

* GERICHT OP DE BRON: 
- Een (door G.S. te verlenen) vergunning is verplicht (art 17 WGH). 

Aan de vergunning kunnen nadere eisen worden gesteld 
(art. 18 en 19 WGH). 
Indien G.S. in gebreke blijven kunnen ministers een bindende aan
wijzing geven (art. 40.1 WGH). 
Een heffing kan worden opgelegd (art. 132 WGH). 

* GERICHT OP HET OVERDRACHTSGEBIED: 
- Geluldzones zijn verplicht. 

Vaststelling van de zones door de gemeenteraad door wijziging van 
het bestemmingsplan. 

- Indien een wijziging van het bestemmingsplan niet mogelijk of niet 
gewenst is dan kan de gemeenteraad een afzonderlijk zonebesluit nemen. 

- Goedkeuring van de zone door Gedeputeerde Staten. 
- Indien een zone in meerdere gemeenten ligt stellen Provinciale 

Staten een zone in (een afzonderlijk zonebesluit). 

* GERICHT OP DE ONTVANGER: 
De maximaal toelaatbare geluidsbelasting vanwege een terrein waarop 
zich kategorie A-Inrichtingen (kunnen) bevinden, is in de Wet Geluid
hinder vastgelegd. 
- Bulten de zone mag de geluidbelasting niet meer zijn dan 50 dB(A) 

(art. 41 en 53 WGH). 
- Voor woningen binnen de zone is de maximaal toelaatbare geveI

belasting 50 dB(A) voor nieuwe situaties, en 55 dB(A) voor bestaande 
situaties (art. 46 respektievelijk art. 65 WGH). 

- G.S. kunnen een ontheffing verlenen voor een hogere toelaatbare 
gevelbelasting tot 60 dBA (art. 47, 50 en 66 WGH). 

- De Minister van VROM kan in saneringssituaties een ontheffing 
verlenen tot 65 dBA. 

- De gemeenteraad treft in sommige gevallen maatregelen voor de 
gevelisolatie van woningen (art. 51.2 en 66.2 WGH). 

- Voor woningen binnen zones, die aan een geluidbelasting blootstaan 
hoger dan 55 dBA stellen G.S. een saneringsprogramma op (art. 71 WGH). 

Tabel 3-1 De belangrijkste Instrumenten In het kader van de Wet Geluid
hinder met betrekking tot Industrielawaai. 
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Wanneer in een 'bestaande situatie' uit het akoest isch onderzoek blijkt 
dat de geluidbelasting op -binnen de zone gelegen- geluidgevoelige gebouwen 
hoger is dan 55 dBA meldt B&W dit aan Gedeputeerde Staten (voor de 
definitie van 'bestaande situatie' zie par. 4-1). Gedeputeerde Staten 
stellen vervolgens een of meerdere alternatieve saneringsprogramma's op 
om de gelUidbelasting van bovengenoemde woningen te beperken tot 55 dBA. 
In het kader van het opstellen van het saneringsprogramma wordt overleg 
gepleegd met de betrokken bedrijven over eventuele bronmaatregelen. Juri
disch bindende voorschriften kunnen alleen gegeven worden in de vergun
ning ex art. 17 WGH. 

Tot slot moet nog melding gemaakt worden van een speciaal voor de grind
winning relevant artikel uit de Wet Geluidhinder. Het is namelijk voor de 
overheid ook mogelijk specifieke maatregelen te nemen ten aanzien van 
verplaatsbare Inrichtingen. Artikel 18.2 Wet Geluidhinder kent namelijk 
aan de Kroon de bevoegdheid toe bepaalde kategorieên aan algemene regels 
te binden terwijl deze tegelijkertijd van voor die kategorieên geldende 
vergunningplicht worden uitgezonderd. Deze bepaling geldt uitsluitend 
voor verplaatsbare inrichtingen. Onder deze regeling kunnen "de grotere 
typen bouwmachines als asfaltmenginstallaties, baggermolens, machines uit 
de wegenbouw en de landbouw" worden gebracht (Memorie van Antwoord WGH). 
Toepassing van het vergunningstelsel op deze inrichtingen kan bezwaarlijk 
zijn in verband met de wisselende opstelling op de bouwplaats alsmede het 
tijdelijke karakter van de geluidemissie ter plaatse. "Het gaat dan om 
die soorten bedrijvigheden waarbij steeds wisselende vergunningsbeoordelin
gen, bij iedere nieuwe plaatsing, tot vertraging in de uitvoering van 
werkzaamheden zouden kunnen leiden. Een algemeen voorschrift, waaraan de 
houder van zo'n inrichting zich te allen tijde heeft te houden, vergroot 
de gebruiksmogelijkheden en voorkomt een zich steeds herhalende admini
stratieve procedure" (Memorie van Antwoord). Als een bepaalde kategorie 
zich daartoe leent, kan een dergelijke kategorie aan algemene regels 
worden onderworpen ter voorkoming van geluidhinder (Memorie van Toelich
ting). Hierbij moet vooral gedacht worden aan een algemene emissie-eis 
voor nader te omschrijven installaties. 

Het is frappant, dat, hoewel de Wet Geluidhinder dus de mogelijkheid kent 
van een apart beleid voor verplaatsbare Inrichtingen, hieraan tot nu toe 
geen invulling is gegeven. In het eerdergenoemde overleg tussen grind
producenten en het Ministerie van VROM is toepassing van artikel 18 afge
wezen, omdat de grindwinningsinstallaties onvoldoende standaardisatie 
kennen. Op langere termijn echter kan dit artikel zeer interessante per
spektieven bieden voor een vergaande vereenvoudiging van de regelgeving 
met betrekking tot geluidhinder vanwege de grindwinning. Artikel 20 van 
de Wet Geluidhinder biedt bovendien de mogelijkheid tot het vaststellen 
van een overgangstermijn, waar binnen de volgens art. 18 vast te stellen 
algemene regels niet gelden voor Inrichtingen die op het moment van in 
werking treden van de maatregel reeds zijn opgericht. 
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3.3 BESCHIKBARE GELUIDRUIMTE 

In deze paragraaf zal het begrip geluidruimte en de faktoren die de be
schikbare geluidruimte bepalen, worden besproken. Tevens zal worden in
gegaan op het verlies aan grindwinningsmogelijkheden, dat ontstaat als 
gevolg van een tekort aan beschikbare geluidrui mte. 

Bij het zoneren van de grindwinningsgebieden en ook bij het verlenen van 
ontheffingen wordt een toelaatbare geluidbelasting vanwege de grindwin
ning gekoppeld aan een geografische invloedssfeer. Voor de zonegrens 
geldt altijd de norm van 50 dBA die niet overschreden mag worden. Deze 
zonegrens zal op een bepaalde afstand rondom het grindwinningsprojekt 
gesitueerd worden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting van de gevels 
van bepaalde geluidgevoelige gebouwen binnen de zone, die in een onthef
fing kan worden toegestaan, heeft dezelfde strekking. Op deze wijze wordt 
aan de grindwinningsbedrijven een bepaalde geluidruimte toegekend. In 
feite is hier sprake van toepassing van de zogenaamde 'stolp-benadering'. 
Binnen de stolp mogen de grindwinningsbedrijven onderling de geluidruimte 
verdelen, mits de toelaatbaar geachte geluidbelasting niet overschreden 
wordt. 

Aan de hand van een eenvoudige berekening zal in deze paragraaf duidelijk 
gemaakt worden wat de konsekwenties zijn van deze benadering met name 
wanneer sprake is van een te beperkte geluidruimte. Het hanteren van een 
dergelijke maximaal toelaatbare geluidbelasting van de gevels van geluid
gevoelige gebouwen binnen de zone kan tot gevolg hebben, dat in delen van 
koncessies geen grind gewonnen kan worden met winwerktuigen die een 
bepaalde bronsterkte hebben. Het te dicht naderen van de ontvangerplaats 
met dergelijke winwerktuigen zou Immers een overschrijding van de norm 
tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een te kleine 
zone. In feite is ofwel de ligging van de zonegrens ofwel de ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting Lm maatgevend. 

Het begrip beschikbare geluidruimte kan gedefinieerd worden als het deel 
van de koncessie dat te ontgrinden is met behulp van de inzetbare win
werktuigen zonder dat de normen overschreden worden. Wanneer in een deel 
van de koncessie geen grind gewonnen kan worden omdat anders de vergun
ningsvoorschriften overtreden worden, dan is er sprake van een tekort aan 
beschikbare geluidrui mte. De beschikbare geluidrui mte wordt derhalve 
bepaald door in hoofdzaak drie faktoren: 

1. De geluldbelasting van de omgeving, die toelaatbaar wordt geacht en 
waarbij maatgevend is: 
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a. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Lm van de gevels van de 
geluidgevoelige gebouwen binnen de zone in een ontheffing (in dit 
rapport ook wel aangeduid als de maxi maal toelaatbare geveIbelas
ting) of 

b. de ligging van de zonegrens, waarvoor de norm van 50 dBA geldt. 
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2. De afstand d tussen de koncessiegrens en de gevels van bovengenoem
de gebouwen (zie ook paragraaf 2.4). 

3. De bronsterkte of het geluidemissienivo Lwr van de grindwinningsin
stallaties (voor definiêring van het begrip bronsterkte, zie bijlage 1). 

Naast de hierboven genoemde drie belangrijkste faktoren zijn van belang: 
de kumulatieve effekten van meerdere winwerktuigen, de verzwakking van 
het geluid ten gevolge van bodemdemping en luchtabsorptie, en de even
tueel getroffen maatregelen ter bestrijding van geluidhinder in de over
drachtssfeer. In de paragrafen 3.5 (kumulatieve effekten) en 3.7 (bestrij
ding geluidhinder) wordt hierop uitgebreid ingegaan. Verder kan ook de 
gehanteerde overdrachtsberekening van invloed zijn. 

Figuur 3-1 laat een koncessiegebied zien met op een afstand d van de kon
cessiegrens de zogenaamde ontvangerplaats (woning of ander geluidgevoelig 
gebouw). Voor de ontvangerplaats kan bij het verlenen van een ontheffing 
een maximaal toelaatbare geluidbelasting Lm worden vastgesteld. 

winwerktuig 

---- * ....... /''''----
Koncessiegebied 

/ 
f 

koncessiegrens 

ontvangerplaats 

d = Afstand koncessiegrens - ontvangerplaats. 
* = Broncentrum winwerktuig. 
o = Ontvangerplaats (woning) op afstand d vanaf de koncessiegrens. 
rAfstand broncentrum winwerktuig tot ontvangerplaats. 
f = Afstand broncentrum - insteek c.q. koncessiegrens. 

Figuur 3-1 Situatieschets oppervlakte niet te ontgrinden gebied met een 
winwerktuig (bronsterkte Lwr) en een maximaal toelaatbare 
geluidbelasting Lm van een ontvangerplaats. 

De centrale beoordelIngsgrootheid bij de zonering en het verlenen van 
ontheffingen is het equivalent geluidnivo (Leq.). Voor de definiêring van 
dit begrip wordt verwezen naar bijlage I. De maximaal toelaatbare geluid
belasting van de gevel bij ontheffingen en de geluidbelasting vanwege een 
industrieterrein worden beide bepaald als Leq.-waarde. Dit houdt in, dat 

- 41 -



________________________________ GELUIDHINDERSPOOR 

ten aanzien van het gemeten geluidnivo (immissie) een aantal korrekties 
worden doorgevoerd. Hetzelfde gebeurt bij een overdrachtberekening van 
bronsterkte naar een (te verwachten) geluidi m missie op een bepaalde 
plaats. De korrekties hebben betrekking op geluidhinder in de avond- en 
nachtperiode, de bedrijfstijd, de weersomstandigheden en de aanwezigheid 
van impulsgeluid. De ligging van de zonegrens en de ten hoogste toelaat
bare gevelbelasting, die in een eventuele ontheffing is vastgelegd, 
zullen bij de grindwinning steeds gebaseerd moeten worden op overdracht
berekeningen en niet op gemeten geluidimmissies. Immers door de zich 
steeds verplaatsende winwerktuigen kan de zonering en het verlenen van 
ontheffingen niet plaatsvinden aan de hand van de gemeten geluidimmissie. 
Voor een nadere omschrijving van de wijze van bepaling van het equivalent 
geluidnivo wordt verwezen naar bijlage I en de Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai (Brackenhoff, Buis en Von Meier, 1981). 

Teneinde enig inzicht te verwerven in de mate waarin eventueel sprake is 
van een tekort aan beschikbare geluidruimte, zijn in deze studie enkele 
globale berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen hebben betrekking op 
achtereenvolgens het verlies aan grindwinningsmogelijkheden, het tijde
lijke karakter van de geluidhinder vanwege de grindwinning (par. 3.4), en 
de kumulatieve effekten (par. 3.5). AI deze berekeningen zijn gebaseerd 
op de formules (3.1) t/m (3.3): 

(3.1) 

waarin: 

(3.2) 

waarin: 

(3.3) 

waarin: 

Leq. Lwr - 10 log (2 "I1' r 2) - (a x r) - Cb - Cm 

Lwr het geluid vermogen nivo of de bronsterkte (dBA). 
Cb de bedrijfsduurkorrektieterm (zie formule (3.2». 
Cm de meteokorrektieterm (zie formule (3.3». 
r de afstand tussen broncentrum en ontvangerplaats (m.) 
a * r de verzwakking ten gevolge van luchtabsorptie en bodem 

Cb 

Cb 
Tb 
To 

Cm 
Cm 

Cm 
Ho 
Hb 
r 

(dBA). 

-10 log (Tb/Ta) 

de bedrijfsduurkorrektieterm (dBA). 
de bedrijfstijd in uren. 
de volledige dagperiode (7.00-19.00 uur). 

5 (1 - 10 x (Ho + Hb)/r) 
o 

de meteokorrektieterm (dBA). 

voor: r > 10 x (Ho + Hb) 
voor: r~ 10 x (Ho + Hb). 

de hoogte van de ontvangerplaats (m). 
de hoogte van het broncentrum (m). 
de afstand tussen broncentrum en ontvangerplaats (m). 

In dit onderzoek is -tenzij anders vermeld- bij de berekeningen uitgegaan 
van Ho = 5 meter en Hb = 5 meter. Verder is een bedrijfstijd Tb aangehou
den van 8 uur, zodat eb steeds gelijk is aan 1.8 dBA. 
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In deze studie is ten behoeve van een aantaloverdrachtsberekeningen 
formule (3.1) gehanteerd. Reden hiervoor is, dat de berekeningen een meer 
algemene geldigheid moeten hebben, zodat noch met de specifieke frequen
tiespektra van de verschillende winwerktu igen noch met de per situatie 
variêrende omstandigheden wat betreft bodem verzwakking rekening kan wor
den gehouden. Het winwerktuig wordt steeds omgeven door een vrijwel 
ideaal harde bodem, namelijk water. In de overdrachtberekening is derhal
ve uitgegaan van de uitbreiding van het geluid over een halve bol 
(=10 log (211' r 2

)). Op grond van immissie- en bronsterkte-gegevens is in 
het algemeen uitgegaan van a = 0.005 dBA/m. Dit impliceert dat de koêf
ficiênt a vooral de luchtabsorptie omvat. Voor een meer uitgebreide 
behandel ing van de berekeningsmethoden in het akoest isch onderzoek en 
voor een verantwoording van de hier gebruikte formule (3.1) wordt ver
wezen naar bijlage I. 

In het kader van het onderzoekprojekt van de Interdepartementale Com m is
sie Geluidhinder "IL-03, inventarisatie van de mogelijkheden voor de 
vermindering van de geluidemissie van bepaalde installaties en onderdelen 
van inrichtingen" heeft het akoestisch buro M+P in opdracht van het 
Ministerie van VROM metingen verricht ten behoeve van de bepaling van de 
bronsterkte van grindwin-inrichtingen. Het M+P rapport 'karakteristieke 
geluidemissie van baggerwerktuigen en mogelijkheden tot vermindering' 
vermeldt voor gekombineerde win-, was-, zeef-, breekinstallat ies een 
gemiddelde geluidvermogennivo of bronsterkte van 123 dBA. In het kader 
van het M+P-onderzoek zijn in het projekt Panheel voor een drietal win
werktuigen de bronsterkten berekend (zie tabel 3-2). Voor de koncessie WRC 
Eijsden is door het buro Haskoning voor een tweetal winwerktuigen de 
bronsterkte berekend (zie tabel 3-2). 

Winwerktuig Voorzijde 
------ -------

"Alexander" (1) 122.5 dBA 
"Castor" (1) 124 dBA 
"Pluto" (1) 126. 5 dBA 
"Clara" (2) 123.5 dBA 
"Nadine" (2) 122.4 dBA 

M+P, 1985. (1) bron: 
(2) bron: Gemeente Maastricht, 1984. 

Achterzijde Zijkant 
- - - - - - - -

129.5 dBA 126.5 dBA 
123.5 dBA 122 dBA 
123 dBA 122 dBA 
123.5 dBA 125.7 dBA 
122.4 dBA 123.7 dBA 

Tabel 3-2 Bronsterkten in Limburg werkzame grlndwln-Installatles. 

Overigens bestaan er relatief grote verschillen in bronsterkte tussen de 
verschillende installaties van 1 type. Er blijkt tot nu toe geen aan
wijsbaar verband te bestaan tussen bronsterkte enerzijds en de win- en 
verwerkingskapaciteit anderzijds (M+P, 1984). Dit is een gevolg van de 
grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen binnen 1 type. Volgens het 
rapport van M+P wordt in de literatuur als laagste bronsterkte voor een 
win-, was-, zeef-, en breekinstallatie een waarde van 118 dBA opgegeven. 
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Overigens zijn de akoestische berekeningen betreffende grindwin-installa
ties met aanzienlijke onzekerheden behept.' Uit tabel 3-2 blijkt tevens 
dat debronsterkteafhanketijk is van de liggfngten opzichte van de 
ontvangerplaats{ voorzijde/ achterz ijde/z ijkant). Door de' ,.grote verschei
denheidin uitlloeringsvormen verschilt dezerichtingsafhankelijkheid van 
de bronsterkte 'echter 'per' wjnwerktuig. Op bovengenoemde onzekerheidsmar
ges wordt in bijlage II' Jlader ingegaan. 

Ter illustratle' is<in 'flguur3".2 ' de relatie tussen het equivalent geluid
nivo 'op' de ontvangerptaat s, : debronSterkte.en de afstand tusSenbroncentrum 
en ontvangerpl.aats , in "beeld gebracht. 

Leq. 

75 + 

70 + 

65+ , 1 
-----, 1,-,·---'11. 

i 
60 + -----:.'--'-'----,-,---~'" ',-1 
55 + , ! ;' 

Uitgangspunten berekening: 

a =0.005 dBA/m 
d=lOO In 

,C~ =' l • .8 'dBA 
Ho .. Hb ..... 5 m 

I 
50 +-----------------~--~~~~~~~~--~~ 

~ 
+ .- . '. .'. . • + • .. ~: ;. ~ . • . + • 
o 400500 600 

.. i' 

r 

Figuur 3-2 , Relatletussen :bronsterkte (Lwr), ,equivalent géluldnlvo (Leq.), 
en af$l~nd, · tussen broncentrum ,.en ontvangerp1aats <Cr). 

"" 4.4 .,. 

I 
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Figuur 3-2 laat bijvoorbeeld zien dat het equivalent geluidnivo (Leq.) 
onder bovengenoemde uitgangspunten tussen de 125 en 200 meter afstand 
vanaf het broncentrum van het winwerktuig afneemt met ongeveer 0.8 dBA 
per 10 meter. Tussen de 200 en 300 meter neemt de Leq.-waarde relatief 
gezien minder snel af: met ongeveer 0.5 dBA per 10 meter. 

Door uit te gaan van een enkele ontvangerplaats in de direkte omgeving 
van het koncessiegebied kan goed gekwantificeerd worden, welke oppervlak
te niet meer te ontgrinden is bij een bepaalde bronsterkte. In tabel 3-3 
is dit nader uitgewerkt voor een maxi maal toelaatbare gevelbelasting L m 
van 50, 60 en 65 dBA. De oppervlaktes zijn berekend uitgaande van een 
afstand d tot de koncessiegrens van 100 meter en 150 meter. Bij de 
berekeningen is uitgegaan van een kogfficignt a gelijk aan 0.005 dBA/m. 
Voor de afstand f tussen broncentrum en insteek c.q. de koncessiegrens is 
40 meter aangehouden (zie figuur 3-1). Deze afstand is gebaseerd op de 
omstandigheden in het projekt STEVOL. Bij een vergroting van de afstand d 
of een verlaging van de bronsterkte of een hogere toegestane geveI
belasting is er minder verlies aan oppervlakte grindwinningsgebied. 

Voor de huidige winwerktuigen is een gemiddelde bronsterkte vastgesteld 
van 123 dBA. Uit tabel 3-3 blijkt dat bij deze bronsterkte voor de 
maxi maal toegestane waarden van 50, 60 en 65 dBA per ontvangerplaats 
gemiddeld een verlies optreedt van respektievelijk 40 ha, 3.8 ha en 
0.5 ha, indien zoals in het STEVOL-projekt een afstand van d = 100 m 
wordt aangehouden. 

Naast het schematische voorbeeld uit figuur 3-1 en tabel 3-3 zal ook aan 
de hand van een konkrete lokatie duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen 
zijn van een te beperkte geluidruimte. In werkelijkheid is er immers 
sprake van meerdere ontvangerplaatsen in de vorm van lintbebouwing. Het 
verlies aan oppervlakte te ontgrinden gebied is nader uitgewerkt aan de 
hand van het projektplan STEVOL. In figuur 3-3 zijn de gebieden aangege
ven die niet meer te ontgrinden zijn met een winwerktuig, dat een bron
sterkte heeft van 123 dBA. Uitgegaan is van een ten hoogste toelaatbare 
gevelbelasting van 60 dBA. In dit geval bedraagt de kritieke afstand 
tussen broncentrum én ontvangerplaats 270 m. Aan de hand van figuur 3-3 
is te berekenen, dat ongeveer 45.6 ha onder bovengenoemde omstandigheden 
met een winwerktuig van 123 dBA in 't geheel niet meer te ontgrinden 
zijn. Hiervan ligt 20.3 ha in het gebied de 'Molenplas', 14.8 ha in het 
gebied 'Neerveld' en 10.5 ha in het gebied 'Walburg'. Er moet op gewezen 
worden, dat de beperkingen voor de grindwinning als gevolg van kumula
tleve eftekten nog ernstiger zijn dan hier wordt geschetst. Hierop wordt 
in paragraaf 3.5 teruggekomen. 
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afstand d .. lOO meter d=150 meter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lm (dBA) Lm (dBA) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lwr 50 dBA 60 dBA 65 dBA Lwr 50 dBA 60 dBA 65 dBA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(dBA) Verlies in hektares (dBA) Verli es in hektares 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

105 0 0 0 105 0 0 0 
106 0.05 0 0 106 0 0 0 
107 0.25 0 0 107 0 0 0 
108 0.5 0 0 108 0 0 0 
109 0.9 0 0 109 0 0 0 
110 1.3 0 0 110 0.2 0 0 
111 2.0 0 0 111 0.6 0 0 
112 2.7 0 0 112 1.1 0 0 
113 3. 8 0 0 113 2.0 0 0 
114 5. 3 0 0 114 3.0 0 0 
115 6.8 0 0 115 4.3 0 0 
116 8.6 0.05 0 116 5.8 0 0 
117 11 0.25 0 117 8.3 0 0 
118 14 0.5 0 118 11 0 0 
119 18 0.9 0 119 14 0 0 
120 23 1.3 0 120 19 0.2 0 
121 27 2.0 0.05 121 23 0.6 0 
122 34 2.7 0 . 25 122 28 1.1 0 
123 40 3.8 0.5 123 34 2.0 0 
124 5.3 0.9 124 3.0 0 
125 6.8 1.3 125 4.3 0.2 

d Afstand tussen koncessiegrens en ontvangerplaats. 
Lm Maximaal toelaatbare geluidbelasting ontvangerplaats. 
Lwr: Bronsterkte winwerktuig. 

Uitgangspunten bij de berekening: 
a = 0.005 dBA/m, Ho = Hb = 5 meter, eb = 1.8 dBA, f = 40 meter 

Tabel 3-3 Schatting van het verlies aan oppervlakte te ontgrinden 
gebied In ha voor lontvangerplaats bij grindwinning 
met 1 winwerktuig met bronsterkte Lwr (Rekenvoorbeeld 
aan de hand van figuur 3-1). 
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Figuur 3-3 

,.~ 

ij 
H 
/j 

..• 
" 

.~ : ... 
1.·· .. 
I ."; 

I , 

\ .•.. ... :':. .. ':, 

Koncessiegrens 

MOLENPLAS 

300 

Niet meer te ontgrinden gebied met een winwerktuig met een 
bronsterkte van 123 dBA. 

Verlies aan oppervlakte te ontgrinden gebied In het STEVOL
projekt voor 1 winwerktuig met een bronsterkte van 123 dBA en 
Lm = 60 dBA (overige uitgangspunten berekening zie 
tabel 3-3). 
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Op basis van soortgelijke berekeningen als hiervoor zijn uitgevoerd kan 
globaal gesteld worden dat een koncessie geheel ontgrind kan worden bij 
de kombinaties van de faktoren Lwr, Lm en d, zoals die in tabel 3-4 zijn 
weergegeven. Daarbij is uitgegaan van het in werking zijn van 1 grindwin
ningsinstallatie. In paragraaf 3.5 zal teruggekomen worden op de konse
kwenties van het feit, dat binnen een projektgebied bijna altijd meerdere 
winwerktuigen tegelijkertijd in werking zijn zullen zijn (kumulatieve 
effekten). 

Afstand koncessie
grens - ontvangerplaats 

d (m) 

100 
100 
150 
150 
230 

Maximaal toelaat
bare gevelbelasting 

Lm (dBA) 

60 
65 
60 
65 
60 

'Toelaatbare' 
bronsterkte 

Lwr (dBA) (*) 

114 
119 
119 
124 
123 

(*) Lwr = f (d, Lm) 

Tabel 3-4 Kombinaties van de geluidruimte bepalende faktoren d (af
stand), Lm (maximaal toelaatbare geluidbelasting) en Lwr 
(bronsterkte) voor een voldoende beschikbare geluidruimte. 

De konklusie uit het voorgaande is dat er onder de huidige omstandigheden 
sprake Is van een ernstig tekort aan beschikbare geluidruimte. Een van de 
mogelijkheden om de beschikbare geluidruimte te vergroten, is het ver
hogen van de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting tot 65 dBA. In de 
volgende paragraaf zal hierop nader worden ingegaan. 
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3.4 ONTHEFFINGEN 

In de Wet Geluidhinder is in bepaalde gevallen voorzien in de mogel i jk
heid tot het toestaan van een hogere geluidbelasting van de gevels van 
-binnen de zone gelegen- geluidgevoelige gebouwen. Door middel van het 
verlenen van een ontheffing kan een hogere toelaatbare gevelbelasting 
worden vastgesteld dan 50 dBA (art. 47 en 66 WGH). Deze ontheffingen 
worden verleend met betrekking tot binnen zones gelegen woningen of 
andere geluidgevoelige objekten. In deze paragraaf zal nu nader worden 
ingegaan op enkele motiveringen die aangevoerd kunnen worden bij onthef
f i ngsaanvragen. 

Het verlenen van ontheffingen lijkt een belangrijk instrument om de 
grindwinningsmogelijkheden te verruimen. Gedeputeerde Staten kan uit 
eigener beweging overgaan tot het vaststellen van een hogere waarde, 
indien zij zelf ook een zone vaststellen. De onthefflngsaanvraag kan 
gedaan worden door (Besluit grenswaarden binnen zones rond industrie
terreinen, art. 10): 

* B& W van de gemeente, waarin het betrokken industrieterrein is gelegen. 
* B&W van de gemeente, waarin een of meerdere woningen of een andere 

geluidgevoelige gebouwen zijn gesitueerd. 
* De beheerder van het betrokken industrieterrein. 
* Het bestuur van de Kamer van Koophandel in de betreffende regio. 

De procedure voor het verlenen van ontheffingen, ook wel de 'procedure 
hogere waarde' genoemd, kan worden gekenSChetst als een nogal zware 
procedure. Zo dient het Ministerie van VROM in alle gevallen haar goed
keuring te verlenen (de ministeriêle goedkeuring). Een beknopt overzicht 
van de zonerings- en ontheffingenprocedure is opgenomen in bijlage 111. 

In de bijlage IV wordt een overzicht van de onthefflngskrlterla gegeven. 
Bij het verlenen van ontheffingen wordt evenals bij de zonering een 
onderscheid gemaakt tussen 'bestaande situaties' en 'nieuwe situaties' 
(voor de definitie van 'bestaande situaties' en 'nieuwe situaties' wordt 
verwezen naar paragraaf 4.2). In saneringssituaties (bestaande situaties) 
kan door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer een ontheffing worden verleend tot 65 dBA. Gedeputeerde 
Staten kan slechts een ontheffing verlenen tot 60 dBA. Ten aanzien van 
bepaalde kategorieên van gebouwen is een dergelijke ontheffing niet moge
lijk. Het besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen be
paalt, dat voor andere geluidgevoelige gebouwen dan woningen de volgende 
normen gelden: De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevels 
van scholen, bejaardenoorden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en sociaal
kulturele of maatschappelijke instellingen is 60 dBA. Met betrekking tot 
diverse kategorieên instellingen uit de gezondheidszorg geldt een norm 
van 55 dBA. Voor een nauwkeuriger omschrijving van de bovengenoemde 
geluidgevoelige gebouwen wordt verwezen naar het Besluit grenswaarden 
binnen zones rond industrieterreinen (art. 4 en 5). Overigens heeft de 
regering het standpunt ingenomen dat de lijst van bovengenoemde geluid-
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gevoelige objekten uitgedund dient te worden door deze te beperken tot 
bejaardenoorden en gebouwen met een (para-)medische funktie. (Deregule
ring van overheidsregelingen, Tweede Kamer zitting 1982-1983, 17931, nr. 4). 
Bij de huidige evaluatie van de Wet Geluidhinder wordt dit punt meegeno
men (zie ook par. 1.5). 

Het verlenen van ontheffingen tot 65 dBA is alleen mogelijk in het kader 
van het zogenaamde 'saneringsspoor' (art. 71 en 72 WGH). Dit betekent dat 
de geluidbelasting vanwege een bestaand industrieterrein op het tijdstip 
van de vaststelling van de zone hoger moet zijn dan 55 dBA. Dit nu zal 
alleen het geval kunnen zijn bij de huidige in exploitatie zijnde 
koncessies. Er moet echter ten zeerste aan worden getwijfeld of deze 
koncessies ooit gezoneerd zullen worden. Daarmee lijkt een ontheffing tot 
65 dBA vooreerst niet tot de mogelijkheden te behoren. Er zijn echter 
diverse argumenten aan te dragen onder andere uit de Wet Geluidhinder 
zelf, op basis waarvan gepleit kan worden voor een ontheffing tot 65 dBA. 

In een Koninklijk Besluit van 10 december 1984 met betrekking tot het 
verlenen van een Hinderwetvergunning voor een Inrichting voor het winnen 
van zand en grind in de gemeente Wessem heeft de Kroon de ten hoogste 
toelaatbare gevelbelasting verhoogd tot 60 dBA. De gemeente Wessem had in 
de oorspronkelijke vergunning de voorwaarde opgenomen dat de geluidbelas
ting op de meest nabij gelegen woning niet hoger mocht zijn dan 50 dBA. 
De gemeente week daarbij af van de door de omliggende gemeenten en de 
Provincie Limburg in vergelijkbare situaties gehanteerde norm van 60 dBA 
als maximaal toelaatbare geluidbelasting gedurende werkdagen. Alhoewel de 
tijdelijkheid van geluidhinder niet als ontheffingskriterium geldt, stelt 
de Kroon in bovengenoemd KB: "dat bij de vaststelling van de in dit geval 
voor te schrijven equivalente geluidgrenswaarde moet worden meegewogen, 
dat de inrichting In verband met de aard van de werkzaamheden slechts 
tijdelijk zal zijn en dat de baggermolen telkens op een andere locatie 
binnen de Inrichting functioneert; dat met het oog hierop aanvaardbaar 
moet worden geacht dat de grenswaarde voor de dagperiode met 10 dBA wordt 
verhoogd tot 60 dBA, waarbij moet worden bepaald, dat het hierbij gaat om 
het equivalent geluidnivo" (KB Wessem van 10 november 1984, nr. 33). Er 
moet op gewezen worden dat in het geval Wessem sprake is van vergunning
verlening in het kader van de Hinderwet ten behoeve van een in werking 
zijnde installatie. De betreffende vergunning wordt geacht mede te zijn 
verleend krachtens de Wet Geluidhinder. Met betrekking tot de nieuwe 
grindwinningslokaties is er het voornemen om de Wet Geluidhinder volledig 
toe te passen. Vooralsnog is onduidelijk, wat de gevolgen hiervan zullen 
zijn ten aanzien van het ontheffingenbeleid. Dit zal overigens mede 
afhankelijk zijn van zich ter zake ontwikkelende jurisprudentie. 

De enige plaats in de Wet Geluidhinder waar het tijdelijke karakter van 
geluidhinder als argument genoemd wordt voor het toelaten van een hogere 
geluidbelasting is de Cirkulaire Bouwlawaai van het Ministerie van Volks
gezondheid en Milieuhygiêne van 2 maart 1981: "Bouw- en sloopwerkzaam
heden zijn echter van tijdelijke aard en vinden bovendien grotendeels 
overdag plaats. Daarom kan voor de maximale gevelbelasting een hogere 
waarde gedurende de dagperiode toelaatbaar worden geacht. ( •••••••• ) Als 
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toetsingsnorm voor de geluidbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op 
de gevels van woningen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden wordt 
een Leq.-waarde van 60 dBA aanbevolen (7.00-19.00 uur). Bij een totale 
duur van de werkzaamheden korter dan 1 maand kan een toetsingsnorm van 
65 dBA worden gehanteerd." (Wet Geluidhinder, ed. Schuurmans en Jordens, 
1984, p. 465). 

Ten aanzien van de faktor tijdelijkheid dienen twee elementen te worden 
onderscheiden: In de eerste plaats strekt de grindwinning zich in een 
gebied -van doorgaans enkele honderden hektares- uit over een periode van 
enkele jaren tot soms meer dan 10 jaren, hetgeen procedureel van belang 
is met het oog op het zoneren van de koncessie. In de tweede plaats 
ondervindt de omgeving van de koncessie in wisselende mate geluidhinder 
vanwege de grindwinning, afhankelijk van de plaats van de winwerktuigen 
binnen de koncessie. De geluidhinder voor de omliggende woningen heeft 
ook daarom vaak een tijdelijk karakter. 

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de tijdelijkheid van de optredende 
geluidhinder zijn hierna enige berekeningen uitgevoerd. Figuur 3-4 laat 
een schematische weergave zien van een situatie nabij een grindwinnings
gebied: de ontvangerplaats is gelegen op een afstand d van de koncessie
grens. 

r(60) 
~ w;owe,kt,ig 

r(65) 

Koncessiegebied 

\ '" . I" ------------------------~-- koncessi egrens 

--I _______ ~ ontvangerplaats 

* = Winwerktuig 
o = Ontvangerplaats (woning) op afstand d vanaf de 

koncessiegrens 
r(60) Cirkel met straal r(60) vanaf de ontvangerplaats. 

Een winwerktuig met bronsterkte Lwr op een 
afstand r(60) van de ontvangerplaats veroorzaakt een 
equivalente geluidbelasting Leq. van 60 dBA. 

r(65) = idem, waarbij Leq. op de ontvangerplaats 65 dBA is. 

Figuur 3-4 Een situatieschets met betrekking tot de tijdelijkheid van de 
op ontvangerplaats optredende geluidbelasting. 
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Uitgaande van een bepaalde bronsterkte Lwr kan nu globaal de oppervlakte 
berekend worden van het gebied tussen r(60) en r(65) in casu de 'schil' 
r(60)-r(65). Dit houdt in, dat wanneer het winwerktuig in het gebied van 
de schil r(60)-r(65) baggert, de ontvangerplaats een geluidbelasting leq. 
ondervindt van 60 tot 65 dBA. Met behulp van berekende oppervlaktes kan 
globaal bepaald worden -uitgaande van een voor de betreffende koncessie 
toepasselijk ontgrindingstempo- gedurende welke periode de ontvanger
plaats aan een bepaalde geluidbelasting blootstaat (tabel 3-5). Bij een 
gemiddeld grindvoorkomen in Limburg van 100.000 ton keurgrind per ha is 
het ontgrindingstempo ca. 2.4 maand per ha per winwerktuig. In tabel 3-5 
is een ontgrindingstempo gehanteerd van 2 maanden per ha per winwerktuig, 
hetgeen is gebaseerd op een grindvoorkomen van ca. 80.000 ton keurgrind 
per ha, zoals in STEVOl het geval is. 

Bronsterkte 

Lwr 

115 dBA 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

Equivalent geluidnivo Leq. op de ontvangerplaats 

60-65 (dBA) 

o maanden 
0.1 
0.5 
1.0 
1.8 
2.6 
3.9 
4.9 
6.6 

65-70 (dBA) 

o maanden 
0.1 
0.5 
1.0 

uitgangspunten 
berekening: 
a = 0.005 (formule (3.1» 
d 100 m 
f = 40 m 

Tabel 3-5 Gemiddelde tijdsduur In maanden met een equivalent geluId-
nivo Leq. op de ontvangerplaats tussen de 60 en 65 dBA 
respektievelijk 65 en 70 dBA met 1 winwerktuig met bronsterkte 
van Lwr bij een ontgrindingstempo van 2 maand per ha per 
winwerktuig (Rekenvoorbeeld aan de hand van figuur 3-4). 

Tabel 3-5 laat -bijvoorbeeld- zien dat bij een bronsterkte van 120 dBA de 
geluidimmissie op een afstand van 100 meter van de koncessiegrens ge
durende een periode van 2.6 maanden varieert tussen de 60 en 65 dBA. Bij 
een verdubbeling van de winkapaciteit van het winwerktuig (550 ton/uur in 
plaats van 275 ton/uur) neemt uiteraard ook het aantal maanden uit tabel 
3-5 ongeveer met een faktor 2 af. De konklusie uit tabel 3-5 is derhalve 
dat hogere geluidbelastingen dan 60 dBA slechts gedurende een relatief 
beperkte periode optreden. De precieze lengte van deze periode is afhan
kelijk van de bronsterkte en van de produktiekapaciteit van het winwerk
tuig. Als gevolg van optredende kumulatieve effekten zullen doorgaans de 
perioden waarin sprake is van een bepaalde geluidbelasting wat langer 
zijn dan hierboven Is aangegeven. 
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Voor de bronsterkten die in tabel 3-5 zijn opgenomen, kan ook de gezamen
lijke bronsterkte van meerdere winwerktuigen worden gelezen. In de vol
gende paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de kumulatieve effekten. 

Naast het tijdelijke karakter van de geluidbelasting kan ook het volgende 
als motivering in de ontheffingsaanvraag worden gehanteerd. Voorgesteld 
zou kunnen worden de delen van de koncessie in de direkte omgeving van 
bebouwing met name te ontgrinden in de periode oktober t/m maart. De 
hinder voor de bewoners in deze periode is ongetwijfeld minder dan in de 
zomer en in het voorjaar, wanneer de mensen veel meer buiten de woning 
vertoeven. 

De ontheffingskriteria zijn vooral gel!nt op stedelijke situaties, waarbij 
het woningbouwbelang een grote rol speelt. Een onderzoek naar het ver
lenen van ontheffingen bij de zonering van wegen heeft aangetoond dat 
alle in het onderzoek betrokken ontheffingsaanvragen werden gehonoreerd 
(Cramwinckel, 1984). De ontheffingskriteria bleken daarbij nogal wat 
speelrui mte te bieden. Een ontheffingskriterium zoals het nivo van het 
achtergrondgeluid is vooral van toepassing op stedelijke situaties. Wan-
neer het equivalent geluidnivo vanwege de grindwinning hoger is dan het 
nivo van het achtergrondgeluid kan een ontheffing worden verleend tot 
60 dBA (zie bijlage IV). Een nivo van het achtergrondgeluid van 60 dBA 
zal slechts bij uitzondering in de nabijheid van grindwinningskoncessies 
voorkomen, hetgeen betekent dat geen ontheffing verleend kan worden, om
dat niet aan de kriteria is voldaan. 

Met betrekking tot de huidige in exploitatie zijnde koncessies neigt de 
Provincie Limburg ertoe algemeen een grenswaarde van 60 dBA te hanteren 
voor de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. Dit geldt eveneens ten 
aanzien van het eerdergenoemde STEVOl-gebied. Daarbij kan gebruik gemaakt 
worden van een zekere mate van beleidsvrijheid die Gedeputeerde Staten in 
art. 26.4 WGH lijkt te worden toegekend. Indien namelijk de vergunning
aanvraag een koncessie betreft, waaromheen nog geen zone tot stand is ge
komen, houden GS bij hun beslissing op die aanvraag rekening met de 
waarden die voor de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting gelden volgens 
art. 65 en volgende van de Wet Geluidhinder (ontheffing tot 60 dBA). 
M.a.w. zolang nog geen zone is vastgesteld, lijken er meer mogelijkheden 
aanwezig te zijn om een hogere gevelbelasting toe te staan. In dit geval 
is er in formele zin geen sprake van het verlenen van een ontheffing. De 
ten hoogste toelaatbare gevelbelasting wordt rechtstreeks in de vergun-
ning vastgelegd. Wanneer eenmaal een zone is vastgesteld moet worden 
voldaan aan nauw omschreven ontheffingskriteria (zie bijlage IV). In dat 
geval moet ernstig rekening worden gehouden met een ten hoogste toelaat
bare gevelbelasting van 50 dBA op de omliggende woningen. Bij een bron
sterkte van 123 dBA van een winwerktuig betekent dit, dat de afstand 
tussen broncentrum en gevel in elk geval 620 meter moet zijn! (zie figuur 
3-2). Voor de in het ontgrondingenplan aan te wijzen nieuwe grindwin
ningsgebieden zou dit betekenen, dat er feitelijk geen grind meer gewon-
nen kan worden met de huidige winwerktuigen (zie figuur 3-3). 
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In het kader van de deregulering van overheidsregelingen zijn met betrek
king tot het toestaan van hogere waarden een tweetal varianten in diskus
sie geweest (Deregulering van overheidsregelingen, Tweede Kamer zitting 
1982-1983, 17931, nr. 4): 

"- gehele schrapping van de vaststellings- en goedkeuringsprocedure: men 
legt de beslissing met betrekking tot de hogere geluidbelasting in 
handen van degene die de zone vastlegt; (variant 1) 
schrappen van de ministeriêle goedkeuring alleen, zodat er nog een 
vaststeIl ingsprocedure via Gedeputeerde Staten overbl ijft, waarbij de 
ontheffingsprocedure in de bestemmingsplanprocedure kan worden 
opgenomen. Beide varianten hebben overigens uitdrukkelijk betrekking 
op zowel bestaande als nieuwe situaties." (variant 2) 

De regering heeft gekozen voor de variant 2 omdat "deze geen afbreuk doet 
aan de doelstelling van de WGH, maar procedureel wel een vereenvoudiging 
betekent." Variant 1 houdt in feite in dat de tot zonering bevoegde instan
tie -in casu vrijwel altijd Gedeputeerde Staten- na afweging van de diverse 
belangen zelf een hogere waarde kan kiezen. Een en ander is momenteel in 
overweging bij de Commissie Evaluatie Wet Geluidhinder. Deze hogere waarde 
moet dan wel liggen in een vooraf wettelijk vastgelegde 'bandbreedte'. Het 
principe van de 'bandbreedte' is erop gericht een zekere afwegingsruimte te 
kre&en met het oog op de grote verscheidenheid in konkrete ruimtelijke 
situaties (Geusebroek, 1984). Met name vanuit de sfeer van de ruimtelijke 
ordening zijn pleidooien te horen voor het hanteren van bandbreedtes voor 
milieuhygiênische normen (o.a. Arkesteijn, de Boer en de Loor, 1985). De te 
hanteren bandbreedte zou per regio in zekere mate kunnen verschillen. 
Tevens zou overwogen kunnen worden voor een (tijdelijke) aktiviteit als de 
grindwinning een bandbreedte aan te houden. De grenzen van de bandbreedte 
zouden dan wel op nationaal nivo vastgesteld moeten worden. De bovengrens 
geeft de norm aan die in elk geval moet worden gehaald. Het huidige 
systeem van de Wet Geluidhinder met de stringente normen gekoppeld aan de 
mogelijkheid tot het verlenen van ontheffingen wordt gekenmerkt door de 
hoge en dwingende normstelling waarop slechts bij uitzondering van kan 
worden afgeweken (ontheffingen). Een dergelijk stelsel heeft met name de 
voorkeur vanuit het beleidsveld milieuhygiêne. De vanuit juridisch oog-
punt harde normen worden door het milieuhygiênische beleidsveld gezien 
als een ondersteuning terwijl deze in de ruimtelijke ordening worden er-
varen als een belemmering voor een bredere afweging (Geusebroek, 1984). 
In paragraaf 5.4, waarin de oplossingsrichtingen worden besproken, wordt 
teruggekomen op de voordelen van het hanteren van een bandbreedte met het 
oog op de grindwinning. 
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3.5 KUMULATIEVE EFFEKTEN 

Met het oog op de beschikbare geluidruimte dient rekening te worden 
gehouden met mogelijk optredende kumulatieve geluidhindereffekten. Dit 
geldt voor alle binnen het koncessiegebied werkzame gr indwinningsinstal
laties. De mate waarin een kumulatief effekt optreedt, is afhankelijk van 
het aantal, de bronsterkte en de plaats van de diverse winwerktuigen. Op 
het moment dat een winwerktuig op de kritieke afstand vanaf de ontvanger
plaats opereert, zal de aanwezigheid van elke andere in werking zijnde 
installatie binnen redelijke afstand leiden tot een overschrijding van de 
norm. De kritieke afstand vanaf het broncentrum tot de ontvangerplaats 
voor een winwerktuig met een bronsterkte van 123 dBA bedraagt 270 m 
(Lm = 60 dBA). De enige manier om kumulatieve effekten binnen de perken 
te houden -anders dan middels een extra verlaging van de bronsterkte- is 
het aanhouden van voldoende afstand tussen de winwerktu igen ten opzichte 
van de ontvangerplaats. In deze paragraaf zal op basis van enkele be
rekeningen een indruk worden gegeven van de omvang van de kumulatieve 
effekten. Figuur 3-5 laat een grindwinningsgebied zien met een drietal 
winwerktuigen op een afstand van respektievelijk r1, r2 en r3 van de 
ontvangerplaats. 

(2) * * (1) * (3) 

r1 

---------dr----\\-7--------- koncessiegrens 

o ontvangerplaats 

* = winwerktuigen. 
o = de ontvangerplaats op een afstand d van de koncessie

grens. 
r = de afstand tussen winwerktuig en ontvangerplaats. 

Figuur 3-5 Kumulatleve eftekten winwerktuigen. 

I i liJ 
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In tabel 3-6 zijn de kumulatieve effekten berekend van de drie winwerk
tuigen (1), (2) en (3) met elk een bronsterkte van 123 dBA. Er is een 
minimale onderlinge afstand tussen de winwerktuigen aangehouden van 
200 meter. Tabel 3-6 laat zien, dat de winwerktuigen in bovengenoemd 
voorbeeld een overschrijding van de norm van 60 dBA met 3.2 dBA kunnen 
veroorzaken. 

rl r2=r3= Leq. ontvanger- kumulatief 
plaats (dBA) effekt (dBA) 

- - - - - - - - ------- - - - - - - - - -------
270 336 63.3 (*) + 3.2 uitgangspunten berekening: 
270 400 62.4 (*) + 2.3 a = 0.005 dBA/m 
270 500 61.4 (*) + 1.3 Lwr(1) = Lwr(2) = 
270 600 60.9 (*) + 0.3 Lwr(3) = 123 dBA 

(*) leq. vanwege winwerktuig (1) is 60.1 dBA (afstand tot ontvanger
plaats 270 meter). 

Tabel 3-6 Kumulatleve effekten van 3 winwerktuigen (Rekenvoorbeeld aan 
de hand van figuur 3-5). 

Om de norm van 60 dBA niet te overschrijden moeten grotere afstanden tot 
de koncessiegrens worden aangehouden dan wanneer er slechts een grindwin
ningSinstallatie in werking is. Ter verduidelijking van het een en ander 
kan het volgende voorbeeld dienen. Er is weer uitgegaan van drie winwerk
tuigen met een bronsterkte van 123 dBA en een onderlinge afstand van 
200 meter tussen de winwerktuigen. De drie installaties liggen elk op een 
gelijke afstand van de koncessiegrens. Indien afstanden worden aangehou-
den van r1 = 380 m en r1 = r3 = 430 m tot de ontvangerplaats dan bedraagt 
het equivalent geluidnivo 59.9 dBA op de ontvangerplaats. Uit berekening 
volgt dat vanwege het kumulatieve effekt in bovengenoemd voorbeeld de 
winwerktuigen elk 110 m extra afstand tot de koncessiegrens moeten aan
houden. Immers 1 winwerktuig op een afstand van 270 meter veroorzaakt ook 
60 dBA geluidbelasting. Op grond van bovenstaand voorbeeld kan ruwweg 
worden geschat dat nog eens voor 40 ha in het STEVOl-projekt ernstige 
beperkingen worden opgelegd aan de grindwinning. Deze schatting is geba
seerd op de ongeveer 3.6 km lange koncessiegrens waaraan woonbebouwing is 
gelegen (zie figuur 3-3). 

Tot slot van deze paragraaf Is ook bekeken bij welke kombinaties van de 
geluidruimte bepalende faktoren een volledige exploitatie van een konces
sie mogelijk Is. Tabel 3-7 is een uitbreiding van de reeds eerder ge
presenteerde tabel 3-4. De faktoren, die de beschikbare geluidruimte 
bepalen in een gebied met meerdere winwerktuigen, zijn: de ten hoogste 
toelaatbare gevelbelasting lm, de bronsterkte lwr van de verschillende 
winwerktuigen en de afstanden van de broncentra van deze winwerktuigen 
tot de ontvangerplaats. 
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Tabel 3-7 geeft een aantal kombinaties van faktoren, waarbij steeds het 
gehele gebied te ontgrinden is. WInwerktuig (1) kan steeds tot aan de 
koncessiegrens baggeren (vergelijk tabel 3-4). 

kombi- d Lm Lwr(l) Lwr(2) minimum-afstanden 
natie Lwr(3) broncentrum tot 

ontvangerplaats 

van 

(m) (dBA) (dBA) (dBA) rl r2 r3 
- - - - - - - - ------- - - - - - - - - -

a. 100 60 114 123 140 675 675 
b. 100 60 113 123 140 410 410 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------
c. 100 65 119 
d. 100 65 119 
e. 100 65 118 

Uitgangspunten bij de berekening: 
* a = 0.005 dBA/m (formule 3.1). 

123 140 440 
121 140 380 
123 140 350 

* de afstand d tussen koncessiegrens en ontvangerplaats is 100 m. 

440 
380 
350 

* de minimale afstand tussen de ontvangerplaats en het broncentrum van 
het winwerktuig Is 140 meter. 

Tabel 3-7 Kombinatie van faktoren, d, r, Lm en Lwr met voldoende 
beschikbare geluidruimte ten opzichte van een ontvangerplaats 
(Rekenvoorbeeld aan de hand van figuur 3-5). 

In de praktijk zal vaak sprake zijn van meer dan 3 winwerktuigen binnen 
een deelgebied. De konsekwenties van de kumulatieve effekten zullen 
daardoor nog groter zijn. Uitgaande van een maximaal toelaatbare geveI
belasting van 60 dBA en een afstand d = 100 m is een koncessie -In de 
vorm van een gezamenlijk door de producenten te exploiteren wingebied
alleen geheel te ontgrinden als: 

1) Er een of meerdere winwerktuigen ter beschikking staan met een bron
sterkte van 114 dBA of minder (zie tabel 3-4). 

2) De koncessie zodanig groot is, dat alle winwerktuigen onbelemmerd 
kunnen werken. 

3) Wanneer er door een te kleine oppervlakte onvoldoende mogelijkheden 
zijn om de grindwinningsaktiveitelten binnen het deelplan te spreiden, 
Is vanwege de kumulatieve effekten een extra bronsanering vereist In 
een mate die afhankelijk is van het aantal werktuigen (zie bijvoor
beeld kombinatie b, tabel 3-7). 

Aangezien een bronsanering tot ongeveer 112-114 dBA binnen afzienbare 
tijd niet tot de mogelijkheden lijkt te behoren, is een ontheffing de 
meest aangewezen weg om voldoende geluidruimte te kre&en. 
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Bij een ontheffing tot 65 dBA, een afstand d = 100 m en een voldoende 
oppervlakte van het deelplan, zijn de mogelijkheden minder beperkt, onder 
de restriktie dat 1 winwerktuig dan hooguit een bronsterkte zou mogen 
hebben van 119 dBA (zie tabel 3-7, kombinatles c t/m el. 

Het feit, dat er bij een ontheffing tot 65 dBA voldoende beschikbare 
geluidruimte is, wordt echter wel gekonditioneerd door de eis dat de 
overige winwerktuigen een bepaalde minimum-afstand aan moeten houden tot 
de ontvangerplaats. Bij een bronsterkte van 123 dBA van de overige win
werktuigen Is dit 440 meter (tabel 3-7, kombinatie cl. De tabel laat 
tevens zien, dat de speelruimte groter is en de inpassing gemakkelijker 
bij een bronsterkte van 118 dBA voor winwerktuig (1). 

In feite impliceert het voorgaande tevens, dat er -aangezien er veel meer 
ontvangerplaatsen zljn- een bepaalde minimum-spreiding van winwerktuigen 
moet (kunnen) worden aangehouden. De noodzakelijke spreiding is sterk 
afhankelijk van de bronsterkte en het aantal in het grindwinningsgebied 
In werking zijnde installaties. Voor de fasering van de grindwlnnings
projekten betekent dit dat de deelplannen voldoende groot moeten zijn om 
de aan te houden afstanden in te passen. 

In paragraaf 2.4 is er reeds op gewezen, dat er in het projekt STEVOl 
naar schatting 16 winwerktuigen moeten worden Ingezet in het topjaar 
1993, uitgaande van het gegeven dat een gemiddeld winwerktuig per jaar 
0.5 miljoen ton grind kan produceren. De berekeningen in deze paragraaf 
tonen aan dat het kumulatieve effekt van meerdere winwerktuigen wederom 
grote beperkingen oplegt aan de grindwinning in het projekt STEVOl, indien 
de afmetingen van de deelgebieden in de beschouwing worden betrokken. De 
deelgebieden die achtereenvolgens 'aan snee komen' hebben hebben immers 
gemiddeld afmetingen van 500 x 1000 m in doorsnede (zie figuur 2-3). 

De aan te houden afstanden tot ontvangerplaatsen van andere winwerktuigen 
dan de dichtstbijzijnde kunnen eventueel in de geluidhinder-vergunning 
worden opgenomen. In een ontwerp-vergunning d.d. 11 oktober 1983 met 
betrekking tot de koncessie WRC Eijsden Is het voorschrift opgenomen dat 
"binnen een afstand van 700 meter van de dichtsbij gelegen woning niet 
meer dan 1 baggermolen tegelijkertijd in werking mag zijn" (Gemeente 
Maastricht, 1984). 

Op de bronsterkte als bepalende faktor voor de beschikbare geluidruimte 
zal in de volgende paragrafen worden teruggekomen. Eerst zal in de 
volgende paragraaf de vergunningverlening aan de orde komen en de impli
katies die dit beleidsinstrument heeft voor de geluidemissie van de 
winwerktuigen. 
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3.6 VERGUNNINGVERLENING 

De vergunningverlening is een beleidsinstrument, dat specifiek Is gericht 
op de bron i.c. het bedrijf. Normaliter zal pas tot vergunningverlening 
worden overgegaan nadat de zonerings- en ontheffingenprocedure Is door
lopen. Op dat moment Is bekend welke geluidruimte aan het koncessiegebied 
Is toegemeten. De Wet Geluidhinder bepaalt, dat het verboden is bepaalde 
Inrichtingen te vestigen of in werking te hebben zonder een door Gedepu
teerde Staten verleende vergunning. In het onderdeel VI van het Besluit 
kategorie A-Inrichtingen Wet Geluidhinder, dat 1 september 1982 In wer
king is getreden, is vastgelegd welke kategorieän van bedrijven een 
vergunning moeten aanvragen. In dit Besluit worden een tweetal kate
gorieän genoemd die specifiek betrekking hebben op de grindproduktie: 

Vla: Inrichtingen voor de winning van steen of grind met een capaciteit 
ten aanzien daarvan van 100 ton per uur of meer. 

Vlb: Inrichtingen voor het breken, zeven of drogen van zand, grind en 
steen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 ton per 
jaar of meer. 

Bij de Researchvereniging Grindwinningsbedrijf zijn thans 27 grindwin
installaties bekend, waarvan de kapaciteit varieert van 150 tot 600 ton/uur. 
Ruim voldoende dus om elk van de winwerktuigen afzonderlijk als A-Inrich
ting aan te merken. Volgens de artikelsgewijze toelichting bij voornoemd 
Besluit kategorie A-Inrichtingen vallen de "koncessiegebieden waar steen 
en grind wordt gewonnen" onder eerder genoemd onderdeel van het Besluit: 
"De Inrichting bestaat uit het terrein binnen de grenzen van het konces
siegebied". Dit laatste is een gevolg van de jurisprudentie (KB Mook en 
Middelaar van 7 september 1961, nr. 37). Bij dit Koninklijk Besluit is 
het betrokken bedrijf als Inrichting aangemerkt, en zijn de grenzen van 
het koncessiegebied als de grenzen van de Inrichting aangewezen. In de 
praktijk wordt deze benadering niet altijd konsekwent gevolgd. Het voor
deel voor de vergunningverlener is dat niet meer beoordeeld behoeft te 
worden welk bedrijf de hinder veroorzaakt, indien een kombinatie c.q. een 
terreinvennootschap de vergunning aanvraagt. In de Wet Geluidhinder vindt 
vergunningverlening plaats op basis van de toelaatbaar geachte geluid
immissie op bepaalde plaatsen. Impliciet wordt daardoor ook rekening 
gehouden met eventueel optredende kumulatieve effekten. Dit houdt in, dat 
-waar in de toekomst alleen nog aan de kollektiviteit dat wil zeggen aan 
de gezamenlijke grindproducenten c.q. terreinmaatschappijen vergunningen 
zullen worden verleend- de terreinmaatschappij als vergunninghouder op
treedt. 

Tot het tijdstip van in werking treding van de Wet Geluidhinder viel het 
aspekt geluidhinder onder de Hinderwet. Volgens de Hinderwet (HW) is het 
verboden zonder daartoe verleende vergunning Inrichtingen die daarbuiten 
gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken op te richten, in werking te 
hebben, uit te breiden of de in de Inrichting toegepaste werkwijzen te 
veranderen (art. 2 HW). Na het in werking treden van het Hoofdstuk 
Industrielawaai van de Wet Geluidhinder houdt de Hinderwet zich wat 
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betreft de geluidhinder niet meer bezig met de zogenaamde A-Inrichtingen. 
Voor A-Inrichtingen, waaraan reeds een Hinderwetvergunning met daarin 
opgenomen geluidnormen is verleend, geldt dat deze vergunning mede geacht 
wordt te zijn verleend krachtens de Wet Geluidhinder. 

In het kader van de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Hinderwet enl 
of de Wet Geluidhinder dienen in de Provincie Limburg bij de vergunning
aanvraag onder andere de volgende gegevens te worden verstrekt: 

* "de woningen binnen een afstand van 500 meter vanaf de terreingrens, 
inklusief de toekomstige woningen en andere geluidgevoelige bestem
mingen (scholen, ziekenhuizen)." 

* "de bijdrage van de geluidbron aan de geluidbelasting bij nabije 
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen." 

Aangezien bij de grindwinning sprake is van verplaatsbare bronnen is 
de laatste vraag moeilijk in strikte zin te beantwoorden: de bijdrage 
varieert namelijk! Naast de bronsterkte van het winwerktuig is een be
langrijk gegeven de ten hoogste optredende geluidbelasting van de gevels 
van omliggende woningen. Deze geluidbelasting treedt op als het winwerk
tuig bij de grens van de Inrichting opereert, hetgeen slechts korte tijd 
het geval zal zijn (zie tabel 3-5). 

Bij de vergunningverlening wordt de etmaalwaarde gehanteerd als beoorde
lingsgrootheid. Voor de dagperiode (7.00-19.00 uur) is de etmaalwaarde 
gelijk aan het equivalent geluidnivo (Leq.). Voor de avond- en nacht
periode is een ander regiem van kracht zodat de Leq.-waarde afwijkt van 
de etmaal waarde (zie bijlage I, par. BI.4). Bij de grindwinning is vooral 
de dagperiode van belang. 

De vergunningverlening vindt in principe plaats nadat de zonerings- en 
ontheffingenprocedure is afgerond. Indien nog geen zone tot stand is 
gekomen kunnen Gedeputeerde Staten vooruitlopend op het zonebesluit over
gaan tot vergunningverlening, waarbij zij rekening moeten houden met de 
geluidbelasting van de gevel van omliggende woningen, die volgens de 
artikelen 65, 66 en 68 van de Wet Geluidhinder toelaatbaar wordt geacht 
(art. 26.4 WGH). Dit geldt overigens alleen voor de zonering van 'bestaan
de situaties'. Voor een definitie van het begrip 'bestaande situatie' zie 
paragraaf 4.2. 

Met de vaststelling van het zonebesluit, inklusief de ontheffingenproce
dure, is de geluidruimte, waarbinnen de grindwinningsbedrijven moeten 
werken, bepaald. De vergunningsaanvrage wordt door de terrein maatschappij 
als vergunninghouder ingediend bij de Gedeputeerde Staten. Deze zullen 
bij de beoordeling van vergunnlngsaanvragen tenminste moeten uitgaan van 
twee algemene beleidsregels: "a) Toetsing aan het principe van 'best 
practicabie means' en b) de grenswaarden genoemd in het wetsontwerp mogen 
niet worden overschreden. Hiervoor zijn zowel de ligging van de grens van 
de geluidzones als bestemmingen binnen de zone waarvoor grenswaarden zijn 
vastgesteld, bepalend." (Toelichting bij art. 17; Wet Geluidhinder, 
ed. Schuurman en Jordens, p. 40). 
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Met 'Best Practicabie Means' (B.P.M.) of 'best uitvoerbare technieken' 
worden die technieken bedoeld, die -rekening houdend met ekonom ische 
aspekten, dat wi I zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor 
een normaal renderend bedrijf- de grootste reduktie van de geluidemissie 
tot stand brengen (Nota Milieuhygi1!nische Normen, 1976). Tot op heden is 
er echter vrijwel geen onderzoek verricht naar het reduceren van geluid
hinder ten gevolge van grindwinningsaktiviteiten. De toelichting bij art. 17 
WGH vervolgt: "Vervolgens wordt onderzocht of het bedrijf waarop de 'best 
uitvoerbare technieken zijn toegepast voor wat betreft de geluidemissie 
niet de grenswaarden die bij de zonering zijn vastgesteld, zal over
schrijden." Een vergunningsaanvrage -gebaseerd op de 'best uitvoerbare 
technieken'- die leidt tot overschrijding van grenswaarden moet dus eigen
lijk worden geweigerd. Het gedeeltelijk onthouden van een vergunning, dat 
wil zeggen het vooralsnog uitsluiten van een deel van het gebied van 
ontgrinding, is uitgaande van het principe dat de koncessiegrenzen de 
grenzen van de Inrichting bepalen niet logisch en staat een planmatige 
aanpak van de grindwinning en de herinrichting in de weg. 

Ter vergelijking: In het geval van een 'gewoon industrieterrein' zou het 
feit dat een industri1!le installatie met een bepaalde bronsterkte volgens 
'best uitvoerbare technieken' niet kan funktioneren binnen de vastgestel
de grenswaarden, leiden tot verplaatsing van de betreffende installatie 
of tot toepassing van 'best technical means'. Wanneer het gaat om een 
nieuw te vestigen bedrijf op een industrieterrein zal de vergunning in 
een dergelijk geval geweigerd worden. Het betreffende bedrijf zal zich 
dan elders moeten vestigen. Voor de grindwinning geldt dat -wanneer men 
eenmaal in het stadium van de vergunningverlening is aangeland- het 
zoeken naar en aanwijzen van alternatieve lokaties geen re1!le optie meer 
is. Wat betreft de allokatieaspekten van de grindwinning wordt verwezen 
naar hoofdstuk twee. 

Het is mogelijk maatregelen tot bronsanering in nieuwe vergunningen op te 
nemen (middelvoorschriften). Dit houdt in dat bepaalde voorzieningen ter 
voorkoming of beperking van geluidhinder voorgeschreven kunnen worden. In 
het algemeen zullen deze maatregelen gebaseerd zijn op de 'best uitvoer
bare technieken'. De betreffende maatregelen moeten doorgaans binnen een 
relatief korte tijd uitgevoerd worden. Een tijdel ijke ontheffing voor het 
nakomen van voorschriften in een vergunning is in principe niet mogelijk. 
In uitzonderingsgevallen komen bij de toetsing van vergunningaanvragen 
ook de 'best technical means' in aanmerking. (Cirkulaire Industrielawaai). 
Onder 'best technical means' worden die maatregelen verstaan die niet 
meer zijn te beschouwen als een normaal gangbare technische ingreep. De 
daaraan verbonden kosten kunnen zeer hoog zijn. Voor de grindwinnings
installaties zijn dergelijke technische ingrepen op korte termijn niet 
mogelijk (zie verder paragraaf 3.7). 

Met het oog op de kontrole door de vergunningverlenende instantie op de 
naleving van vergunningsvoorschriften is het voor de vergunninghouder van 
groot belang dat de wijze van kontroleren eenduidig in de vergunning zelf 
wordt vastgelegd (De Vos, 1985). In de vergunningsvoorschriften zal in 
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het algemeen het toegestane immissienivo op bepaalde plaatsen in etmaal
waarden vastgelegd worden (voor definitie begrip etmaalwaarde zie bijlage I). 
Dit type voorschrift is goed kontroleerbaar door de overheid. Het is 
eventueel ook mogelijk dat de toegestane immissierelevante bronsterkte 
(Lwr) in etmaalwaarden wordt vastgelegd. Echter een dergelijk voorschrift 
is veel moeilijker kontroleerbaar, omdat de bronsterkte moet worden 
teruggerekend uit de gemeten immissiewaarde middels een overdrachts
berekening. In de Cirkulaire Industrielawaai worden onder andere de vol
gende richtlijnen ten aanzien van de opstelling van de vergunnings
voorschriften gegeven: "Op en rond het bedrijfsterrein worden controle
punten aangegeven waar controleniveaus gelden die corresponderen met de 
overige in de vergunning aangegeven maxi male geluidniveaus. Het meten van 
de controleniveus moet mogelijk zijn zonder onder zo ruim mogelijke 
meteorologische condities. De toegelaten meetmethoden moeten worden aan
gegeven." 

In verband met het bijzondere karakter van de grindwin-installaties 
(verplaatsbaarheid, richtingsafhankelijke bronsterkte). is sprake van 
grotere onzekerheidsmarges in de akoestische berekeningen dan bij niet
verplaatsbare Inrichtingen. In bijlage II zijn berekeningen uitgevoerd 
die een indruk geven van de onzekerheidsmarges van het berekende equiva
lent geluidnivo. 

In de volgende paragraaf zal nu worden ingegaan op de diverse (on)moge
lijkheden van bestrijding van geluidhinder vanwege de grindwinning. Daar
in zal ook -in het verlengde van hetgeen in deze paragraaf is gesteld 
betreffende de 'best uitvoerbare technieken' e.d.- de bronbestrijding aan 
de orde komen. 
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3.7 BESTRIJDING VAN GELUIDHINDER 

Opmerkelijk is dat, waar in de wet zelf een duidelijke voorkeur bij bron
bestrijding wordt gelegd, deze in de uitvoerings-AMvB's veelal juist bij 
beperking van de overdacht en afscherming van de ontvanger wordt gelegd. 
Alleen ten aanzien van toestellen en de kategorie A-Inrichtingen kan 
blijkens de uitvoeringsmaatregelen gesproken worden van een prioriteit 
voor de bronbestrijding en dan nog vooral wanneer het gaat om nieuwe 
situaties (Langbroek, 1984). Deze stelling lijkt zo mogelijk nog meer op 
te gaan voor de grindwinningskoncessies. De aanpak van de geluidhinder 
vanwege de grindwinning vindt vooralsnog plaats via zonering van de 
koncessies en niet via art. 18 van de Wet Geluidhinder, dat expliciet 
gericht is op 'verplaatsbare Inrichtingen'. Omdat er in het onderhavige 
geval sprake is van verplaatsbare geluidbronnen is in beginsel sanering 
aan de bron logischer dan het nemen van maatregelen in de sfeer van de 
geluidoverdracht of bij de ontvanger i.c. gevelisolatie. Immers het nemen 
van de laatstgenoemde maatregelen zal waarschijnlijk steeds op andere 
plaatsen herhaald moeten worden. Anders dan bij vestiging van een nieuw 
bedrijf op een industrieterrein veelal het geval is, beschikken de grind
winningsbedrijven over komplete installaties, die slechts 'verhuizen' 
naar een nieuwe lokatie. Dit kan steeds aanpassing aan nieuwe en soms 
verdergaande eisen inhouden, die voortvloeien uit de ter plaatse geldende 
in de zoneringsprocedure vastgestelde grenswaarden. Meer duidelijkheid 
van overheidswege over het door de producenten na te streven geluid
emissienivo van de winwerktuigen is daarom zeer zeker nodig. 

Maatregelen in de sfeer van overdracht zouden wellicht kunnen zijn het 
opwerpen van geluidwallen en het plaatsen van geluidschermen. Geluidwal
len (en ook geluidschermen) zijn effektief wanneer de weg die het geluid 
moet afleggen naar de ontvanger, kan worden verlengd. Dit is met name het 
geval als deze dichtbij de woningen of dichtbij de bron worden ge-
situeerd. En wanneer het broncentrum relatief laag is gelegen. Een rela-
tief lage waterspiegel ten opzichte van het maaiveld kan hieraan een 
bijdrage leveren. Aan beide mogelijkheden zijn aanzienlijke bezwaren 
verbonden door de benodigde hoogte van de wallen c.q. schermen in verband 
met de hoogte van de broncentra van de winwerktuigen (varil!rend van 4 tot 
soms meer dan 10 meter boven de waterspiegel). Dit heeft tot gevolg dat 
de geluidwallen een hoogte van 10 of meer meter zouden moeten hebben om 
voldoende effektief te zijn. Dit zou tevens een breedte van ca. 40 meter 
aan de onderzijde van de geluidwal vereisen. Mits inpasbaar in de uitvoe
ring van herinrichtingswerken en mits dit niet leidt tot extra grondaan
kopen, zou overwogen kunnen worden de af te graven bovengrond hiervoor 
aan te wenden. Dit impliceert, dat de in depot gezette bovengrond in 
bepaalde gevallen tevens als geluidwal dienst zou kunnen doen. Daar 
echter de grindwinning en herinrichting momenteel zo veel mogelijk vol
gens het principe 'werk met werk maken' worden uitgevoerd, lijken de 
mogelijkheden beperkt. 
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Aan het aanbrengen van geluidschermen kleven grote bezwaren in verband 
met de beperkte effektiviteit door de maximale hoogte van 5 meter en 
de kosten (vanwege de benodigde hoogte en de zware fundering). De gang
bare toepassingen van schermen bij verkeerslawaai zijn voor het onderha
vige geval veel te kostbaar (f 400,- ä f 800,- per m2 schermoppervlak). 
Met betrekking tot verkeerslawaai zijn bij bewoners veelal ernstige 
bezwaren gekonstateerd tegen geluidschermen in verband met de belemmering 
van het uitzicht (Kortbeek, 1984). Bij de grindwinning zou dit nog ster-
ker kunnen zijn vanwege het feit dat de geluidhinder overwegend beperkt 
blijft tot de dagperiode gedurende werkdagen. 

Het is ook mogelijk de geluidhinder tegen te gaan door maatregelen te 
nemen aan de woningen (gevelisolatie). De normen voor de toelaatbare 
geluidhinder binnenshuis zijn 35 respektievelijk 40 dBA (zie bijlage IV). 
De hieraan verbonden kosten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de 
woning en de te verwachten geluidbelasting. Een zeer globale schatting 
zegt dat in het gebied tussen de 50 en 60 dBA-kontour de kosten van 
voldoende isolatie f 2.000,- ä f 3.000,- per woning zijn (kierdichting). 
Voor het gebied tussen de 60 en 65 dBA-kontour ligt dit bedrag rond de 
f. 5.000,- per woning. In dat laatste geval zouden eventueel ook maatre
gelen genomen moeten worden met betrekking tot de ramen (glas). Opgemerkt 
moet worden, dat met name bij de slechtere kwaliteit woningen het hante
ren van de 'kitspuit' ter afdichting van kieren zeer effektief is ter 
verbetering van het binnenmilieu. 

In het kader van de bronbestrljdlng zijn in de afgelopen jaren enkele 
maatregelen genomen, die ook betrekkelijk efficiênt bleken te zijn: 

* omkasting van een tussenstation middels een dubbelwandige nishut. 
* afdekking van pijpleidingen met bovengrond. 

Verreweg de meeste geluidhinder in een grindwinningsgebied wordt echter 
veroorzaakt door de winwerktuigen zelf. Bij de vergunningverlening zullen 
de mogelijkheden voor het terugdringen van de geluidemissie van de win
werktuigen een belangrijke rol vervullen. Centraal daarbij staat het 
begrip 'best uitvoerbare technieken'. Het rapport van M+P geeft een 
aantal technische voorzieningen ter bestrijding van de geluidemissie aan. 
Niet bekend is in hoeverre deze reeds zijn toegepast. Met betrekking tot 
de in het rapport genoemde maatregelen kan de volgende indeling worden 
aangehouden: 

a) maatregelen, die inpasbaar zijn op bestaande installaties. 
b) maatregelen, die in feite alleen inpasbaar zijn op nieuw te bouwen of 

nieuw te ontwerpen installaties. 

Het onderscheid tussen de 'best practicabie means' en de 'best technical 
means' heeft betrekking op bovengenoemde indeling, maar een strikte 
scheiding valt niet te trekken. De onder a) in te delen maatregelen 
kunnen in de praktijk worden uitgetest. Ten aanzien van de onder b) te 
rangschikken maatregelen is alleen op langere termijn succes te verwach
ten. 

- 64 - I 



__________________________________ GELUIDHINDERSPOOR 

In het bovenstaande is gesproken over het aanbrengen van geluidschermen. In 
dit verband zou ook de mogelijkheid van een drijvend geluidscherm in be
schouwing kunnen worden genomen. Eventueel zou dit uitgevoerd kunnen worden 
in de vorm van een (gedeeltelijke) overkapping. Een hieraan verbonden 
bezwaar is echter dat de arbeidsomstandigheden op het winwerktuig zelf 
waarschijnlijk zullen verslechteren. En zelfs zodanig dat niet meer kan 
worden voldaan aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Verder kan 
het aanbrengen van een drijvend geluidscherm ook tot gevolg hebben dat 
de afvoer van het grind moeilijker wordt. 

In paragraaf 3.2 is reeds gewezen op de mogelijkheid van het stellen van 
algemene emlssle-elsen aan de winwerktuigen op basis van art. 18 van de 
Wet Geluidhinder. Het eerdergenoemde rapport 'karakteristieke geluidemis
sie van baggerwerktuigen en mogel ijkheden tot verm indering' is verschenen 
naar aanleiding van een onderzoek, dat is uitgevoerd teneinde deze moge
lijkheid nader te onderzoeken (M+P, 1985). Uit het onderzoek bleek dat er 
geen eenduidige relatie was te leggen tussen de bronsterkte van de win
werktuigen enerzijds en diverse parameters voor de grindproduktie ander
zijds (winkapaciteit, motorvermogen, etc.). Dit wordt geweten aan het 
ontbreken van elke vorm van standaardisatie van de winwerktuigen. Het 
opstellen van een AMvB wordt door het Ministerie van VROM pas mogelijk 
geacht als standaardisatie is bereikt. Dit is althans het algemene beleid 
zoals dat ten aanzien van werktuigen in de bouw ook wordt toegepast. 

Een volgende mogelijkheid is het toepassen van nieuwe wln- en verwerklngs
technieken. Een mogelijk alternatief voor de huidige methode van winnen 
is dat met name het zeven en breken niet meer op de winwerktuigen zelf 
geschiedt, maar dat het ongesorteerde materiaal bijvoorbeeld via een 
pijpleiding naar een afzonderlijk terrein wordt getransporteerd. In het 
rapport van M+P is voor een systeem van een winzuiger + pijpleiding een 
bronsterkte van 116.5 dBA berekend (M+P, 1985). Niet vermeld wordt of dit 
ook voor het transport van grind geldt. Wanneer dit terrein buiten het 
koncessiegebied is gelegen wordt op deze wijze extra geluidruimte ge
kre&rd. Immers dit terrein zal apart gezoneerd moeten worden. Een be
langrijke faktor bij de situering van een dergelijk, eventueel semi
permanent, verwerkingsterrein is de afstand tot de diverse (toekomstige) 
grindwinningsgebieden. De toepassing van een systeem als hierboven be
schreven vergt uiteraard een bredere afweging van niet alleen het aspekt 
geluidhinder, maar ook van andere milieu-aspekten, bedrijfsekonomische, 
ruimtelijke en civiel-technische aspekten. 

Een verlaging van het equivalent geluidnivo om daarmee te voldoen aan de 
norm kan bereikt worden door een verkorting van verkorting van de bedrljfs
duur. Formule (3.1) bevat de zogenaamde bedrijfsduurkorrektieterm eb. 
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Uit formule (3.2) volgt dat bij de bedrijfsduurkorrektieterm Cb de 
volgende waarden aan kan nemen: 

Tb (uren) Cb (dBA) 

9 1.2 
8 1.8 
7 2.3 
6 3.0 
5 3.8 
4 4.8 
3 6.0 

Tabel 3-8 Bedrijfsduur en bedrljfsduurkorrektleterm 

Dit betekent, dat het equivalent geluidnivo bij een bedrijfsduur van 3 uur 
in plaats van 8 uur met 4.2 dBA afneemt, waardoor het equivalent geluid
nivo wellicht tot onder de grenswaarde zou kunnen dalen. M.a.w. door een 
winwerktuig slechts gedurende een zeer beperkte tijd in te zetten, zou 
voor de in paragraaf 3.3 genoemde gebieden, die bij normale bedrijfsvoe
ring niet ontgrind kunnen worden, op deze wijze wellicht aan de norm 
kunnen worden voldaan. Aan een dergelijke werkwijze kleven echter een 
aantal ernstige bezwaren: 

* De feitelijk optredende geluidhinder als gevolg van de grindwinning 
wordt alleen gespreid over een langere periode. M.a.w. vanwege het 
tijdelijke karakter heeft het verkorten van de bedrijfsduur niet 
hetzelfde effekt als bij een kontinue aktiviteit op een en dezelfde 
plaats. 

* Wanneer het een relatief geluidarm winwerktuig betref, kan dit slechts 
korte tijd worden ingezet, waardoor de aangebrachte voorzieningen niet 
rendabel gemaakt kunnen worden. 

* Andere overwegingen van bedrijfsekonomische aard. 
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3.8 KNELPUNTEN IN DE BESLUITVORMING 

In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de in vorige 
paragrafen besproken knelpunten ten aanzien van de toepassing van de Wet 
Geluidhinder op de grindwinning. Ook zal aandacht worden besteed aan de 
afstemming met de besluitvorming in het kader van de Ontgrondingenwet. 

De in het zonebesluit toegekende geluidruimte kan zOdanig beperkt zijn 
dat de grindwinning in ernstige mate wordt beperkt. In paragraaf 3.3 is 
beschreven, dat de beschikbare geluidruimte in hoofdzaak afhankelijk is 
van een drietal faktoren: de afstand d tussen de koncessiegrens en de 
dichtstbijzijnde woningen, de toelaatbaar geachte gevelbelasting en de 
bronsterkte van de winwerktuigen. 

Figuur 3-3 laat aan de hand van een praktijksituatie zien, in welke 
gebieden de grindwinning niet meer kan plaatsvinden met winwerktuigen met 
een bronsterkte van 123 dBA, welke bronsterkte op dit moment het gemid
delde emissienivo van de winwerktuigen is. Ondanks een ontheffing tot 
60 dBA van de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting kan in het projekt 
STEVOL met de huidige winwerktu igen ongeveer 46 ha van de 210 ha niet 
ontgrind worden. Met name in de kleinere deelgebieden 'Wal burg' en 'Neer
veld' die respektievelijk 25 en 28 ha groot zijn, kunnen respektievelijk 
ongeveer 10.5 en 14.8 ha niet ontgrind worden. 

Het verlies aan oppervlakte te ontgrinden gebied binnen de koncessie kan 
verkleind worden door de bronsterkte Lwr te verlagen of de maximaal toe
laatbare geluidbelasting Lm te vergroten of de afstand d te vergroten, 
waardoor overigens het koncessiegebied kleiner zal worden. De afstand d 
wordt bepaald tijdens het pianvormingsproces voor het projektplan. Het 
vaststellen van een de maximaal toelaatbare geluidbelasting van de gevels 
van woningen binnen zones gebeurt in een zware procedure, waarin nauw 
omschreven ontheffingskriteria worden gehanteerd. De bronsterkte is voor
al afhankelijk van de technische en flnancleel-ekonomlsche mogelijkheden 
om tot bronsanering over te gaan. Met het oog op de samenhang in de 
totale besluitvorming is het van belang op te merken, dat alleen de 
laatste faktor in hoofdzaak door de producenten bepaald wordt. De overige 
twee faktoren zijn door de producenten hoogstens door overleg met de 
overheid enigermate te be?nvloeden. Deze faktoren, de afstand d en de 
maximaal toelaatbare geluidbelasting, worden in principe door de overheid 
bepaald. 

De gang van zaken tot nu toe met betrekking tot de hiervoor genoemde 
samenhang in de besluitvorming duidt erop, dat de faktor bronsterkte 
duidelijk als sluitpost wordt beschouwd. De overheid geeft de waarde van 
d en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting aan (de geluidrui mte). 
Vervolgens moeten de producenten moeten onderling maar zien binnen deze 
randvoorwaarden de grindwinning te doen plaatsvinden. De praktijk leert 
dat hiermee een zeer zwaar beroep wordt gedaan op het technische aanpas
singsvermogen van de grindproducenten. 
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De redelijkheid van dit beroep kan daarnaast nog in twijfel getrokken 
worden doordat de geluidhinder ten gevolge van de grindwinning voor de 
bewoners van omliggende woningen in twee opzichten een tijdelijk karakter 
heeft: tijdelijk met het oog op de uitvoeringsduur van de grindwinning in 
zijn totaliteit en tijdelijk vanwege de voortdurende verplaatsing van de 
geluidbronnen in kwestie door de gehele koncessie, waardoor de geluid
belasting op een en dezelfde ontvangerplaats slechts een relatief be
perkte tijd hoog is. Gekonstateerd moet worden dat de kriteria genoemd in 
de AMvB op basis waarvan ontheffing kan worden verleend voor de ten 
hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevels van de binnen zones 
gelegen woningen niet inspelen op het gegeven dat de geluidbelasting van 
de omgeving slechts gedurende een relatief beperkte tijd hoog is. Tabel 
3-5 geeft uitgaande van enkele gel!xpliciteerde vooronderstellingen een 
indruk van de mate waarin sprake is van een tijdelijk karakter van de 
geluidbelasting ten gevolge van de grindwinning. Geluidbelastingen hoger 
dan 60 dBA zullen zich -uitgaande van een winwerktuig met een bronsterkte 
van 123 dBA- bij een woning op 100 meter van de koncessiegrens voordoen 
gedurende een periode van ongeveer een half jaar. 

Met betrekking tot de huidige in exploitatie zijnde koncessies neigt de 
Provincie Limburg ertoe momenteel een norm van 60 dBA te hanteren 
voor de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. Dit geldt eveneens ten 
aanzien van het eerdergenoemde STEVOl-gebied. Daarbij kan gebruik gemaakt 
worden van een zekere mate van beleidsvrijheid die Gedeputeerde Staten in 
art. 26.4 lijkt te worden toegekend. Indien namelijk de vergunningaan-
vraag een koncessie betreft waaromheen nog geen zone tot stand is ge
komen, houden GS bij hun beslissing op die aanvraag rekening met met de 
waarden die voor de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting gelden volgens 
art. 65 en volgende van de Wet Geluidhinder. M.a.w. zolang nog geen zone 
is vastgesteld, lijken er meer mogelijkheden aanwezig te zijn om een 
gevelbelasting tot 60 dBA toe te staan. Wanneer eenmaal een zone is vast
gesteld moet worden voldaan aan nauw omschreven ontheffingskriteria (zie 
bijlage IV). In dat geval moet ernstig rekening worden gehouden met een 
ten hoogste toelaatbare gevelbelasting van 50 dBA op de omliggende wonin
gen. Bij een bronsterkte van 123 dBA van een winwerktuig betekent dit, 
dat de afstand tussen broncentrum en gevel in elk geval 620 meter moet 
bedragen! Voor de in het ontgrondingenplan aan te wijzen grindwinnings
gebieden zou dit betekenen, dat er feitelijk geen grind meer gewonnen kan 
worden met de huidige winwerktuigen. 

Een ontheffing tot 65 dBA kan slechts in 'saneringssituaties' gegeven 
worden door de Minister van VROM, wanneer de aanwezige geluidbelasting 
reeds hoger is dan 55 dBA. 'Saneringssituaties' zijn dus tevens 'bestaan
de situaties' in de zin van de Wet Geluidhinder. De nieuwe grindwinnings
gebieden na STEVOl zullen waarschijnlijk aangemerkt worden als 'nieuwe 
situaties'. In dat geval is er geen saneringsprocedure voorzien en ook 
geen mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing tot 65 dBA. Voor 
een nadere behandeling van de begrippen 'bestaande situaties' en 'nieuwe 
situaties' wordt verwezen naar paragraaf 4.2. 

Wanneer meerdere installaties tegelijkertijd in werking zijn, is er 
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sprake van kumulatleve eftekten. Dit houdt in dat installaties soms 
alleen op grotere afstanden van elkaar op hetzelfde moment in werking 
kunnen zijn. Ook werktuigen, die ingezet worden in het kader van af
ruimings- of herinrichtingswerkzaamheden kunnen bijdragen aan dit kumula
tieve effekt. Op basis van een aantal gel!xpliciteerde vooronderstellingen 
is in paragraaf 3.5 berekend dat dat binnen de grindwinningsprojekten de 
winwerktuigen onderling een voldoende afstand aan moeten kunnen houden. 
De grootte van die afstand is afhankelijk van de bronsterkte en de ver
leende ontheffing. Voor de fasering van grindwinningsprojekten betekent 
dit dat de afzonderlijke deelplannen voldoende groot zouden moeten zijn 
om bovengenoemde afstanden in te passen. Belangrijk is ook de vraag op 
welke wijze in de akoestische onderzoeken ten behoeve van de zonering met 
de kumulatieve effekten van bijvoorbeeld vier à vijf winwerktuigen reke
ning wordt gehouden. 

Wanneer de in het zonebesluit vastgestelde geluidrui mte te beperkt is, 
kan deze omstandigheid bij de vergunningverlening in het kader van de Wet 
Geluidhinder in theorie leiden tot een vijftal te onderscheiden situaties: 

1. De geluidhindervergunning wordt niet verleend vanwege het niet toe
passen van de 'best uitvoerbare technieken' of vanwege de te verwach
ten overschrijding van de ten hoogste toelaatbaar geachte geveibelas
ting uitgaande van toepassing van de 'best uitvoerbare technieken'. 
De koncessie kan niet ontgrind worden. 

2. De geluidhindervergunning wordt wel verleend. Als gevolg van de 
grindwinning treedt vervolgens in de omgeving van de koncessie een 
zodanige geluidhinder op, dat de maximaal toelaatbare gevelbelasting 
wordt overschreden. 

3. De geluidhindervergunning wordt wel verleend. Bepaalde delen van de 
koncessie in de direkte nabijheid van woonbebouwing kunnen niet 
ontgrind worden, omdat dit anders zou leiden tot overschrijding van 
normen. 

4. De geluidhindervergunning wordt verleend voor slechts een deel van 
het koncessiegebied, m.a.w. in de vergunning wordt een gebied aan
gegeven waarbinnen vanwege de geluidhinder vooralsnog niet gebaggerd 
mag worden. De grenzen van de 'Inrichting' komen dan niet meer over
een met de in het projektplan aangegeven koncessiegrens. De ontgron
dingsvergunning wordt verleend met een koncessiegrens konform die van 
het projektplan. 

5. Als 4., alleen nu wordt de koncessiegrens in de ontgrondingsvergun
ning aangepast aan de grenzen van de 'Inrichting' zoals die blijkt 
uit de geluidhindervergunning. 

In alle vijf gevallen treedt een uitermate ongewenste situatie op. Aan
passing van de koncessiegrens door wijziging van het projektplan behoort 
In het stadium van vergunningverlening niet meer tot de rel!le alterna
tieven. Immers de koncessiegrens is aangegeven in het projektplan, dat 
reeds door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De producenten hebben 
reeds grondaankopen gedaan. 

- 69 -

I ____ ~~~. ____ ., __ ,_,. __ _......'.ii..-.-...-n.'.""jO, 



- -

________________________________ GELUIDHINDERSPOOR 

Teneinde te voorkomen dat situatie 2 zich daadwerkelijk voordoet, zal de 
Provincie geneigd zijn in de geluidhindervergunning het gebied aan te 
geven, waarbinnen vooralsnog niet gebaggerd mag worden, zoals inmiddels 
gebeurd Is met de koncessie WRC Eijsden (situatie 4). Een dergelijke 
aanpak kan ten aanzien van de gezamenlijk door de producenten geêxploi
teerde grindwinningsprojekten onoverkomelijke knelpunten opleveren. Im
mers in deze grote projekten kunnen een groot aantal verschillende win
werktuigen (27 In getal) worden ingezet met allemaal een verschillende 
bronsterkte. Een aanpak als hierboven geschetst wordt onhaalbaar als men 
ook nog rekening moet houden met de kumulatieve effekten. 

Teneinde de geluidbelasting te beperken tot bijvoorbeeld 60 dBA op 100 m 
van de koncessiegrens zou een verlaging van de bronsterkte nodig zijn tot 
een geluidemissienivo van ongeveer 114 dBA. Op deze wijze zou al het 
grind binnen de koncessiegrenzen gewonnen kunnen worden. Bovendien moet 
nog rekening worden gehouden met kumulatieve eftekten, waardoor een 
verdere verlaging van de bronsterkte noodzakelijk kan zijn. Om deze sane
ring van de bronnen te bewerkstelligen zijn ingrijpende maatregelen 
nodig. Vergaande aanpassingen of nieuwbouw van installaties is alleen op 
langere termijn mogelijk. Dit zal een snelle aanpassing aan de normen van 
de Wet Geluidhinder in de weg staan. 

Een saneringsprogramma voor de grindwinningsinstallaties is moeilijk 
realiseerbaar binnen het kader van een zoneringsprocedure (art. 71 en 72 
WGH). Het zal vrijwel steeds zo zijn, dat ofwel de grindwinning te ver is 
voortgeschreden om nog te zoneren en te saneren ofwel dat sanering niet 
meer mogelijk is omdat het geen 'bestaande situatie' betreft. Ten aanzien 
van de huidige winwerktuigen biedt een gefaseerde aanpak, waarbij de 
diverse maatregelen uitgetest kunnen worden, het meeste perspektief. Een 
dergelljké gefaseerde uitvoering van saneringsmaatregelen Is bij het 
verlenen van vergunningen middels voorschriften moeilijk te realiseren. 
Daarmee kan gekonkludeerd worden, dat de Wet Geluidhinder als zodanig 
momenteel geen geschikt kader biedt voor een aanpak van bronbestrijding 
bij de grindwinningsinstallaties. 
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4. BESLUITVORMING IN HET RUIMTELIJK ORDENINGSSPOOR 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op enige ruimtelijke ordeningsaspek
ten van de in dit rapport behandelde problematiek, met name de zonering 
van de grindwinningsgebieden en de stiltegebieden. Met zone wordt bedoeld 
een rond het betrokken terrein aangegeven gebied, waarbuiten de geluid
belasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag 
gaan. De bepaling van de ligging van de zonegrenzen is "een afwegings
proces, waarbij enerzijds rekening kan worden gehouden met de gevolgen 
van zonering voor in de omgeving van het industrieterrein aanwezige of 
geplande geluidsgevoelige objecten en anderzijds rekening kan worden 
gehouden met de in het kader van de zonering aan de industrie toe te 
kennen geluidemissieruimte." (Wet Geluidhinder, ed. Schuurmans en Jor
dens, 1984, p. 77). 

In de achterliggende periode is in ruime mate gebruik gemaakt van de 
bevoegdheid om de termijn van de zonering van industrieterreinen met twee 
jaar te verlengen. Gezien het feit, dat een verder uitstel van de zone-
ring van bestaande situaties tot de periode na 1 september 1986 niet meer 
mogelijk is, heeft de Minister van VROM de besturen van gemeenten en 
provincies verzocht in deze een strakke tijdsplanning te volgen (Cirku-
laire van 2 april 1985, nr. 2825131). In deze Cirkulaire wordt met be
trekking tot 'bestaande situaties' een onderscheid gemaakt tussen situa-
ties, waarbij de zonegrens op de 50 dB(A)-kontour kan worden gesitueerd 
(variant a) en situaties waarin de zonegrens ruimer kan worden gekozen 
dan in het hiervoor genoemde geval (variant b). Voor variant a wordt een 
minimale besluitvormingsduur voorzien van 5 maanden. Voor variant b is 
dit 10 maanden. Vanwege het feit dat bij de grindwinningsterreinen sprake 
is van voortdurend veranderende geluidkontouren lijkt variant b het meest 
van toepassing. Dit betekent dat de eerste fase van het akoestisch onder
zoek in oktober 1985 afgerond dient te zijn. In de Wet Geluidhinder is 
bepaald dat, indien de zoneringsbevoegdheid bij Provinciale Staten ligt 
en besluitvorming niet tijdig, dat wil zeggen voor 1 september 1986, 
plaatsvindt de Kroon deze bevoegdheid overneemt (art. 59 en 64 WGH). 
Overigens moet men zich ten zeerste afvragen of genoemde termijnen ge
haaid zullen worden. Buiten het niet meer verlenen van bijdragen voor het 
akoestisch onderzoek is er van de zijde van het Rijk Immers geen werke
lijke sanktie mogelijk. Het zoneren van een groot aantal daarvoor in 
aanmerking komende industrieterreinen door het Ministerie zelf is op 
korte termijn geen re8e1 alternatief. In bijlage 111 is de procedure voor 
de zonering van industrieterreinen (bestaande situaties) beknopt weer
gegeven alsmede het tijdschema voor de zonering. 
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Alvorens echter te kiezen voor een bepaalde variant van de zonerings
procedure dient beoordeeld te worden of zonering van de grindwinnings
projekten, die momenteel in exploitatie zijn, verantwoord is in relatie 
tot de kosten daarvan. Daartoe is in tabel 4-1 een schatting gegeven van 
de tijdsduur die per projekt gemoeid is met het winnen van de resterende 
hoeveelheden grind. In tabel 1-1 in hoofdstuk 1 is een volledige lijst 
opgenomen van alle grindwinningsprojekten in Limburg. De schatting is 
gebaseerd op de aanname, dat het ontgrinden van 1 ha een gemiddelde 
tijdsduur in beslag neemt van 1/5 jaar. 

exploitatieduur 

minder dan 1 jaar 
1 - 2 
2 - 5 
meer dan 5 jaar 

aantal projekten 

4 
5 
2 
1 

aantal nog te ver
gunnen projekten 

1 
3 
4 

Tabel 4-1 Overzicht te verwachten tijdsduur In Jaren van grindwinnlngs
projekten per 1-1-1985 (exkluslef het projekt Panheel). 

Bovenstaande tabel laat zien dat er nog een beperkt aantal relatief 
grotere projekten resteert. Dit zijn -naast het projekt Panheel- de 
projekten Polderveld, Bilt, Asselt, WRC Eijsden en Beegden 1. In veel 
gevallen betreft dit gebieden waarvoor deels nog geen ontgrondingsvergun
ning is verleend. Het projekt Asselt zal -net als Panheel- worden vergund 
aan de gezamenlijke grindwinningsmaatschappijen. Dit betekent dat er 
meerdere winwerktuigen tegelijkertijd in werking zullen zijn, zodat het 
ontgrindingstempo in werkelijkheid hoger zal liggen. Voor de andere 
projekten geldt eveneens dat mogelijkerwijs meer dan 1 winwerktuig zal 
worden ingezet. 

De Provincie Limburg gaat ervan uit, dat in 1992 het laatste grind uit de 
zogenaamde 'Structuurvisie-gebieden' zal worden gewonnen. Met betrekking 
tot het projekt STEVOl, waar in 1990 met het winnen van grind zal worden 
begonnen, wordt verwacht dat dit projekt een tijdsduur van 6 jaar in 
beslag zal nemen. In verband met het hiervoor geschetste tijdelijke 
karakter van de grindwinning doet zich de vraag voor welke kriteria 
gehanteerd zullen worden om uit te maken in welke gevallen het nog zinvol 
is om tot zonering over te gaan. De zonering dient te worden vastgelegd 
in bestemmingsplannen. Een mogelijk kriterium zou kunnen zijn de algemeen 
gewenst geachte herzieningstermijn voor bestemmingsplannen van 10 jaar. 
Hierbij aansluitend kan art. 16 van het Hinderbesluit genoemd worden. 
Volgens dit artikel kan aan Inrichtingen met een tijdelijk karakter een 
hinderwetvergunning voor een bepaalde termijn worden verleend. Deze ter
mijn mag echter de duur van 10 jaar niet te boven gaan. Hantering van het 
kriterium van 10 jaar zou er toe leiden dat alleen de zeer grote projek-
ten nog gezoneerd zouden moeten worden. 
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In de nota IINaar een beleidsplan Milieuhygiêne voor de Provincie Noord
BrabantIl wordt ten aanzien van ontgrondingen en geluidhinder opgemerkt, 
dat met name de grindbaggermachines in ruime omgeving van de winplaats 
overlast (geluidhinder) veroorzaken. En verder: IIDe tijdsduur van de 
werkzaamheden is in deze gevallen van belangII. Op de mogelijke konsekwen
ties van het hier gekonstateerde tijdelijke karakter van de grindwinning 
voor zonering, ontheffingen en vergunningverlening wordt in bovengenoemde 
nota echter niet ingegaan. 

De procedures voor de zonering van industrieterreinen zullen in dit rap
port niet uitgebreid behandeld worden. De hoofdlijnen worden verkort 
weergegeven in bijlage 111. Deze procedures worden uitgebreid toegelicht 
in een tweetal nota's van het Ministerie van VROM: het Draaiboek zonering 
rond industrieterreinen 1 (nieuwe situaties) en de Handleiding zonering 
industrieterreinen (bestaande situaties). 

In de volgende paragraaf zal in het kort het beleidsinstrumentarium 
betreffende de zonering uiteen worden gezet, waarbij het onderscheid 
tussen 'bestaande situaties' en 'nieuwe situaties' aan de orde zal komen. 
In paragraaf 4.3 worden de faktoren die de omvang van geluidzones rondom 
grindwingebieden bepalen, behandeld. Vervolgens worden in paragraaf 4.4 
de zogenaamde stiltegebieden besproken. Tenslotte wordt in paragraaf 4.5 
een overzicht gegeven van de te verwachten knelpunten. 
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4.2 BELEIDSINSTRUMENTARIUM 

In het hoofdstuk 'Zones rond industrieterreinen' van de Wet Geluidhinder 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 'nieuwe situaties' en 'bestaande 
situaties' (afdeling 1 resp. afdeling 2 van hoofdstuk V). Er is sprake van 
een 'nieuwe situatie', wanneer bij de vaststelling of herziening van een 
bestemmingsplan aan gronden een bestemming wordt gegeven die mogelijkheid 
van de vestiging van A-Inrichtingen insluit. 

Van 'bestaande situaties' wordt gesproken wanneer (Ministerie van VROM, 
1985): 

a) Er op 1 september 1982 een feitelijk bestaand industrieterrein is, 
waarop A-Inrichtingen zijn gevestigd en waarvoor het geldende bestem
mingsplan vestiging van A-Inrichtingen toestaat. 

b) De gemeenteraad voor 1 september 1982 een bestemmingsplan heeft 
vastgesteld, dat aan gronden een bestemming geeft waarin de mogelijk
heid van vestiging van A-Inrichtingen niet nadrukkelijk is uitge-
sloten, terwijl op het betreffende terrein nog geen A-Inrichtingen 
gevestigd zijn. 

c) Er op 1 september 1982 een terrein aanwezig is waarop A-Inrichtingen 
gevestigd zijn of kunnen worden, terwijl een bestemmingsplan voor dit 
gebied ontbreekt of het geldende bestemmingsplan ook een andere (bij
voorbeeld agrarische) bestemming toelaat. 

Bovengenoemde omschrijvingen verschaffen nauwelijks duidelijkheid omtrent 
het feit welke grindwinningsgebieden zullen worden aangemerkt als 'be
staande situaties' en welke als 'nieuwe situaties'. Immers de bestemming 
grindwinningsterrein komt in de praktijk niet of nauwelijks in bestem
mingsplannen voor. De uitermate onduidelijke formulering onder c) zou 
doorredenerend tot gevolg kunnen hebben dat bijna heel het agrarisch 
gebied in Midden-Limburg als zijnde potentieel grindwinningsgebied ge
zoneerd zou moeten worden! Voor het Provinciaal Bestuur van Limburg be
tekent dit dat de vrijheid tot interpretatie om ofwel voor de procedure 
'bestaande situaties' ofwel voor de procedure 'nieuwe situaties' te 
kiezen vrij groot is. 

Er is een tweetal redenen aan te wijzen waarom het voor Provincie en 
producenten gunstiger is STEVOl aan te merken als een bestaande situatie. 
In de eerste plaats komen in dat geval de kosten van het akoestisch 
onderzoek voor rekening van het Rijk i.c. de heffingenpot, terwijl zij 
anders op de bestemmingsplankosten drukken. En in de tweede plaats is er 
-wanneer er nog geen zone is vastgesteld- de mogelijkheid om op basis van 
art. 26.4 WGH een geluidhinder-vergunning te verlenen (zie ook paragraaf 
3.4). 

Als kriterium voor de keuze tussen de procedure 'bestaande situatie' of 
'nieuwe situatie' komt met name het tijdstip van de planologisChe aan
wijzing tot grindwinningsgebied in aanmerking. De Structuurvisie voor de 
Grindwinningsgebieden is in 1969 vastgesteld, zodat op basis daarvan de 
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daarin aangewezen grindwinningsterreinen kunnen worden aangemerkt als 
'bestaande situatie'. Hetzelfde geldt voor het STEVOL-gebied in verband 
met het in maart 1982 vastgestelde streekplan Noord- en M idden-Li mburg. 
In dit streekplan werd het gebied tussen Ohe en Laak en Stevensweert 
aangegeven als buffer en overloop naar de lange termijn. 

Ten aanzien van de nieuwe in het ontgrondingenplan aan te wijzen grind
winningsgebieden zijn voor beide opvattingen motiveringen aan te voeren. 
Met betrekking tot het aanmerken als 'bestaande situatie' ligt de motive
ring in het onder c) geformuleerde kriterium. Bestemmingsplannen sloten 
op 1 september 1982 grindwinning doorgaans niet uit. Het aanmerken als 
'nieuwe situatie' kan zijn grondslag vinden in het feit dat de planolo
gische aanwijzing pas geschiedt in het kader van het nog vast te stellen 
ontgrondingenplan. De laatste interpretatie sluit het beste aan bij het 
systeem van de huidige Wet Geluidhinder en lijkt als zodanig de meest 
waarschijnlijke. 

Vaststelling van een zone kan voor bestaande situaties geschieden door 
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan (art. 55 WGH) of door 
middel van een afzonderlijk zonebesluit (art. 56 WGH). Wanneer de zone
grenzen de gemeentegrenzen overschrijden, hetgeen in Midden-Limburg voor 
de grindwinningsterreinen veelvuldig het geval zal zijn, neemt Provin-
ciale Staten een besluit. Ook hier is dus de Provincie de verantwoorde
lijke instantie. Voor de procedure zonering rond industrieterreinen 
(nieuwe situaties) moeten in het geval dat het toestaan van hogere waar
den wordt nagestreefd, in totaal 45 procedurestappen gezet worden 
(Ministerie van VROM, 1984). De in werking treding van de Wet Geluid
hinder heeft aan de oorspronkelijke bestemmingsplanprocedure 16 stappen 
toegevoegd! Omdat bij de grindwinning vrijwel altijd door Provinciale 
Staten eerst een afzonderlijk zonebesluit genomen zal worden, dat 
vervolgens in het bestem mingsplan verwerkt moet worden, is het aantal stappen 
in feite nog groter. Een beknopt overzicht van de procedure is opgenomen 
in bijlage 111. 
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4.3 ZONERING 

De Wet Geluidhinder bevat waar het de toelaatbare geluidbelasting betreft 
een aantal harde wettelijk vastgelegde normen: 50, SS, 60 en 65 dBA. Ten 
aanzien van de bij zonering aan te houden afstanden bestaan evenwel geen 
wettelijke normen. In enkele pUblikaties worden wel normen genoemd, zon
der dat daarvoor ondersteunende jurisprudentie aanwezig is (Ronken, 1984). 
De 'Indicatieve lijst geluidzones voor nieuwe inrichtingen' geeft voor 
onderhavig onderzoek de volgende relevante afstandsnormen (Ministerie van 
VROM, 1982): 

"15. Steenbrekerijen en -zeverijen in de open lucht; 
alleen overdag in werking (Jnrichtingenbesluit WGH, 
kategorie Vlc): 

55. Steenbrekerijen en -zeverijen in een gesloten gebouw, 
alleen overdag in werking (Inrichtingenbesluit WGH, 
kategorie Vlc): 

123. Winningslokaties voor zand en grind (Inrichtingenbesluit, 
kategorie Vla): 

700 meter 

300 meter 

volgt uit 
akoestisch 
onderzoek" 

In de in opdracht van de Provincie Gelderland vervaardigde 'Inventarisa
tie Ruimtelijk Relevante Milieuhygienische Normen' wordt voor de hier
boven genoemde kategorie Vla een afstandsnorm aangegeven van 300 meter 
(Ronken, 1984). Het gaat daarbij om de afstand van de grens van de 
inrichting tot woningen of andere geluidgevoelige objekten. Deze norm is 
volgens het rapport gebaseerd op onderzoek, advisering en dergelijke. 
Ondersteunende jurisprudentie ontbreekt echter. 

In het akoestisch onderzoek betreffende de grindwinning nabij Eijsden is 
de huidige omvang van de 50 dBA kontour berekend op 1100 tot 1200 meter 
(2 winwerktuigen + 12 stuks grondverzetmachines in bedrijf). De toekom
stige kontouren zijn berekend door de broncentra van 1 baggermolen en 
grondverzetmachines energetisch op te tellen. Vervolgens zijn de geluids
kontouren bepaald door deze 'gezamenlijke' bronsterkte langs de konces
siegrens te verschuiven. Voor bovengenoemde grindwinning is nog geen zone 
vastgesteld. 

Zoals in hoofdstuk 3 naar voren is gekomen zal waarschijnlijk vooral de 
ten hoogste toelaatbaar geachte gelUidbelasting van de gevels van omlig
gende woningen -bijvoorbeeld 60 dBA of 65 dBA- maatgevend zijn voor de 
grindwinningsmogelijkheden. In het volgende gedeelte zullen nu ter illus
tratie de afstanden berekend worden tussen de 50 dBA en 60 dBA-kontour en 
tussen de 50 en 65 dBA-kontour voor verschillende bronsterktes. In onder
staande berekeningen is uitgegaan van een maximaal toelaatbare geluid
belasting van de gevels van woningen van 60 dBA respektievelijk 65 dBA. 
Zoals figuur 3-3 liet zien, is er sprake van een aanzienlijke beperking 
van de grindwinning ten gevolge van een veronderstelde ten hoogste toe
laatbare geluidbelasting van 60 dBA op de gevels van omliggende woningen. 
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Wanneer echter de zone een te geringe omvang heeft, kan op een gegeven 
moment ook de ligging van de zonegrenzen maatgevend worden. Een komplice
rende faktor is daarbij dat de afstand tussen de verschillende kontouren 
sterk afhankelijk is van de bronsterkte. Bij de grindwinning worden 
installaties ingezet met verschillende bronsterktes. In tabel 4-2 is voor 
een groot aantal bronsterkten de afstand tussen de kontouren berekend. In 
de berekening is uitgegaan van een koêfficiênt a = 0.005 dBA/m. 

Bronsterkte 
Lwr(x) 
(dBA) 

130 
129 
128 
127 
126 
125 
124 
123 
122 
121 
120 
119 
118 
117 
116 
115 

Afstand p(x) tussen 
50 en 60 dBA-kontour 
(a 0.005 dBA/m) 

590 
565 
525 
485 
445 
410 
380 
350 
320 
290 
270 
250 
230 
210 
195 
180 

Afstand r(x) tussen 
50 en 65 dBA-kontour 
(a 0.005 dBA/m) 

760 
715 
670 
620 
570 
520 
475 
430 
400 
370 
350 
330 
290 
265 

Tabel 4-2 Berekende afstanden In meters tussen de 60 dB(A) en 50 dB(A)
kontour p(x) en tussen de 65 en 50 dBA-kontour r(x) bij bron
sterkte L wr(x). 

Tabel 4-1 geeft aan dat de afstanden tussen de verschi /lende kontouren 
sterk uiteen kunnen lopen. Op basis van eerdergenoemd rapport betreffende 
de grindwinning bij Eijsden kan worden berekend, dat de afstand tussen 60 
en 50 dBA-kontour varieert tussen de 310 en 370 meter. Deze kontouren 
zijn berekend voor een winwerktuig met een bronsterkte van ongeveer 122,5 
dBA. De afstand tussen de 65 en 50 dBA-kontour loopt uiteen van 400 tot 
470 meter. Vergelijking van deze gegevens met tabel 4-2 leert, dat 
a = 0.005 dBA/m een redelijke schatting is voor de afname ten gevolge van 
bodem-demping, luchtabsorptie, enz .. 
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De resulterende zoneafstand z(x) kan uitgaande van een ontheffing tot 
60 dBA bepaald worden aan de hand van formule (4.1): 

(4.1) z(x) ~ p(x) + d (meters) 

waarin: z(x) = De totale afstand tussen de koncessiegrens en de zonegrens 
bij bronsterkte L wr(x). 

p(x) = De afstand tussen de 50 en 60-dBA kontour bij bronsterkte 
Lwr(x). 

-

d De afstand tussen het de koncessiegrens en de de gevels van 
omliggende woningen, waarvoor de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting van 60 dBA geldt. 

Het Is logisch om bij de zonering ervan uit te gaan, dat de ligging van 
de zonegrens wordt bepaald in relatie tot de maximaal toelaatbaar geachte 
gevelbelasting van de in de nabijheid van de koncessiegrens gelegen 
woningen. Daarbij kan in eerste Instantie de grootste bronsterkte van de 
In te zetten winwerktuigen tot uitgangspunt worden genomen. De uiteinde
lijk vast te stellen geluidzone, Is het resultaat van een planologische 
afweging. Met name de gemeentelijke woningbouwbelangen spelen doorgaans 
een grote rol bij de bepaling van de omvang van geluidzones. Voor gemeen
ten zal een omvang van de zone als hierboven berekend een tijdelijke 
beperking van de woningbouw mogelijkheden betekenen. In verband met het 
tijdelijke karakter van deze beperking lijkt het aangeven van een -In 
relatie tot de ontheffing- voldoende omvang van de zone zonder al te 
grote problemen te kunnen geschieden. Opgemerkt moet worden dat ten 
behoeve van woningbouw eventueel gebruik gemaakt kan worden van anticipa
tiemogelIjkheden voortvloeiende uit de bestemmingsplanprocedure. 
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4.4 STILTEGEBIEDEN 

Een ander beleidsinstrument dat de aandacht verdient is de aanwIJzing van 
stiltegebieden. Dit vanwege het feit, dat de grindwinningsterreinen veelal 
liggen of komen te liggen in landelijke gebieden met een laag achtergrond
geluidnivo. Onder een stiltegebied wordt in de Wet Geluidhinder verstaan: 
"een gebied van enige vierkante kilometers of meer waarin de geluid
belasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in 
dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden ver
stoord." Gedeputeerde Staten is verplicht een onderzoek in te stellen 
naar de aanwezigheid van bovengenoemde gebieden of van gebieden, waar 
zonder ingrijpende maatregelen de geluidbelasting tot het eerder genoemde 
nivo kan worden teruggebracht. Provinciale Staten stellen vervolgens een 
Intentieprogramma op, waarin zij kunnen aankondigen het streekplan te 
zullen wijzigen. De eventuele aanwijzing vindt na afweging van alle 
belangen plaats bij de streekplanvaststelling. Opstelling van een inten
tieprogram ma door Provinciale Staten is wel verplicht, het aanwijzen van 
stiltegebieden echter niet. Provinciale Staten dienen ter voorkoming of 
beperking van geluidhinder voor de in het streekplan vastgestelde stilte
gebieden een provinciale verordening op te stellen (zie Modelverordening 
Stiltegebieden, Wet Geluidhinder, ed. Schuurman en Jordens, p. 783 e.v.). 

Volgens de Memorie van Toelichting wordt bij stiltegebieden gedacht aan 
"natuurgebieden, agrarische gebieden met natuurwetenschappelijke waarde, 
zoals weidevogel gebieden, nationale parken en potentiêle landschapsparken, 
welke uit een oogpunt van adequaat beheer geen of slechts geringe vergro
ting van de natuurlijke geluidsbelasting kunnen verdragen. De voorbereiding 
van een intentieprogramma stiltegebieden voor de Provincie Limburg verkeert 
thans echter nog in een pril stadium. 

Ten aanzien van het aanwezige geluidnivo merkt de Memorie van Toelichting 
op: "Zeer globaal gaat het hier om gebieden met een achtergrondgeluidnivo 
overdag van 30 tot 40 à 45 dBA". Er is hier echter geen sprake van een 
harde norm zoals bijvoorbeeld bij het verlenen van ontheffingen. Dien
tengevolge is ook niet duidelijk of en in hoeverre het aanwijzen van 
stiltegebieden konsekwenties zal hebben voor de grindwinning. Hantering 
van een norm in het stiltegebied van 40 dBA (maximaal toelaatbare geluid
belasting) vanwege de grindwinning betekent nog altijd dat een winwerk
tuig met een bronsterkte van 123 dBA op een afstand van 1300 meter zou 
moeten blijven (formule (3.1), a = 0.005). Met name door dit afstandsef
fekt kunnen in de nabijheid van de grindwinningsgebieden gelegen stilte
gebieden een rol spelen als argument in de belangenafweging bij de zone
ring. Als zOdanig kunnen de In het streekplan aangewezen stiltegebieden 
van invloed zijn op de te hanteren geluidnormen of de ligging van de 
zonegrens. Ook hier zou echter rekening gehouden kunnen worden met het 
tijdelijke karakter van de grindwinning door voor enige tijd een hogere 
geluidbelasting te accepteren. Gedeputeerde Staten heeft in dit verband 
voldoende bevoegdheden om het beleid ten aanzien van de stiltegebieden en 
het grindwinningsbeleid op elkaar af te stemmen, zoals bijvoorbeeld het 
op termijn aanwijzen van stiltegebieden. 

- 79 -

I, ,I 1 1 1 .I ,'ua I 11 I 11 11' ij 1 LI ,I 



RUIMTELIJKE ORDENINGSSPOOR 

4.5 KNELPUNTEN IN DE BESLUITVORMING 

Het gedetailleerde karakter van de Wet Geluidhinder met haar harde normen 
maakt het moeilijk aan te sluiten bij de reeds bestaande besluitvormings
procedures in de ruimtelijke ordening. Door het expliciet in de Wet Geluid
hinder vastleggen van de wijze waarop het geluidhinder-aspekt in de plan
vorming voor bestemmingsplannen verwerkt dient te worden, krijgt de faktor 
geluid een eigen behandeling. De faktor geluid dreigt daardoor geplaatst te 
worden boven andere faktoren die evenzeer betrekking hebben op de in de plan
vorming af te wegen belangen. De harde geluldnormen met de nauw omschreven 
onthefflngskrlterla maken het echter moeilijk het 'geluldbelang' te laten 
wijken voor andere belangen. De kans op komplikaties bij de besluitvorming 
over de zonering van grindwinningsprojekten is daardoor reMeI aanwezig, 
waardoor de projekten vrijwel zeker vertraging zullen oplopen. 

Tabel 4-1 heeft laten zien dat de tijdsduur die gemoeid is met de reste
rende grindwinning in de huidige koncessies relatief zo beperkt is dat 
zonering van de lopende projekten niet erg efflclênt is in verband met de 
hoge bestuurlijke en administratieve kosten. Voor de lopende projekten en 
geplande uitbreidingen daarvan zou zonering derhalve achterwege moeten 
blijven en volstaan moeten worden met het voeren van een vergunningen
beleid. 

Wanneer ondanks het hierboven gestelde toch wordt besloten tot zonering 
moet met het oog op de grindwinning een voldoende ruime zone aangegeven 
worden. Voor projekten, waarvoor reeds een Hinderwet/Wet Geluidhinder 
vergunning is verleend, zullen de in de vergunning vermelde voorschriften 
met betrekking tot geluidhinder tot uitgangspunt van de zonering worden 
genomen. 

Voor de grindwinningsmogelijkheden kan zowel de ligging van de zonegrens 
als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevels van omliggende 
woningen maatgevend zijn. Voor de nieuwe projekten geldt dat beide faktoren 
in onderlinge samenhang moeten worden bepaald. In paragraaf 4.3 is uiteen
gezet dat bij de bepaling van de zone-omvang rekening moet worden gehouden 
met de bronsterkte van de in te zetten werktuigen met de hoogste geluid
emissie. Zones zullen dan bij de huidige bronsterkte van de winwerktuigen 
een omvang moeten krijgen van 500 cl 600 meter. Nader akoestisch onderzoek 
is echter nodig om de invloed van bodemdemping en luchtabsorptie op het 
equivalent geluidnivo beter in te kunnen schatten. 

Wanneer gekozen wordt voor het zoneren van de grindwinningsgebieden, dan 
brengt dit een tijdelijke beperking met zich mee van de woningbouwmoge
lijkheden voor de gemeente(n). Voor geprojekteerde woningen binnen zones 
geldt een maximum van 55 dB(A). Voor nog te projekteren woningen mag de 
geluidbelasting niet hoger zijn dan 50 dB(A). Woningbouw en de bouw van 
andere geluidgevoelige objekten binnen zones -bijvoorbeeld in het kader 
van de herinrichting- is alleen mogelijk middels anticipatie (art. 19 
WRO). 
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Volgens de huidige Wet Geluidhinder dient de geluldzone te worden vastge
steld in het bestemmingsplan, eventueel nadat eerst een afzonderlijk 
zonebesluit Is genomen. De voorbereiding van het nieuwe bestem mingsplan 
is echter doorgaans vooral gericht op het vaststellen van de nabestem
ming. De vaststelling van het bestemmingsplan zal niet zelden vertraagd 
worden door diskussies over de nabestemmlng, waardoor ook de vaststelling 
van de geluidzone wordt vertraagd. Daardoor zou uiteindelijk ook de 
aanvang van grindwinningsprojekten kunnen worden vertraagd. 
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5. EVALUATIE 

5.1 INLEIDING 

In het eerste hoofdstuk is reeds toegelicht, dat deze studie zich in 
essentie richt op (mogelijke) knelpunten in de besluitvorming met betrek
king tot de toepassing van de Wet Geluidhinder op de grindwinning. Te
vens Is aandacht besteed aan de afstemming tussen de besluitvorming In 
het spoor van de Ontgrondingenwet, van de Wet Geluidhinder en van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. Knelpunten doen zich met name voor in situa
ties, waarin verschillende besluitvormingsprocessen In verband met hun 
onderlinge afhankelijkheid op elkaar dienen te worden afgestemd. 

In de vorige hoofdstukken is uitvoerig op de knelpunten Ingegaan. In dit 
hoofdstuk zullen de mogelijke oplossingsriChtingen nader belicht worden. 
Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen maatregelen ter beper
king van geluidhinder en voorstellen ter verbetering van te volgen proce
dures. In paragraaf 5.3 zullen een aantal konkrete maatregelen worden 
besproken die de geluidhinder vanwege de grindwinning kunnen terugdrin
gen. Mogelijke oplossingen in de procedurele sfeer komen in paragraaf 5.4 
aan de orde. In de voorgaande hoofdstukken is reeds duidelijk naar voren 
gekomen dat een verbetering van beide vormen van afstem ming noodzakelijk 
is en uiteraard in onderlinge samenhang dient te worden bezien. 

Wat betreft de procedurevoorstellen staat het streven naar flexibeler 
procedures en eenvoudiger beleidsinstrumenten centraal. De in dit hoofd
stuk te presenteren oplossingsrichtingen hebben zowel betrekking op moge
lijkheden die pas op langere termijn als wel die reeds op kortere termijn 
gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft te maken met o.a. de langere duur 
van procedures tot wetswijziging en ook de lange tijd die nodig zal zijn 
om te komen tot een beperking van de geluidemissie van de grindwin
ningSinstallaties. 

De oplossingsrichtingen zullen -wat betreft de procedurevoorstellen- In 
deze studie aan de hand van meerdere krlterla worden beoordeeld. Deze 
gehanteerde kriteria worden allereerst in de volgende paragraaf toege
licht. Aan de hand van deze kriteria zal in paragraaf 5.5 een beoordeling 
van de procedurele oplossingsrichtingen worden gegeven. Deze evaluatie Is 
gebaseerd op kwalitatieve informatie en zal worden gepresenteerd in de 
vorm van een glObale vergelijking. Hiermee wordt beoogd de diskussie over 
het thans zeer relevante onderwerp "geluidhinder en grindwinning" In een 
overzichtelijk kader te plaatsen en -waar mogelljk- hieraan richting te 
geven. 
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5.2 EVALUATIEKRITERIA 

Bij het opstellen van relevante kriteria voor de beoordeling van de pro
cedurele oplossingsrichtingen is onder andere gebruik gemaakt van de in 
het kader van de 'deregulering' opgestelde ministeriêle richtlijnen van 
5 november 1984, die als titel hebben meegekregen: "Aanwijzingen Inzake 
terughoudendheid met regelgeving", verder aan te dulden als 'Aanwijzin
gen'. Hieronder zullen nu acht kriteria worden besproken die verder In 
dit hoofdstuk zullen worden gehanteerd. 

Het kriterium van de effektiviteit of doeltreffendheid heeft betrekking 
op het bereiken van beoogde doeleinden van regelgeving, beleidsmaat
regelen, etc .. Daarbij moeten naast beoogde effekten ook de eventueel 
niet beoogde neveneffekten in de beschouwing worden betrokken (Aanwijzin
gen, toetsingspunt 8). In deze studie worden als hoofddoeleinden de be
perking van de geluidhinder vanwege de grindwinning en de winning van 
grind konform de produktietaakstellingen beschouwd. Het ko8rdineren van 
besluitvorming, het aanbrengen van samenhang in de besluiten en het 
verkleinen van de kans op impasses in de besluitvorming Is van groot 
belang met het oog op de effektiviteit van het totale besluitvormings
proces. 

Efflcl"'tJe als krlterlum heeft betrekking op de relatie tussen doel(en) 
en middel(en). De in te zetten middelen komen met name tot uiting in de 
bestuurlijke en maatSChappelijke kosten van de besluitvorming. Volgens de 
eerdergenoemde 'Aanwijzingen' moet worden gestreefd naar een beperking 
van de bestuurlijke lasten, die met de uitvoering van een regeling zijn 
gemoeid (Aanwijzingen, toetsingspunt 13). Daarnaast is ook de lange duur 
van besluitvormingsprocessen van belang met het oog op de efflciêntle. 

De In dit hoofdstuk aangegeven oplossingsrichtingen variêren wat betreft 
de realiseerbaarheid op de korte termijn. De mate van realiseerbaarheid 
op korte termijn Is wat betreft procedurewijzigingen bijvoorbeeld afhan
kelijk van de voor de Invoering van een AMvB of wetswijziging benodigde 
tijd. 

Een volgend krlterlum dat van belang is, is dat van de eenvoud, begrijpe
lijkheid, bestendigheid. Volgens bovengenoemde 'Aanwijzingen' dient men 
bij het stellen van normen In of op basis van een regeling te streven 
naar eenvoud, begrijpelijkheid en bestendigheid. Bestendigheid heeft be
trekking op de duurzaamheid van regels. In de 'Aanwijzingen' wordt het 
streven naar eenvoud en begrijpelijkheid wel gebonden aan een voorwaarde: 
het stellen van algemene normen waarop vele specifieke of kategorale 
uitzonderingen moeten worden gemaakt, dient te worden vermeden (toet
singspunt 6). 

De mate van rechtsbescherming voor burgers en bedrijven is een belangrijk 
krlterlum ten aanzien van oplOSSingen op het procedurele vlak. De aan
wezigheid van bezwaren- en beroepsprocedures zijn maatgevend voor de 
rechtsbescherm Ing. 
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De mogelijkheid tot handhaving van de voorschriften -bij,voorbeeld de in 
vergunningen vastgelegde maximaal toelaatbare geluidbelastingen- is spe
cifiek een kriterium van de zijde van de overheid. Onder deze zogenaamde 
externetlandhaving , ~te ' ohderscheiden van interne handhaving, dat wil · 
zeggen handhaving van voorschriften binnen bedrijven of ook wel zelfhand
having genoemd- vallen toezicht, kontrole en vervolging. 

De effektenvan de regelgeving voor de organisatie ·vand.e bedrijfstak, de 
terrein maatschappijen en de afzonderlijke bedrijven dienen bij debeoor
deling te worden betrokken (Aanwijzingen, toetsingspunt 12). In het bij,.. 
zonder de gevolgen voor de administratie en de besluitvormingsprocessen 
binnen de :koncessiegebieden zijn een punt .vanaandaçht •. Verder. zijn ook 
de (on)mogelijkheden van de reeds eerder aangeduide . wijczevan interne. 
handhaving ' of zelfhandhaving van de voorschriften van 'belang. Ook de 
konsekwenties van maatregelen ter beperking van geluidhinder voor de 
organisatie moeten in deoverweg.ing betrokken wor.den. 

De ingrijpendheid van regelgeving voor ' de soclaal-ekonomischeposltle . van : 
de ,grlndwlnnlngsbedrljven ·is· het laatste in beschouwing te nemen krite~ 

riurn. 'Bij deal of · niet gewenste gevolgen van regelgeving' kan onder ,·' 
andere ·<worden. gedacht aan de konkurrentiepositie ' van ·bedr.ijven (nationaal 
en :Internationaal) en deinvester.ingsgeneigdheid (Aanwijzingen, 
toetsingsp~nt 11). i 

:; 

, ~ . 

-85 -



____________________ EVALUATIE 

5.3 MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN: MAATREGELEN 

Ten aanzien van maatregelen ter beperking van geluidhinder vanwege de 
grindwinning kunnen een viertal -In principe- verschillende oplossings
richtingen worden onderscheiden: 

* Het zoeken naar vanuit het oogpunt van geluidhinder geschikte 
lokaties. 

* Het terugdringen van de geluidemissie van de winwerktuigen (bron
sanering). 

* Het spreiden qua tijd en plaats van de in werk ing zijnde installaties, 
waardoor kumulatleve effekten verminderen c.q. niet optreden. 

* Het nemen van maatregelen In de overdrachtsfeer en bij de ontvanger. 

Een eerste bijdrage tot een betere afstemming In de besluitvorming ligt 
op het terrein van de pianvorming In het kader van de Wet op de Ruimte
lijke Ordening en van de Ontgrondingenwet. In de pianvorming voor het 
ontgrondingenplan, waarin globale winzones worden aangewezen, kan expli
ciet rekening worden gehouden met geluidhinder als lokatiekriterium. Het 
aanhouden van voldoende afstand tot woonbebouwing bij het vaststellen van 
de grenzen van koncessiegebieden Is een eerste mogelijkheid tot beperking 
van de geluidhinder. Bi j de voorbereiding van het projektplan moet de 
koncessiegrens zodanig worden vastgesteld, dat de beschikbare geluidruim
te voldoende Is om het gehele gebied, met de op dat moment operationele 
-dan wel met de binnen afzienbare tljd- ter beschikking staande winwerk
tuigen, te ontgrinden. 

Een tweede mogelijkheid tot het beperken van geluidhinder en in het 
bijzonder van de kumulatleve effekten is gelegen In een zo groot moge
lijke spreiding wat betreft plaats en tijd van de winwerktuigen binnen de 
koncessiegrenzen. Wellicht zullen voorschriften daaromtrent in de ver
gunning ex art. 17 Wet Geluidhinder moeten worden opgenomen. Uitwerking 
van deze voorschriften zal moeten plaatsvinden in het werkplan. Spreiding 
In plaats houdt In, dat binnen (de gefaseerde opzet van) de grindwinning 
en herinrichting de gegeven geluidruimte maximaal wordt benut door een zo 
gespreid mogelijke opstelling van de winwerktuigen. Een spreiding van de 
grindwinning over meerdere lokaties, waar tegelijkertijd gebaggerd kan 
worden, kan eveneens bijdragen aan het beperken van de geluidhinder. 
Evenzo Is het gunstig de grlndwlnnlngs- en herinrichtingswerkzaamheden 
zoveel mogelijk In de tijd te spreiden. Dit geldt zowel voor de dag-
periode van 7.00 uur tot 19.00 uur als voor het gehele jaar. Opgemerkt 
moet worden, dat het nog maar de vraag Is of omwonenden In dat geval niet 
juist meer hinder ondervinden. Bijvoorbeeld: geluidhinder gespreid over 
een periode van 12 uur kan als ernstiger worden ervaren dan enkele dBAls 
extra vanwege kumulatleve eftekten gedurende een periode van 8 lJur per 
dag. 

Bovendien kan ook de Inzet van relatief geluidarme winwerktuigen op 
kritieke plaatsen bijdragen tot benutting van winningsmogelIjkheden bin
nen het kader van de beschikbare geluldruimte. De berekeningen In hoofd-
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stuk drie laten zien dat dit in principe een aantrekkelijke optie is. 
Immers met een winwerktuig met een bronsterkte van ongeveer 118 ä 119 dBA 
is -bij een ontheffing tot 65 dBA en een afstand tussen koncessiegrens en 
omliggende woningen van 100 meter- een koncessie als STEVOl in zijn 
geheel te ontgrinden (zie tabel 3-7). 

Een volgende optie voor het verminderen van de geluidhinder is het ont
wikkelen van nieuwe wlnnlngs- en verwerkingstechnieken. Een mogelijkheid 
is om het wassen, het zeven en het breken van grind niet meer op de 
winwerktuigen zelf te doen plaatsvinden, maar op afzonderlijke -middels 
geluidwallen, overkapping e.d.- af te schermen lokaties. Eventueel zou 
een dergelijke sem i-permanente lokatie zelfs buiten het grIndwinnIngsge
bied kunnen worden gesitueerd, waardoor in feite extra geluidruimte wordt 
gekre&rd. Met betrekking tot deze terreinen kan dan een zonering worden 
toegepast volgens de procedure voor 'nieuwe situaties'. Het grote voor
deel van een dergelijke konstruktie Is dat In dat geval aan het eigenlij-
ke winnen van grind minder hoge eisen voor wat betreft de beperking van 
geluidhinder behoeven te worden gesteld. Voor een dergelijke wijziging In 
de winnlngs- en verwerkingstechnieken zijn echter meer overwegingen van 
belang dan alleen geluidhinder. Hierbij dient met name gedacht te worden 
aan de afstand tot toekomstige grindwinningsgebieden, de ontSluitings
mogelijkheden ten behoeve van de afvoer van het grind, etc .. 

Een mogelijke maatregel, die niet zoals bovengenoemde gerangschikt kan 
worden onder de noemer van het terugdringen van de geluidbelasting, is 
die van het toekennen van flnanclêle kompensatie. Met name in de Ver
enigde Staten wordt dit beginsel toegepast. Tabel 3-5 laat zien dat hoge 
geluidbelastingen, dat wil zeggen meer dan 60 dBA slechts gedurende een 
relatief korte tijd optreden. Zoals in hoofdstuk 3.6 is besproken zijn de 
maatregelen ter bestrijding van de geluidhinder kostbaar, deels niet op 
korte termijn te realiseren (bronsanering) en slechts in beperkte mate 
effektief (overdrachtmaatregelen). Derhalve zou overwogen moeten worden 
of het bieden van financlêle kompensatie aan bewoners van omliggende 
woningen een aanvaardbaar alternatief Is. Randvoorwaarde voor het toepas
sen van een dergelijke maatregel is dat de geluidbelasting nooit hoger 
mag zijn dan 75 dBA (de grens waarboven vrij zeker schade aan de gezond
heid optreedt). Volgens Martin (1981) impliceert het maatschappelijk nut 
van bepaalde aktivltelten -zoals de grindwlnning- dat een deel van de 
hinder dat als 'normaal' valt te kwalificeren, door de gehinderden zelf 
moet worden gedragen. Derhalve zou alleen kompensatie gegeven behoeven te 
worden boven een bepaalde mlnlmum-geluidbelasting vanwege de grindwin
ning. Mogelijke kriterla voor de hoogte van de flnanclêle kompensatie 
voor de bewoners van de In de direkte omgeving van de grindwinning ge
legen woningen zijn: 

* De optredende geluidbelasting van de gevel van de betreffende woning 
(boven een nader te bepalen minimum). 

* De tijdsduur gedurende welke deze geluidbelasting optreedt. 
* Het aantal bewoners van de betreffende woning. 
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De bedragen, die vastgesteld worden op basis van bovengenoemde of even
tueel andere kriteria zouden betaald kunnen worden uit een daartoe in te 
stellen fonds (Thiem, 1981). 

In paragraaf 2.4 is reeds naar voren gebracht dat in principe ook de 
mogelijkheid zou moeten openstaan om de koncesssiegrens dichter dan 100 
meter bij de woonbebouwing te situeren. De betreffende woning(en) zullen 
dan zeker blootstaan aan een hogere geluidbelasting dan 65 dBA. Bewoners 
zou in dat geval ook vervangende woonruimte aangeboden moeten kunnen 
worden. De hier beschreven afweging kan uitstekend geschieden in het 
kader van de voorbereiding van het projektplan. 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is gebleken, is de geluidhinder
problematiek eigenlijk alleen goed aan te pakken als maatregelen in hun 
onderlinge samenhang worden bekeken. Een te voeren beleid zou dan ook 
gebaseerd moeten zijn op enerzijds saneringsmaatregelen en anderzijds het 
verruimen van de mogelijkheid tot het toestaan van hogere waarden dan 
50 dB(A). Gebleken is dat er in het kader van de zoneringsprocedure uit 
de Wet Geluidhinder nauwelijks mogelijkheden zijn voor het opstellen van 
een saneringsprogramma, omdat de grindwinning te ver is voortgeschreden 
om nog te zoneren en te saneren of omdat sanering niet mogelijk is, daar 
het geen 'bestaande situatie' betreft. De vergunningverlening biedt op 
zich eveneens onvoldoende mogelijkheden voor een gefaseerde uitvoering 
van saneringsmaatregelen. 

Het lijkt daarom gewenst dat er in overleg tussen overheid en producenten 
een programma ter beperking van de geluidhinder vanwege de grindwinning 
wordt opgesteld los van de eventueel per gebied toe te passen zonering. 
In dit overleg zouden afspraken gemaakt moeten worden over de na 
streven terugdringing van de geluidemissie van de winwerktuigen en de 
andere faktoren die de beschikbare geluidruimte bepalen (de afstand tot 
woonbebouwing, het toestaan van hogere waarden, etc.). De bij het opstel
len van een saneringsprogramma gehanteerde kriteria zijn deels ook van 
toepassing op bovengenoemd programma. Voor bestaande industrieterreinen 
kunnen in het kader van een saneringsprogramma maatregelen worden getrof
fen aan de belangrijkste geluidbronnen. Dit zal doorgaans gebeuren op 
basis van "een meerjarenplan, waarbij het tempo van de uitvoering van de 
maatregelen waar nodig mede op het afschrijvingsbeleid van de betrokken 
inrichtingen worden afgestemd (en vice versa)" (toelichting bij artikel 
71 WGH). In het kader van het op te stellen programma zullen de diverse 
mogelijke maatregelen moeten worden afgewogen en tevens zal gezocht 
moeten worden naar financieringsmogelijkheden voor de te nemen maat
regelen en de bijdrage die van overheidswege daaraan geleverd kan worden 
(jnvesteringssubsidies e.d.). 
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5.4 MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN: PROCEDUREVOORSTELLEN 

De eerdergenoemde mogelijkheden tot verbetering van de inhoudelijke af
stemming van de besluitvorming laten zich elk kombineren met de hierna 
volgende keuzemogelijkheden ten aanzien van de te volgen procedures. 
Daarbij is niet alleen uitgegaan van de huidige procedures uit de Wet 
Geluidhinder, maar ook zijn mogelijkheden aangeduid, die pas zullen 
ontstaan na wetswijziging of invoering van een Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB). De keuzemogelijkheden I t/m III staan elk voor een ander
soortige aanpak: het opstellen van algemene emissienormen (I), zonering 
van grindwinningsgebieden (11) of regulering middels het projektplan en 
de vergunningverlening (111). In figuur 5-1 is ter toelichting een over-
zicht gegeven van de mogelijkheden die in deze paragraaf besproken worden. 

AMvB op basis van art. 18 Wet Geluidhinder 

Op basis van artikel 18 van de Wet Geluidhinder kan via een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) een systeem van algemene emissienormen 
worden vastgelegd. In paragraaf 3.7 is uiteengezet, dat aan een dergelij-
ke aanpak enkele specifieke problemen vastz itten, verband houdende met de 
geringe mate van standaardisatie van de grindwin-installaties. Nader 
technisch onderzoek zal moeten aantonen of een dergelijke aanpak haalbaar 
is. In diezelfde paragraaf is tevens betoogd dat bij een systeem van 
algemene emissie-normen onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen het 
winnen, het wassen, het zeven, het breken en het transport van gr ind. Ten 
aanzien van de hoogte van deze em issie- normen dient rekening te worden 
gehouden met de kapaciteit van de betreffende onderdelen en met de kos
ten, die zijn verbonden aan sanering van de betreffende onderdelen. Omdat 
het, ook wanneer uitgegaan wordt van algemene emissienormen toch zeer 
goed mogelijk is, dat de geluidhinder op bepaalde plaatsen onaanvaardbaar 
wordt, is een aanvullende lokatiegebonden vergunningverlening nodig. In 
deze vergunning kunnen grenzen gesteld worden aan aantal, plaats, bedrijfs
tijd en spreiding van (win)werktuigen. Het zou in principe heel goed 
mogelijk zijn dergelijke zaken in de ontgrondingsvergunning te regelen. 
Immers de ontgrondingenwet strekt tot afweging van alle bij de ontgron
ding betrokken belangen. 

11 Zonering 

Alle oplossingen door middel van zonering van de grindwinningskoncessies 
zijn in figuur 5-1 met het nummer 11 aangegeven. Hierbij moet een onder
scheid gemaakt worden tussen 'bestaande situaties' (lIa, Ilb) en 'nieuwe 
situaties' (lIc). Het verschil tussen Ila en IIb heeft betrekking op het 
feit of er reeds sprake is van het daadwerkelijk uitvoeren van grindwin
ningsaktiviteiten of dat dit nog niet het geval is. In alle gevallen is 
het met het oog op de afstemming nOOdzakelijk de voorbereiding van het 
zonebesluit te koppelen aan de planvorming met betrekking tot het projekt
plan. Tevens is er bij alle zoneringsoplossingen (lIa, IIb en Ilc) vanuit 
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gegaan, dat de onthefflngskrlteria zodanig worden verruimd dat een onthef
fing tot 65 dBA mogelijk is, op basis van het tijdelijke karakter van de 
geluidhinder vanwege de grindwinning. 

(I) 
lU'IvB (*) met een 
systeem van 
algemene emissie
normen op basis 
van art. 18 WGH. 

Aanvullende 
regulering in 
ontgrondings
verglnling 
van aantal, 
bedrijfstijd 
en spreiding 
van wil'lllerk
tuigen. 

(na) 
bestaande 
situaties 

Reeds sprake van 
grirlÖalinning. 

Aanwezige geluid
belasting van 0m

liggende woningen 
hoger dan 55 cl3A, 
saneringsprogramma 
mogelijk. 

KEUZE 

(11) 
Zonering 

(lIb) 
bestaande 
situaUes 

Nog geen sprake 
van grindwinning, 
bijvoorbeeld het 
projekt STEVDL. 

Vooruitlopend op 

(ne) 
nllllMl 

situaUes 

de vaststelling van 
de zone, vergunning
verlening mogelijk 
op basis van 
art. 26.4 WGH. 

(lIla) 
Regulering middels het 
projektplan en vargarning
var lening in het kader van 
de 1det Geluitlünder; 
De maximaal toelaatbare 
gevelbelasting wordt vast
gesteld in het projektplan 
binnen een vooraf vastge
legde bandbreedte (*). 

(mb) 
Regulering middels het 
projektplan en vargarning
verlening in het kader van 
de Ontgrondinglnet; 
De maximaal toelaatbare 
gevelbelasting wordt vast
gesteld in het projektplan 
binnen een vooraf vastge
legde bandbreedte (*). 

(*) Alleen mogelijk na wetswijziging of invoering c.q. wijziging van een AMv8. 
Zie voor een overzicht van relevante ontheffingskriteria bijlage IV. 

Figuur 5-1 Keuzemogelijkheden ten aanzien van de procedurevoorstellen. 
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lIa Zonering, bestaande situaties. 

In dit geval is er sprake van een bestaande geluidbelasting voor de 
omgeving vanwege het grindwinningsterrein. Zoals in hoofdstuk 4 is uit
eengezet, moeten de volgens de Wet Geluidhinder momenteel in exploitatie 
zijnde grindwinningsgebieden gezoneerd worden. De geluidzone zal in elk 
geval de 50 dBA-kontour die mogelijk is op basis van de verleende vergun
ning moeten omvatten. De 50 dBA-kontour kan berekend worden door de bron 
te verplaatsen langs de grenzen van het koncessiegebied. In bepaalde 
gevallen dient rekening gehouden te worden met kumulatieve eftekten. Na 
vaststelling van de zone in het bestemmingsplan of bij afzonderlijk 
zonebesluit kan een saneringsprogramma opgesteld worden. In het kader van 
te treffen saneringsmaatregelen kan eventueel een ten hoogste toelaatbare 
gevelbelasting van 65 dBA worden vastgesteld, indien de bestaande geluid
belasting van de desbetreffende woningen meer dan 55 dBA bedraagt. Gezien 
de veelal nog beperkte hoeveelheden te winnen grind is het niet onwaar
schijnlijk, dat zonering in een aantal gevallen achterwege zal blijven. 
Gezien de aan zonering verbonden administratieve en bestuurlijke kosten 
lijkt het beter in deze situatie niet te zoneren. 

IIb Zonering, bestaande situaties. 

In de tweede kategorie bestaande situaties is er geen bestaande geluid
belasting vanwege de grindwinning aanwezig. Wel kan in de planologische 
betekenis gesproken worden van een 'bestaande situatie', omdat de grind
winningsgebieden in het kader van de ruimtelijke ordening reeds zijn 
aangewezen, zoals bijvoorbeeld bij het STEVOl-projekt het geval is. In 
dit geval is er geen saneringsprogramma mogelijk en op basis van de hui
dige kriteria kunnen er alleen ontheffingen verleend worden tot 60 dBA. 
Er is reeds gewezen op de beperkte werkingssfeer van deze ontheffings
kriteria. Er is daarom als bijdrage aan de oplossing van onderhavig pro
bleem voorzien in een verruiming van de mogelijkheden om een ontheffing 
te verlenen tot 65 dBA, die met name gemotiveerd zou moeten worden op 
basis van het tijdelijke karakter van de geluidbelasting. De omvang van 
de geluidzone zal gerelateerd moeten worden aan de ten hoogste toelaat
bare gevelbelasting van omliggende woningen binnen de zone. Doorgaans zal 
echter de door GS verleende ontheffing maatgevend zijn voor de grind
winningsmogelijkheden. 

IIc Zonering, nieuwe situaties. 

Voor de toekomstige in het kader van het Ontgrondingenplan Limburg aan te 
wijzen lokaties zal -indien gekozen wordt voor zonering- waarschijnlijk 
de procedure voor 'nieuwe situaties' worden toegepast. De provincie is 
ook hier in beginsel vrij om middels de geluidzone te bepalen welke 
geluidemissieruimte wordt toegekend aan de grindwinningsbedrijven. Ook in 
dit geval moet de omvang van de geluidzone eigenlijk in evenwicht zijn 
met de vast te stellen ten hoogste toelaatbare gevelbelasting van wonin-
gen binnen zones. Wanneer de afstand tussen bebouwing en de grens van het 
koncessiegebied vrij gering is, is de door Gedeputeerde Staten eventueel 
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te verlenen ontheffing maatgevend voor de grindwinningsmogelijkheden. Ook 
in dit geval is daarom als oplossing voorzien in een verruiming van de 
mogelijkheden om een ontheffing te verlenen tot 65 dBA, die met name ge
motiveerd zou moeten worden op basis van het tijdelijke karakter van de 
geluidbelasting. Een dergelijke ontheffingsmogelijkheid zou vervangen 
kunnen worden door een regeling waarbij de vergunningverlenende instantie 
een immissienorm (= de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting) kan vast
stellen binnen een wettelijk of in een AMvB vastgelegde bandbreedte. 

lila Regulering binnen het kader van de Ontgrondingenwet en de Wet 
Geluidhinder. 

Volgens de huidige Wet Geluidhinder is het niet mogelijk de zonering 
achterwege te laten. Gezien het tijdelijke karakter van de grindwinning 
is het aantrekkelijk de geluidhinder vanwege de grindwinning geheel of 
gedeeltelijk te regelen binnen het kader van de Ontgrondingenwet. Met 
name de aan de bedrijven toe te kennen geluidruimte zou vastgesteld 
kunnen worden in het projektplan. Dit kan door naast de koncessiegrens 
ook de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting in het projektplan vast te 
leggen. Door bovendien aan te geven van welke bronsterkte van de winwerk
tuigen wordt uitgegaan, zijn eventuele knelpunten in een vroeg stadium 
zichtbaar. Een eventueel uit te voeren akoestisch onderzoek past in het 
kader van de voorbereiding van het prOjektplan. De maxi maal toelaatbare 
gevelbelasting zou vastgesteld moeten worden voor de in het projektplan 
aan te geven woningen. Ten aanzien van deze ten hoogste toelaatbare 
gevelbelasting zou in de wet of in een Algemene Maatregel van Bestuur een 
bandbreedte vastgesteld moeten worden waarbinnen deze immissienorm mag 
variêren, bijvoorbeeld tussen de 50 en 65 dBA. De Wet Geluidhinder zal 
zodanig gewijzigd moeten worden dat de maximaal toelaatbare gevel belas
ting in het projektplan kan worden vastgesteld. De geluidhindervergunning 
kan in principe dezelfde strekking krijgen als in de huidige Wet Geluid
hinder. 

IlIb Regulering binnen het kader van de Ontgrondingenwet. 

Een alternatief voor het instrument vergunningverlening binnen het kader 
van de Wet Geluidhinder, zoals hierboven beschreven, is het regelen van 
het aspekt geluidhinder middels de ontgrondingsvergunning. Daartoe zal in 
de Wet Geluidhinder de bepaling opgenomen moeten worden, dat de beperking 
van geluidhinder voor bepaalde kategorieên A-Inrichtingen bij de vergun
ningverlening krachtens de Ontgrondingenwet geregeld dient te worden. In 
de herziene Ontgrondingenwet zou de bepaling moeten worden opgenomen, 
dat aan de ontgrondingsvergunning voorschriften moeten worden verbonden 
ter voorkoming of beperking van geluidhinder. De Wet Geluidhinder· kent 
wat dit betreft al een precedent. Immers in art. 16.4 wordt bepaald dat 
de Wet Geluidhinder niet van toepassing is op InriChtingen in de zin van 
de Afvalstoffenwet. VOlgens de toelichting bij art. 16 WGH is de motiva-
tie daartoe tweeledig. Bij de verlening van vergunningen volgens art. 33 
van de Afvalstoffenwet moet "rekening worden gehouden met de in de toe-
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ko.mst met betrekking to.t de belasting van het mil ieu te verwachten o.nt
wikkelingen in het gebied waar de Inrichting is o.f zal zijn gelegen, 
waarbij tevens rekening kan werden geho.uden met cumulerende effecten." 
(Wet Geluidhinder, ed. Schuur man & Jo.rdens, p. 32). Omdat in de Ontgro.n
dingenwet immers eek rekening wo.rdt geho.uden met alle bij de ontgro.nding 
betrekken belangen, is het mogelijk dit principe eek o.p o.ntgro.ndingen toe 
te passen. Een tweede argument is gelegen in het tijdelijke karakter van 
de geluidhinder vanwege de grindwinning. Dit tijdelijke karakter laat 
zich het beste regelen in de Ontgro.ndingenwet o.mdat deze wet aktiviteiten 
regelt die planelegisch gezien van ko.rte duur zijn. Een laatste argument 
is dat Gedeputeerde Staten zewel veer de Ontgro.ndingenwet -vergelijkbaar 
met de Afvalsto.ffenwet- als veer de Wet Geluidhinder eptreedt als vergun
ningverlenende instantie. 

De indruk bestaat, dat wat betreft een aantal aspekten van de geluid
hinderpro.blematiek een aanpak middels het to.ekomstige beleidsinstrumen
tarium van de nieuwe Ontgrondingenwet megelijk is. Deer middel het van 
o.ntgro.ndingenplan, het pro.jektplan en de ontgro.ndingsvergunning kan o.p de 
verschillende schaalnivo.'s rekening worden geho.uden met het aspekt ge
luidhinder. De ten ho.o.gste toelaatbare gevelbelasting kan in het projekt
plan vastgelegd werden in samenhang met de bepaling van de afstand tussen 
woo.nbebo.uwing en kencessiegrens en de brensterkte van de winwerktuigen. 
Het akoestisch enderzoek kan uitgeveerd werden in het kader van de voo.r
bereiding van het pro.jektplan. In de (ontgrondings)vergunningsvoorschrif-
ten kunnen bepalingen epgenomen werden betreffende de beperking van 
geluidhinder vanwege de grindwinning. Op de hierbeven beschreven wijze is 
de afstemming tussen o.ntgro.ndingenbeleid, ruimtelijk beleid en geluidhin
derbeleid het beste gewaarbergd. Dit i mpliceert, dat enerzijds het gehele 
gebied entgrind kan werden en anderzijds de no.rmen met betrekking to.t de 
geluidhinder zoals deze zijn vastgesteld in het pro.jektplan niet o.ver
schreden beho.even te worden. 
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5.5 EVALUATIE 

Tenslotte zal in deze paragraaf een indruk gegeven worden van de voor- en 
nadelen die verbonden kunnen zijn aan de in voorgaande paragrafen ge
schetste procedurele oplossingsrichtingen. Opgemerkt dient te worden dat 
in dit stadium van het keuzeproces ten aanzien van mogelijke oplossingen, 
slechts een globale vergelijking uitgevoerd kan worden. In tabel 5.1 
wordt een evaluatie gepresenteerd aan de hand van de in paragraaf 5.2 
geformuleerde kriteria. Een evaluatie van de konkrete maatregelen zoals 
die besproken zijn in paragraaf 5.3 (voldoende afstand tot woonbebouwing, 
spreiding over meerdere lokaties, inzet geluidarme winwerktuigen, enz.) 
blijft achterwege omdat zowel de kosten als de mate van effektiviteit van 
de maatregelen op dit moment onbekend zijn. 

Omdat de evaluatie vooral op de toekomst is gericht, wordt de zonering 
van bestaande situaties (zie figuur 5-1, situatie lIa), waarbij sprake is 
van een reeds aanwez ige geluidbelasting vanwege de grindwinning, verder 
buiten beschouwing gelaten. Voor een korte beschrijving van de inhoud van 
de procedurevoorstellen die in paragraaf 5.4 zijn besproken wordt verwe
zen naar het onderste gedeelte in tabel 5-1. 

De zoneringsprocedures aangeduid met IIb en IIc worden als niet effektief 
beoordeeld, omdat de kans op impasses in de besluitvorming bij zonering 
het grootst is. De oplossingsrichting I wordt als het meest effektief be
schouwd, omdat koördinatie in de besluitvorming met betrekking tot het 
ontgrondingenbeleid en met betrekking tot het geluidhinderbeleid in die 
gevallen het gemakkelijkst te realiseren is. In de ontgrondingsvergunning 
zou het aantal winwerktuigen, de types, de bedrijfstijd en de spreiding 
van winwerktuigen die binnen de koncessiegrenzen in gebruik mogen zijn, 
kunnen worden aangeven. In het geval 111, waarin de regulering voorname
lijk in projektplannen plaatsvindt is de kans op impasses in de besluit
vorming geringer dan bij zonering (lib of IIc). Wanneer de vergunningver
lening bovendien plaatsvindt in het kader van de Ontgrondingenwet (llIb), 
kan bovendien geen dlskrepantie meer optreden tussen een afzonderlijke 
geluidhindervergunning en de ontgrondingsvergunning, waardoor het gehele 
besluitvormingsproces effektiever is. 

De zoneringsprocedures (lIb en IIc) worden als betrekkelijk InefflcUlnt 
beschouwd vanwege de hoge bestuurlijke en maatschappelijke kosten en de 
lange duur van de besluitvorming. De overige procedurevoorstellen worden 
als efficiênt beoordeeld In verband met de relatief korte duur van de 
besluitvorming en de geringere daaraan verbonden bestuurlijke en maat
schappelijke kosten. Bij regulering in het projektplan (lila en IlIb) wordt 
immers de zonering niet meer vastgelegd in het bestemmingsplan, maar 
wordt volstaan met het aangeven van de maximaal toelaatbare geveibelas
ting. Een Algemene Maatregel van Bestuur (I) is weliswaar zeer efficiênt, 
maar de daarvoor benodigde standaardisatie van de winwerktuigen is nog 
lang niet gerealiseerd. Op langere termijn is dit echter een zeer aan
trekkelijke optie met het oog op de efficiêntie van het besluitvor
mingsproces (zie tabel 5-1). 
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l Ilb Ilc lIla 

1. Effektiviteit + +/-

2. Efficil!ntie + +/-

3. Realiseerbaarheid 
op korte termijn +/- +/- +/-

4. Eenvoud, 
begrijpelijkheid 
en bestendigheid + +/-

5. Rechtsbescherming 
van burgers en 
bedrijven +/- + + +/-

6. De mogelijkheid 
tot handhaving + +/- +/- +/-

7. Organisatie + 

9. Sociaal-ekono-
mische positie 
van bedrijven 

waarin: 

Systeem van emissienormen + lokatiegebonden vergunning. 
Zonering bestaande situaties + ontheffing. 
Zonering nieuwe situaties + ontheffing. 

lIlb 
- - - -

+ 

+/-

+/-

+ 

+/-

+/-

l 
Ilb 
Ilc 
IIla: Regulering middels het projektplan en vergunningverlening in het 

kader van de Wet Geluidhinder. 
lIIb: Regulering middels het projektplan en vergunningverlening in het 

kader van de Ontgrondingenwet. 

Tabel 5-1 Evaluatie van de procedure-voorstellen. 
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De realiseerbaarheid op korte termijn van de procedurevoorstellen wordt 
betrekkelijk gering geacht in verband met de noodzakelijke wetswijzigin
gen. Omdat echter de Ontgrondingenwet momenteel herzien wordt en er op 
dit moment een evaluatie van de Wet Geluidhinder plaatsvindt, zijn er 
duidelijke mogelijkheden om bovengenoemde wetten aan te passen in de 
richting van de in paragraaf 5.4 omschreven procedurevoorstellen. Een 
Algemene Maatregel van Bestuur (I) is in verband met het in te voeren 
systeem van emissie-normen pas op de langere termijn realiseerbaar (zie 
tabel 5-1). 

Qua eenvoud, begrijpelijkheid en bestendigheid skoort I het hoogst. In 
verband met de ingewikkeldheid van de zoneringsprocedures (lib en IIc) 
worden deze in tabel 5-1 het laagst gewaardeerd. De procedurevoorstellen 
lila en IIIb bieden het grote voordeel, dat alle met het oog op de 
geluidhinder relevante aspekten binnen het kader van het opstellen van 
het projektplan afgewogen kunnen worden. 

De rechtsbescherming voor burgers en bedrijven is bij de zoneringsproce
dures met ontheffingverlening voor woningen binnen zones het best gewaar
borgd (lib en IIc). In dat geval staat immers zowel beroep open tegen de 
vastgestelde geluidzone als tegen de ontheffing. In de procedurevoorstel-
len lila en Ilib is voorzien, dat de maximaal toelaatbare gevelbelasting 
door de vergunningverlenende instantie binnen een bandbreedte van 50 tot 
65 dBA kan worden vastgesteld. In het kader van de projektplanprocedure 
kan eveneens bezwaar c.q. beroep aangetekend worden tegen de vastgestelde 
ten hoogste toelaatbare gevelbelasting. Bij procedurevoorstel I staat een 
bezwaar- c.q beroepsmogelijkheid open tegen de lokatiegebonden vergun
ning. 

De mogelijkheid tot handhaving is het beste verzekerd bij oplossings
richting I (zie tabel 5-1). Immers in dit geval worden geen specifieke 
geluldnormen, zoals de ten hoogste toelaatbare geveibelasting van wonin
gen, gehanteerd. Daardoor is handhaving in het algemeen wat gemakkelijker 
uitvoerbaar, bijvoorbeeld door een visuele kontrole op de aangebrachte 
geluidbeperkende voorzieningen, de gebruikte types, de lokatie en de 
spreiding van winwerktuigen. De mogelijkheid tot handhaving van de ove
rige procedurevoorstellen wordt gelijk gewaardeerd, omdat in alle geval-
len gewerkt wordt met immissienormen. 

Met het oog op de organisatie wordt het procedurevoorstel I als de meest 
gunstige beoordeeld. Met name de afwezigheid van immissienormen in de 
vergunning vergemakkelijkt de organisatie en in het bijzonder de interne 
handhaving. Er behoeft alleen gelet te worden op aantal, type, plaats, 
bedrijfstijd en spreiding van (win)werktuigen. Wanneer Immissienormen 
worden gehanteerd zoals in de procedurevoorstellen IIb, IIc, lila en IIb, 
brengt dit, indien kumulatieve eftekten kunnen optreden, een aanzienlijke 
organisatie binnen het grindwinningsprojekt met zich mee. 
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De konsekwenties van de procedurevoorstellen zijn in principe in gelijke 
mate negatief voor de soclaal-ekonomlsche positie van de bedrijven. Op 
het procedurele vlak is in dit verband vooral de vraag relevant welke 
i m missienorm zal kunnen worden gehanteerd voor de maxi maal toelaatbare 
gevelbelasting (lIb, IIc, lila en IlIb) c.q. welke emmissienormen worden 
nagestreefd (I). Een immissienorm van 65 dBA in plaats van 60 dBA heeft 
grote invloed op de mate waarin eventueel aan de winwerktuigen kostbare 
geluidemmissie-beperkende voorzieningen moeten worden aangebracht en de 
mate waarin grind gewonnen kan worden. Nader onderzoek zal bovendien 
moeten uitwijzen, welk effekt het aanbrengen van vergaande, kostbare, 
geluidemmissie-beperkende voorzieningen heeft op de kostprijs van het in 
Limburg geproduceerde grind. 

Tot slot van deze paragraaf kan de konklusie worden getrokken, dat oplos
singsrichting I als het meest positief wordt beoordeeld. Deze oplossing 
is echter op de korte termijn niet realisiseerbaar. Een goed alternatief 
lijkt te worden geboden door een regulering middels het projektplan (lila 
en IlIb). De afweging van alle geluidhinder-aspekten kan dan geschieden 
in het kader van de vaststelling van het projektplan. Het akoestisch 
onderzoek kan worden uitgevoerd in de voorbereidingsfase van het projekt
plan. Alle geluidruimte bepalende faktoren kunnen in deze afweging worden 
betrokken en voorzover deze konsekwenties hebben voor de bedrijven in de 
vergunni ngsvoorschri ften worden vastgelegd. 
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6. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In een recent literatuuroverzicht betreffende onderzoek verband houdende 
met de milieu-aspekten van de oppervlaktedelfstoffenvoorziening en 
-winning wordt slechts een enkele titel vermeld met betrekking tot het 
onderwerp geluidhinder ten gevolge van zand- en grindwinning (Smoor, 
1984). Dit impliceert in feite, dat geluidhinder in relatie tot de overige 
milieuproblemen ten gevolge van de oppervlaktedelfstoffenvoorziening en 
-winning in de praktijk tot op heden niet gezien wordt als een dringend 
milieuprobleem. De thans aan de orde zijnde geluidhinder-problematiek 
vanwege de grindwinning is -zoals in onderhavige studie naar voren komt
duidelijk een gevolg van de toepassing van de Wet Geluidhinder (WGH). Met 
andere woorden hier is eerder sprake van probleem-genererende regelgeving 
dan van regelgeving op basis van een probleem! Dit neemt overigens niet 
weg, dat een op de problematiek toegesneden aanpak van de geluidhinder 
wel gewenst is. 

Walier (1979) merkt ten aanzien van de Wet Geluidhinder op dat "Getracht 
is zoveel mogelijk alle situaties die zich in de praktijk voordoen in het 
systeem van de wet te vangen. Daarmee is de kracht van deze wet tegelijk 
zijn zwakte. Getracht is te komen tot een zo perfekt mogelijke regeling. 
Daardoor zijn bondigheid en overzichtelijkheid in de knel gekomen." 
Momenteel moet gekonstateerd worden, dat de grindwinning desondanks een 
van die bijzondere gevallen in de praktijk is die zich vooralsnog niet 
goed in de huidige systematiek van de Wet Geluidhinder laat vangen. De 
Wet Geluidhinder -in het bijzonder de toepassing van de zonerings- en 
ontheffingenprocedures- wordt daardoor tot een keurslijf met diverse 
ongewenste neveneffekten voor de grindwinningsmogelijkheden. 

Met het oog op de toepassing van de Wet Geluidhinder op de grindwinnings
koncessies is het goed eens een vergelijking te trekken met de gang van 
zaken met betrekking tot bedrijfsterreinen. De zoneringsbevoegde instan
tie, d.w.z. gemeente of Provincie begint met het vaststellen van een 
geluidzone, waarbuiten de geluidbelasting vanwege het bedrijfsterrein 
niet hoger mag zijn dan 50 dBA. In samenhang met de zone wordt bekeken of 
voor binnen de zone gelegen geluidgevoelige gebouwen een hogere gevei
belasting dan 50 dBA toelaatbaar is. Wanneer nieuwe bedrijven zich binnen 
de zone willen vestigen wordt uitgaande van toepassing van de 'best 
uitvoerbare technieken' bij de vergunningverlening ex art. 17 WGH bezien 
of het bedrijf binnen de zone kan funktioneren, d.w.z. of vestiging niet 
leidt tot overschrijding van de toelaatbaar geachte geluidbelasting. 
Wanneer dit laatste het geval is, dient het bedrijf de 'best technical 
means' toe te passen of zich op een ander bedrijventerrein te vestigen. 
Niet zelden zullen gemeente- en/of Provinciebesturen zich in zo'n geval 
in rijen op de stoep van het betreffende bedrijf melden om dit bedrijf 
binnen hun gemeente- c.q. provinciegrenzen te krijgen. Doordat echter de 
grindwinningslokaties door de provinciale overheid worden aangewezen en 
begrensd, doet de laatste keuzemogelijkheid zich niet voor. De konklusie 
die hieruit getrokken kan worden is dat de grindwinningsbedrijven eigen-
lijk steeds in een 'nieuwe situatie' volgens de Wet Geluidhinder belanden 
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zonder dat men de feitelijke uitwijkmogelijkheid heeft van een andere, 
met het oog op geluidhinder gunstiger, lokatie. 

Een ander aspekt van voornoemde vergelijking betreft de bedrijfsterreinen 
waar sprake is van een saneringssituatie. Dit is het geval wanneer de 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein op woningen in de omgeving 
hoger is dan 55 dBA. Met het hoofdstuk sanering uit de Wet Geluidhinder 
zijn tot nu toe nog maar in beperkte mate ervaringen opgedaan. Duidelijk 
is wel dat in saneringssituaties een heel skala aan mogelijkheden ter 
beschikking staat om geluidhinder voor omwonenden te beperken (bron
sanering, geluidschermen, gevelisolatie, enz.). Voor zover het geen bron
sanering betreft worden de kosten hiervan door de overheid gedragen. 

Met betrekking tot de huidige winlokaties en de in de naaste toekomst te 
ontwikkelen projekten zoals bijvoorbeeld het STEVOl-gebied kan de kon
klusie getrokken worden dat de beschikbare geluldruimte momenteel veelal 
onvoldoende is om al het grind uit de koncessies te winnen. Op basis van 
enkele gel!xpliciteerde uitgangspunten is in hoofdstuk drie berekend dat, 
uitgaande van slechts een winwerktuig, bij een ten hoogste toelaatbare 
gevelbelasting van 60 dBA in het STEVOl-projekt ongeveer 46 ha niet 
ontgrind kan worden. Tevens is berekend dat als gevolg van kumulatieve 
eftekten van bijvoorbeeld drie winwerktuigen nog eens 40 ha aan ernstige 
beperkingen onderhevig zijn. Het lijkt erop dat de faktor geluidemissie 
i.c. de bronsterkte van de winwerktuigen door de overheid gezien worden 
als een sluitpost. Dit betekent dat de samenhang van de faktoren die 
gezamenlijk de beschikbare geluidruimte bepalen onvoldoende in beschou
wing wordt genomen. Uit onderhavige studie is heel duidelijk naar voren 
gekomen dat oplossingen alleen bereikt kunnen worden als zowel overheid 
als grindproducenten hieraan hun medewerking verlenen. De overheid kan in 
het bijzonder bijdragen door de regelgeving en de hantering van de normen 
beter af te stemmen op de praktijk. De producenten zouden een goede 
bijdrage kunnen leveren door -binnen voorwaarden die voortvloeien uit 
bedrijfsveiligheid en bedrijfsekonomische faktoren- adekwate geluidbeper
kende maatregelen aan de bron te nemen. 

Het projekt STEVOl wordt door het Provinciaal Bestuur gezien als een 
overgang naar het langere termijnbeleid voor de grindwinning. In dit 
langere termijnbeleid staat een planmatige aanpak van de grindwinning 
centraal. Ontgrondingenplan en projektplan bieden dan voldoende mogelijk
heden om het aspekt geluidhinder in een vroegtijdig stadium in de plan
vorming te betrekken. Ten aanzien van het projekt STEVOl is dit niet 
gebeurd. Hier ligt dan ook mede een aanleiding om voor een bijzondere 
aanpak te pleiten. De dit najaar aanvangende planprocedure voor het 
projektplan STEVOl noopt ertoe om op korte termijn duidelijkheid te 
verkrijgen over het geluidhinderaspekt. Met name zal op het moment van de 
vaststelling van het projektplan er de zekerheid moeten bestaan dat al 
het grind binnen de koncessiegrens ook gewonnen kan worden. De mogelijk
heden om de geluidemissie van de winwerktuigen terug te dringen zijn 
aanwezig, maar tegelijkertijd beperkt. Aangenomen mag worden, dat het 
verlagen van de bronsterkte tot een nivo van 113 ä 114 dBA, hetgeen nodig 
zou zijn bij een ten hoogste toelaatbare gevelbelasting van 60 dBA, op 
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korte termijn geen haalbare kaart is, omdat er momenteel geen installa
ties voorhanden zijn die ook maar bij benadering een dergelijke bronsterk
te hebben. 

Om op redelijk korte termijn met betrekking tot STEVOl toch tot een 
werkbare oplossing te komen, is het noodzakelijk een maximaal toelaatbare 
gevelbelasting van 65 dBA te hanteren. Daartoe zal de Provinc ie bij de 
Minister van VROM moeten bepleiten, dat voor STEVOl een ten hoogste 
toelaatbare gevelbelasting kan worden vastgesteld van 65 dBA. Daarnaast 
zouden de volgende maatregelen genomen kunnen worden: 

* 

* 

* 

* 

* 

De grindproducenten baggeren in de nabijheid van genoemde geluidgevoe
lige gebouwen alleen met relatief geluidarme winwerktuigen. Deze te 
ontwikkelen winwerktuigen moeten dan een bronsterkte hebben van 118 à 
119 dBA. Een en ander kan in de geluidhindervergunning worden vastge
legd. 

De fasering van de deelplannen van het projekt STEVOl wordt zodanig 
opgerekt dat een voldoende spreiding van winwerktuigen mogelijk is, 
zodat de kumulatieve eftekten beperkt kunnen blijven. 

In het werk- of baggerplan wordt in overleg tussen producenten en pro
vincie deze spreiding van winwerkktuigen nader vastgelegd. 

De producenten treffen aan alle in te zetten grindwininstaliaties 
voorzieningen ter beperking van geluidhinder. 

Er worden versneld projektplannen voor nieuwe grindwinningsgebieden 
ontwikkeld, zodat spreiding van winwerktuigen over meerdere gebieden 
mogelijk is, waardoor de kumulatieve geluidhinder-effekten verminderen 
en er minder beperkingen zijn voor de grindwinning. 

Bij de aanvraag voor een ten hoogste toelaatbare gevelbelasting van 65 
dBA zal de motivering een grote rol spelen. Daarbi j kan uiteraard aller
eerst gewezen worden op het feit dat er op korte termijn geen andere 
mogelijkheid is om de totale hoeveelheid grind uit STEVOl te winnen. 
Bovendien is het tijdelijke karakter van de geluidbelasting vanwege de 
grindwinning een belangrijk argument (zie par. 3.4). Tevens kan gewezen 
worden op de mogelijkheid om de grindwinning in de nabijheid van be
bouwing bijvoorbeeld alleen in de periode oktober t/m maart te doen laten 
plaatsvinden, omdat de bewoners zich dan overwegend binnenshuis bevinden. 

Alhoewel de Minister de Provincies en gemeentebesturen dringend heeft 
gemaand de zonering van industrieterreinen voor 1 september 1986 af te 
ronden en derhalve ter zake een strakke planning te volgen, moet nog maar 
afgewacht worden of dit zal slagen. In dit rapport is gekonkludeerd dat 
zonering van de grindwinningskoncessies beter achterwege zou kunnen 
blijven. Echter wijziging van procedures is pas op de langere termijn 
mogelijk. Met betrekking tot dit grindwinningsgebied kan gesteld worden 
dat de zoneringsprocedure 'bestaande situaties' de meeste perspektieven 
biedt voor een zo snel mogelijke gang van zaken. Gedeputeerde Staten kan 
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in dat geval op grond van art. 26.4 van de Wet Geluidhinder vooruitlopend 
op de vaststelling van het zonebesluit of het bestemmingsplan een geluid
hindervergunning verlenen. 

Met betrekking tot de huidige in exploitatie zijnde gebieden en het 
STEVOL-projekt -'bestaande situaties' volgens de Wet Geluidhinder- neigt 
de Provincie ertoe algemeen een norm van 60 dBA te hanteren voor de ten 
hoogste toelaatbare gevelbelasting. Daarbij kan gebruik gemaakt worden 
van een zekere beleidsvrijheid die Gedeputeerde Staten in het boven
genoemde art. 26.4 van de Wet Geluidhinder lijkt te worden toegekend. 
Indien namelijk de vergunningaanvraag een koncessie betreft, waaromheen 
nog geen zone tot stand gekomen is, houden GS bij hun beslissing op de 
aanvraag rekening met de waarden die voor de ten hoogste toelaatbare 
gevelbelasting gelden volgens artikel 65 en volgende (ontheffing tot 
60 dBA). M.a.w. zolang nog geen zone is vastgesteld, lijken er meer 
mogelijkheden aanwezig te zijn om hogere gevelbelasting toe te staan. 

Ten aanzien van de nieuwe grindwinningsgebieden die in het ontgrondingen
plan zullen worden aangewezen, kan de geluidhinderproblematiek ten gevol
ge van de grindwinning nog in versterkte mate gaan spelen. Naar verwach
ting zullen deze gebieden aangemerkt worden als 'nieuwe situaties', zodat 
er wel gezoneerd moet worden. Wanneer eenmaal een zone is vastgesteld 
moet worden voldaan aan de nauw omschreven ontheffingskrlteria. De 'ont
snappingsroute' via artikel 26.4 WGH geldt niet voor 'nieuwe situaties'. 
Om die reden moet ernstig rekening worden gehouden met een ten hoogste 
toelaatbare gevelbelasting van 50 dBA van de omliggende woningen. Dit 
betekent dat een winwerktuig met een (gemiddelde) bronsterkte van 123 dBA 
een afstand van 620 meter tot de woonbebouwing moet aanhouden om de norm 
van 50 dBA niet te overschrijden. Feitelijk houdt dit in dat onder derge-
lijke omstandigheden in Limburg de grindwinning beêindigd zou moeten 
worden. Grindwinning is -bij een afstand tussen koncessiegrens en woon
bebouwing van 100 meter- pas weer mogelijk wanneer de bronsterkte wordt 
teruggebracht tot ongeveer 104 dBA. 

Bij de aanwijzing en in het bijzonder van de konkrete begrenzing van 
toekomstige grindwinningslokaties na STEVOL zou men ervan uit moeten 
gaan, dat voldoende geluidruimte beschikbaar moet komen om het gehele 
gebied te ontgrinden. Dit betekent, dat men uit moet gaan van de op het 
moment van aanvang van de grindwinning te verwachten geluidemissie van de 
winwerktuigen. Daarbij dienen de 'best uitvoerbare technieken' op de 
bestaande installaties tot uitgangspunt genomen te worden. Vervolgens 
dienen de overige twee faktoren: de afstand tussen koncessiegrens en de 
dichtstbij gelegen geluidgevoelIge gebouwen, en de voor deze gebouwen 
geldende ten hoogste toelaatbare gevelbelasting in onderlinge samenhang 
zodanig te worden vastgesteld, dat de gehele koncessie ontgrind kan 
worden. Ten einde het gehele grindwinningsgebied te kunnen ontgrinden en 
ook om in het kader van de ruimtelijke ordening een maximale afweglngs
ruimte ter beschikking te hebben verdient het aanbeveling om door wets
wijziging de mogelijkheid te kre&en om, waar nodig een ontheffing tot 65 
dBA te kunnen verlenen. Een goede integratie tussen aanwezige woon
bebouwing en de nabestemming van het grindwinninggebied kan immers in 
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bepaalde gevallen wellicht juist gediend zijn met een relatief geringe 
afstand tussen de woonbebouwing en de resterende grindplas. 

Bij de toepassing van de Wet Geluidhinder op de grindwinning blijkt 
vooralsnog weinig van de noodzakelijke afstemming met de Ontgrondingenwet 
en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De met het oog op de afstemming 
belangrijke bevoegdheden zijn in handen van het College van Gedeputeerde 
Staten van de provincie. In tegenstelling tot hetgeen het begrip 'colle-
giaal bestuur' van de provincie doet vermoeden, wordt de huidige beleids
praktijk juist gekenmerkt door een sterke scheiding van beleidsterreinen. 
In de voorgaande hoofdstukken zijn in de konkluderende paragrafen diverse 
huidige en mogelijk toekomstige knelpunten aangegeven. Desondanks moet 
opgemerkt worden dat afstemming tussen de Wet Geluidhinder, de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en de Ontgrondingenwet in principe heel goed moge
lijk is. Dit vanwege het feit, dat Gedeputeerde Staten een aantal essen-
tiêle bevoegdheden heeft, welke kunnen leiden tot een goede procedurele 
en inhoudelijke afstemming: 

- vaststeIl ing projektplan. 
- verlening van ontgrondingsvergunningen. 
- besluit hogere waarden (het verlenen van ontheffingen tot 60 dBA). 
- vergunningverlening A-Inrichting en Wet Geluidhinder. 
- goedkeuring bestemmingsplannen. 

Voorts worden ontgrondingenplannen, streekplannen en zonebesluiten door 
Provinciale Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten heeft uiteraard in de 
beleidsvoorbereiding voor deze plannen c.q. besluiten een centrale rol. 
Een ontbrekende en zoals is gebleken zeer belangrijke bevoegdheid is die 
van het verlenen van ontheffingen voor hogere waarden dan 60 dBA. 

Teneinde een betere afstemming te bereiken tussen de Ontgrondingenwet, de 
Wet Geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke Ordening, lijkt het wat 
betreft het aspekt geluidhinder gewenst het projektplan een centrale rol 
toe te kennen. De ten hoogste toelaatbare gevelbelasting van de omliggen
de woningen en de afstand tussen woonbebouwing en koncessiegrens kunnen 
bij de voorbereiding van het projektplan en in samenhang met de bron
sterkte van de winwerktuigen bepaald worden. In de voorschriften van de 
ontgrondingsvergunning -dan wel van een aparte geluidhindervergunning-
kan vastgelegd worden voor welke woningen de maxi maal toelaatbare geveI
belasting geldt (zie ook paragraaf 5.4 en 5.5). Een en ander vereist wel 
een wijziging van de Wet Geluidhinder. Nu echter de Wet Geluidhinder 
geêvalueerd wordt en waarschijnlijk op een aantal punten gewijzigd zal 
worden en ook de Ontgrondingenwet herzien wordt, lijkt het mogelijk 
bovengenoemd voorstel op relatief korte termijn te realiseren. Het voor
stel om het projektplan een meer centrale rol te geven houdt in, dat alle 
faktoren betreffende de uitvoeringskeuze in de voorbereiding van het 
projektplan aan de orde komen. Daarnaast vervult het projektplan een 
belangrijke rol ten aanzien van de keuze van de nabestemmlng. 

Het bovenstaande impliceert, dat er een meer op de grindwinning toege
spitste regeling wordt toegepast. Een dergelijke regeling maakt een 
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werkelijke aanpak van het geluidhinderprobleem vanwege de grindwinning 
beter mogelijk dan de toepassing van de huidige Wet Geluidhinder. 

Een afwijkende regeling van de gangbare procedures voor Industrielawaai 
kan gemotiveerd worden op basis van de volgende feiten: 

* De lokatiekeuze van de grindwinningsbedrijven is beperkt tot doorgaans 
een door de provincie aangewezen en begrensd koncessiegebied. 

* De grindwinning in een bepaald gebied is een tijdelijke aktiviteit. 

* De geluidbelasting van de omgeving als gevolg van grindwinning is in 
verband met de verplaatsing van de winwerktuigen door het koncessie
gebied slechts gedurende korte tijd hoog. 

* De mogelijkheden om voldoende afstand aan te houden tot de woonbebou
wing zijn beperkt in verband met de voor de grindwinning benodigde 
grote oppervlaktes. 

* Grindwinningskoncessies liggen doorgaans in landelijke gebieden. Het 
achtergrondgeluidnivo in landelijke gebieden is vaak zodanig laag, dat 
het ontheffingskriterium dat daarop betrekking heeft niet -zoals in de 
stedelijke gebieden- de mogelijkheid biedt om hogere geluidbelastingen 
dan 50 dBA toe te staan. 

* De mogelijkheid om geluidemmissie-beperkende maatregelen te nemen zijn 
geringer dan bij 'normale' Industrieterreinen. Overkapping van de 
wininstallaties lijkt in verband met de arbeidsomstandigheden voorals-
nog niet tot de mogelijkheden te behoren. Maatregelen in de sfeer van 
de geluidoverdracht (geluidschermen) of bij de ontvanger (gevelisola-
tie) zijn veel minder rendabel in verband met het tijdelijke karakter 
van de hinder. 

In principe bestaat de mogelijkheid om in bepaalde situaties gebruik te 
maken van bepaalde eigenschappen van de beoordelingsgrootheden als het 
equivalent geluidnivo en dergelijke. De beoordelingsgrootheden spelen een 
doorslaggevende rol bij zonering en het verlenen van ontheffingen en 
vergunningen. Zo kan een verkorting van de bedrijfsduur ertoe leiden, dat 
het equivalent geluidnivo op een bepaalde plaats beneden de grenswaarde 
daalt (zie par. 3.7). De geluidhinder neemt hierdoor overigens niet af, 
maar wordt alleen over een langere periode gespreid. Evenzo kan het 
verlengen van de tijd gedurende welke de winwerktuigen in werking kunnen 
zijn van 8 uur naar 12 uur per dag gedurende de dagperiode (7.00-19.00 uur), 
teneinde kumumulatieve eftekten zoveel mogelijk te vermijden beschouwd 
worden als een oneigenlijke oploSSing (zie par. 3-5). Het geluidhinder
probleem vermindert Immers ook hierdoor niet daadwerkelijk. De geluidhin
der wordt alleen gespreid over een langere periode per dag, waarbij het 
nog maar de vraag is of een dergelijke 'oplossing' door omwonenden steeds 
in dank zal worden afgenomen. Minstens zo ernstig is het feit, dat hier
door bepaalde argumenten, voortvloeiende uit de toepassing van de Wet 
Geluidhinder, een onevenredig grote rol gaan spelen in de bedrijfsvoering 
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op de grindwinningskoncessies. Rekentrucks als hiervoor aangeduid kunnen 
beter achterwege blijven als deze niet werkelijk leiden tot een verminde
ring van geluidhinder. De suggestie om bijvoorbeeld alleen in de periode 
oktober-maart in de nabijheid van woonbebouwing te baggeren is beter 
inpasbaar. De Wet Geluidhinder laat voor een dergelijke bijdrage aan een 
oplossing van het geluidhinderprobleem vooralsnog geen ruimte. 

Een nadere beschouwing van de berekeningsmethoden die in het akoestisch 
onderzoek worden gebruikt, heeft laten zien, dat deze methoden bij toe
passing op de grindwinning met nogal wat onzekerheden zijn behept. Deze 
onzekerheden vloeien voort uit met name de voortdurende verplaatsing van 
de winwerktuigen. Specifieke faktoren zijn: de richtingsafhankelijkheid 
van de geluidemissie, de exakte situering van het broncentrum, de wisse
lende omstandigheden betreffende de afname van het geluidnivo door de 
bodemdemping en de geluidemissie die mede afhankelijk is van de samenstel
ling van het gewonnen bodemmateriaal (grote stenen, grind, zand). Dit 
houdt in, dat enige terughoudendheid is geboden bij de hantering van de 
harde geluidnormen voor de geluidimmissie (de ten hoogste toelaatbare 
gevelbelasting). 

Tevens is uit het onderzoek naar voren gekomen, dat het aanbeveling 
verdient de mogelijkheid van het bieden van flnanciêle kompensatie aan 
omwonenden te overwegen. Gezien het tijdelijke karakter van de hinder kan 
het bieden van financiêle kompensatie in bepaalde gevallen een alleszins 
aanvaardbare oplossing zijn. 

Voor het langere termijnbeleid van de producenten met betrekking tot het 
terugdringen van de geluidemissie van de winwerktuigen staan in beginsel 
twee wegen open: 

1) Een zodanige wijziging van de winnings- en verwerkingstechnieken, dat 
de verwerk ing (wassen, zeven en breken van grind) op een aparte loka
tie geschiedt. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen met welke geluid
emissie een dergelijke opzet gepaard gaat. 

2) De inzet van nog te ontwikkelen relatief geluidarme win- en verwer
kingsinstallaties in de nabijheid van woonbebouwing en andere geluid
gevoelige gebouwen. Nader onderzoek zal moeten aantonen in welke mate 
de geluidemissie van dergelijke installaties teruggedrongen kan wor-
den. 

Voor de langere termijn zou in overleg tussen overheid en bedrijfsleven 
een programma kunnen worden opgesteld voor de bestrijding van de geluid
hinder vanwege de grindwinning. Dit programma zou niet, zoals de normale 
saneringsprogramma's in het kader van de Wet Geluidhinder, gekoppeld 
moeten zijn aan in exploitatie zijnde grindwinningskoncessies. De basis 
van dit programma zou moeten worden gevormd door afspraken over de voor 
de toekomstige projekten te hanteren mini male afstand tussen koncessie
grens en woonbebouwing alsmede over de ten hoogste toelaatbare geveI
belasting. Deze basis zou moeten worden gevonden in samenhang met de 
mogelijkheden tot bronsanering en andere eventueel in de overdrachtssfeer 
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en bij de ontvanger te nemen maatregelen. 

Uit de berekeningen in paragraaf 3.5 kwam naar voren dat het betrekkelijk 
efflclênt is om een of enkele relatief geluidarme winwerktuigen in 
bedrijf te hebben. Immers het meest nabij gelegen winwerktuig veroorzaakt 
verreweg de meeste hinder en op deze wijze zijn ook de randen van de 
koncessies te ontgrinden. De kumulatieve bijdrage van wat verder weg 
gelegen winwerktuigen is -hoewel niet te verwaarlozen- relatief gezien 
gering. Het probleem wat zich nu kan voordoen is, dat het -op de hiervoor 
beschreven wijze in te zetten- meest geluidarme winwerktuig bij de ver
gunningverlening als norm gezien wordt voor de 'best uitvoerbare technie
ken'. Met andere woorden de vraag doet zich voor of het begrip 'best 
uitvoerbare technieken' betrekking heeft op de afzonderlijke winwerktui
gen of op de koncessie als geheel. In het bovengenoemde programma, dan 
wel in het kader van de vergunningverlening, zouden hierover afspraken 
moeten worden gemaakt. Opgemerkt moet worden dat de keuze voor een derge
lijke oplossing ook konsekwenties heeft voor de interne organisatie van 
de producenten. 

Uit diskussies in de afgelopen jaren rondom de grindwinning is steeds 
weer gebleken, dat de keuze alsmede het beheer van de nabestemming van de 
grindwinningsgebieden een dringend probleem vormt voor het Provinciaal 
Bestuur van Limburg. Dit probleem kan het beste aangepakt worden door een 
projektmatige aanpak van de grindwinning. Dit Impliceert, dat de norm
stelling en de procedures betreffende de geluidhinder vanwege de grind
winning zodanig moeten zijn, dat een projektmatige aanpak mogelijk is. In 
dit rapport zijn een aantal oplossingsrichtingen geschetst op basis waar-
van een projektmatige aanpak ook met het oog op de geluidhinder daad
werkelijk van de grond kan komen. 
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BIJLAGE I: BEREKENINGSMETHODEN AKOESTISCH ONDERZOEK MET 
BETREKKING TOT GRINDWINNING 

BI.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt ingegaan op de in het akoestisch onderzoek toege
paste berekeningsmethoden. Omdat de harde, getalsmatige, normen uit de 
Wet Geluidhinder bij zonering en vergunningverlening een doorslaggevende 
rol vervullen, is het noodzakelijk enig Inzicht te verschaffen in de 
hierbij gebruikte methoden. 

In paragraaf twee van deze bijlage zal worden ingegaan op de bereke
ningswijze voor de bronsterkte. Vervolgens wordt in paragraaf drie de 
wijze van bepaling van de geluldimmissie behandeld. In paragraaf vier 
komen de beoordelIngsgrootheden aan de orde, die centraal staan in de 
besluitvorming bij zonering en het verlenen van vergunningen en onthef
fingen. Tot slot wordt in paragraaf vijf de zonering van grindwinnings
gebieden behandeld. 

BI.2 Berekeningswijze bronsterkte 

Een gemeten geluiddruk zegt niets over de sterkte van een geluidbron als 
niet daarbij wordt vermeld op welke afstand tot het broncentrum deze is 
gemeten. Een maat voor de sterkte van de geluidbron is het geluid
vermogensnivo. in figuur 81-1 Is in zijaanzicht een situat ieschets gege
ven voor de bronsterkte-meting. 

+------------*------------+ 
bron R (afstand) 

* = winwerktuig 

L = het gemeten geluidnivo gem. 

R = afstand tussen bron en meetpunt. 

Figuur 81-1 Situatieschets betreffende bronsterkte-metlng (zijaanzicht). 
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In het kader van het onderzoekprojekt van de Interdepartementale Com
missie Geluidhinder "IL-03, inventarisatie van de mogelijkheden voor de 
vermindering van de geluidemissie van bepaalde installaties en onderdelen 
van inrichtingen" heeft het akoestisch buro M+P in opdracht van het 
Ministerie van VROM metingen verricht ten behoeve van de bepaling van de 
bronsterkte van grindwin-inrichtingen (M+P, 1985). Het buro Haskoning 
heeft in opdracht van de Gemeente Maastricht een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd ten behoeve van de zonering van de grindwinning bij Heugem 
nabij Maastricht (Gemeente Maastricht, 1984). Ook daarbij zijn de bron
sterkten bepaald voor een tweetal grindwin-installaties. Het geluidver
mogensnivo Lwr is een goede maat voor de bronsterkte. In het M+P-onder
zoek is Lwr bepaald aan de hand van de volgende formule: 

(BI-I) 

waarin: 

Lwr = L + D 

Lwr 

D geo 

L gem. 

s 

gem. geo 

= Het geluidvermogennivo of bronsterkte per oktaaf
band (dB). 

= De afname van het geluidnivo door de geometrische 
uitbreiding (=10 log S) (dB). 

= Het gemeten equivalent geluiddruknivo per oktaaf band , 
energetisch gemiddeld over het aantal verrichte 
metingen op de meet plaats op afstand R van het bron
centrum (dB). 

= Het oppervlak op een afstand R van het broncentrum, 
waarover Lgem. is gemiddeld. In dit geval2heeft S 
het oppervlak van een halve bol (= 2 rr R ). 

Omdat het winwerktuig wordt omgeven door een ideaal harde bodem, namelijk 
water, kan uitgegaan worden van geometrische uitbreiding van het geluid 
over een halve bol. De metingen werden verricht op een afstand R van 
60 meter en op een hoogte van 10 meter. 

Het buro Haskoning heeft de meet- en berekeningsmethode C2 "gekoncen
treerde bron" uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai toe
gepast (zie formule BI-2). Het geluidvermogensnivo Lwr wordt ook wel 
aangeduid als de immissierelevante bronsterkte. 

(BI-2) 

waarin: 
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Lwr 

Lwr 

L gem. 

D geo 

R 

= L + D + al x R + Dbodem gem. geo u 

= Het geluidvermogennivo of bronsterkte per oktaaf
band (dB). 

= Het gemeten equivalent geluiddruknivo per oktaafband, 
energetisch gemiddeld over het aantal verrichte 
metingen op de meetplaats op afstand R van het bron
centrum (dB). 
De afname van het geluidnivo door geometrische 
uitbreiding (=10 log S) (dB). 
De afstand tussen bron en meetplaats. 

alu x R = De afname van het geluidnivo door luchtabsorptie (dB) 

Dbodem = De afname van het geluidnivo door bodemdemping (dB). 



I 
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De metingen werden verricht op een hoogte van 5 tot 7 meter en op een 
afstand R van 70 tot 105 meter. In dit geval is men dus uitgegaan van 
uitbreiding over een hele bol (= 10 log 411' R2

). Voor de waarde van 
Dbodem is men voor hogere frequenties uitgegaan van -2dB. Voor de twee 
laagste oktaafbanden is Dbodem gelijk aan -6dB. Wanneer sprake is van een 
Ideaal harde bodem zowel bij de bron als bij de ontvanger bedraagt Dbodem 
ongeveer -3dB. In dat laatste geval levert dit uiteindelijk hetzelfde 
resultaat op als wanneer uitgegaan wordt van uitbreiding over een halve 
bol. 

BI.3 Berekeningswijze geluldl m missie. 

De geluidimmissie, d.w.z. de geluiddruk op de ontvangerplaats, wordt 
meestal bepaald via een overdracht-berekening van bronsterkte naar ge
luidimmissie. Het geluidimmissienivo kan berekend worden per puntbron, 
per ontvangerplaats en per oktaafband. Het gestandaardiseerde Imlssienivo 
wordt bepaald door de bijdragen van alle oktaafbanden energetisch te 
som meren. De basisformule voor deze berekening luidt: 

(BI-3) 

waarin: 

L. 
l. 

L. 
l. 

Lwr 
D geo 

D bodem 

r 

D = scherm 

Lwr - Dgeo - Dbodem - (a1u x r) - Dscherm 

De geluidimmissie op de ontvanger plaats op 
afstand r van het broncentrum (dB). 
De immissierelevante bronsterkte (dB). 
De afname van het ge1uidniv02door geometrische 
uitbreiding (=10 log (4 'TI' r ) (dB). 
De verzwakking van het geluid ten gevolge van de 
bodemweerstand (dB). 
De afstand tussen broncentrum en ontvangerplaats. 
De afname van het geluidnivo door luchtabsorptie 
(dB). 
De verzwakking ten gevolge van afscherming door 
akoestisch goed isolerende obstakels (dijken, wallen, 
gebouwen) (dB). 

Van Vliet hanteerde voor de overdrachtberekening formule (BI-4) (Van 
Vliet, 1982). In deze formule wordt geen rekening gehouden met de speci
fieke frequentiespektra van de verschillende winwerktuigen. 

(BI-4) Li = Lwr - 10 log (2 Tl r 2) - (a x r) (dBA) 

waarin: a = 0.01 dBA/m 
a = 0.02 dBA/m 

voor 0 < r < 200 m. 
voor r ) 200 m. 

De faktor (a x r) representeert de afname van het geluldnivo buiten die 
welke optreedt tengevolge van de geometrische uitbreiding van het geluld. 
De faktor omvat bodemdemping, luchtabsorptie en afscherming. Een verge
lijking met gegevens uit het rapport betreffende de koncessie WRC Eijsden 
en gegevens uit andere bronnen leert dat bovengenoemde waarden voor de 
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koêfficiênt a te optimistisch zijn ingeschat. Deze vergelijking maakt 
aannemelijk, dat het re&1 is voor de koêfficiênt a een waarde van 0.005 
te veronderstellen. Dit betekent dat de faktor (a x r) voornamelijk de 
afname ten gevolge van luchtabsorptie omvat. 

BI.4 Bepaling van de beoordelIngsgrootheden 

De belangrijkste beoordelingsgrootheid is het equivalent geluidnivo 
Leq.. Volgens formule (81.5) wordt Leq. afgeleid van het gestandaar
diseerde immissienivo L., dat bepaald is via rechtstreekse meting ter 
plaatse of via een overarachtsberekening. 

(BI-5) Leq. = Li - Cb - Cm 

waarin: Li = Het gestandaardiseerde immissienivo (dBA). 
Cb = De bedrijfsduurkorrektieterm (dBA). 
Cm = De meteokorrektieterm (dBA). 

(BI-6) Cb = -10 log (Tb/To) 

waarin: Cb = de bedrijfsduurkorrektieterm (dBA). 
Tb = de bedrijfstijd (uren). 
To = de volledige dagperiode (7 . 00-19.00 uur). 

(BI-7) voor r > 10 x (Ho + Hb): 
Cm = 5 x (1 - 10 x (hh + ho)/r). 
voor r < 10 x (Ho + Hli): 
Cm = 0 

waarin: Cm = de meteokorrektieterm (dBA) 
Ho = de hoogte van de ontvanger (m) 
Hb = de hoogte van het broncentrum (m) 

De kombinatie van formule (81-4) en (81-5) levert nu vervolgens de for
mule op, die in onderhavige studie bij de verschillende overdrachts
berekeningen is gehanteerd: 

(BI-8) Leq. = Lwr - 10 log (2 Tt r
2

) - (a x r) - Cb - Cm (dBA) 

Een volgende beoordelingsgrootheid is de etmaalwaarde. De etmaalwaarde 
van het equivalent geluidnivo in dBA vanwege de grindwinning is het 
hoogste van de volgende drie nivo's: 

* Leq'd * Leq. ag + 5 dBA * Le .avond + 10 dBA 
q nacht 

- 122 -

(dagperiode: 7.00-19.00 uur) 
(avondperiode: 19.00-23.00 uur) 
(nachtperiode: 23.00- 7.00 uur) 

.~.i.Clo:::::a: "l I Ni iJ ~ ... _WW __ -=--___ - --



_____________________ BIJLAGE I 

Wanneer de winwerktuigen alleen gedurende de dagperiode in bedrijf zijn 
is de etmaalwaarde gelijk aan het equivalent geluidnivo. In deze studie 
is bij de berekeningen uitgegaan van een bedrijfstijd van 8 uur gedurende 
de dagperiode. Dit impliceert, dat de etmaalwaarde gelijk is aan het 
equivalent geluidnivo. 

Het beoordelingskriterium bij toepassing van de Wet Geluidhinder bij het 
verlenen van vergunningen en ontheffingen en bij de zonering is het be
grip geluidbelasting vanwege een Industrieterrein. De geluidbelasting 
vanwege een industrieterrein is gelijk aan de etmaal waarde van het equi
valent geluidnivo op een bepaalde plaats (bijvoorbeeld zonegrens, gevel 
van een woning). 

BI-5 Bepaling van de geluldkontouren 

De geluidkontouren vanwege de grindwinning worden berekend voor de Leq.
waarden 50, 55, 60 en 65 dBA. Met betrekking tot de koncessie WRC Eijsden 
zijn de toekomstige geluidkontouren berekend door uit te gaan van een 
bepaalde spreiding van 1 baggermolen en enkele andere werktuigen (t.b.v. 
de afruiming) over het terrein. De geluidemissie van de verschillende 
werktuigen is vervolgens herleid tot een (hypothetische) geluidemmissie 
op één plaats. Vervolgens is dit punt verplaatst langs de grens van het 
koncessiegebied. De geluidkontouren rondom het hele koncessiegebied zijn 
daarna vastgesteld door de raaklijnen aan de afzonderlijke kontouren met 
elkaar te verbinden. 

In het zoneringsonderzoek betreffende de grindwinningskoncessie WRC Eijs
den zijn voor een breek- en zeefinrichting met een bronsterkte van ca. 
122.5 dBA de geluidkontouren van respektievelijk 65, 60, 55 en 
50 dBA berekend (zie tabel BI-1). 

65 dBA 60 dBA 55 dBA 50 dBA 

afstand broncentrum - 170-180 260-280 370-440 570-650 
geluidkontour (m) 

Tabel BH Afstanden tot geluidkontouren. 

In figuur BI-2 is voor de waarde 0.005 voor de koêfficiênt a het verband 
aangegeven tussen het equivalent geluidnivo (Leq.), de bronsterkte (Lwr) 
en de afstand tussen bron en ontvangerplaats (r). Daarbij Is uitgegaan 
van een waarde van Cb = 1.8 dBA (bedrijfstijd 8 uur) en Ho = Hb = 5 meter. 

- 123 -

~~~,--------~------



____________________ BIJLAGE I 

afstand R 
in meters 

~ 

1500 

1000 
900 
800 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

158 14 

100 
90 
80 
70 
60 

50 

/' 

105 

/ 
/ 

L/ 
/' 

I 

110 

(dBA) 

eb = 1.8 dBA 
H = 5 meter 
HO = 5 meter 

b a = 0.005 dBA/m 

/ 
/" 

/' 

~ 
,/ 

./ 

L c§~ 

,,~ ~ /' 
./ ~~./ ./ 

/' ~":" /' 
/ v-y / 

V ./ /' ~~~V ./ 

/ v,o?~ / 
V V ~~~~'/ 
/ ~ ",-or 

./ /' 

I I 

115 120 125 130 
• 

bronsterkte LWR in dBA 

Figuur BI-2 Bronsterkte In relatie tot equivalent geluidnivo en de 
afstand tussen het broncentrum van het winwerktuig en de 
ontvangerplaats. 
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BIJLAGE 11: ONZEKERHEIDSMARGES AKOESTISCHE BEREKENINGEN 
MET BETREKKING TOT GRINDWINNING 

De akoestische berekeningsmethoden ten behoeve van de overdracht van 
bronsterkte naar equivalent geluidnivo op de ontvangerplaats, zoals deze 
op de grindwinning worden toegepast, vertonen op een aantal punten onze
kerheden. In deze bijlage zal hierop nader worden ingegaan. De onzekerhe
den hangen samen met: 

* de bepaling van de bronsterkte Lwr. 
* de richtingsafhankel ijkheid van de bronsterkte. 
* de niet exakt te bepalen afstand tussen broncentrum en ontvangerplaats. 
* de niet exakt te bepalen hoogte van het broncentrum ten opzichte van de 

waterspiegel. 
* de wisselende omstandigheden met betrekking tot bodemdemping, afscher

ming, e.d •• 

Met het oog op de bepaling van de bronsterkte zijn in bijlage I een 
tweetal methoden behandeld. Bronsterkte of geluidvermogennivo is echter 
niet meer dan een op basis van metingen berekend kengetal. De specifieke 
omstandigheden bij deze metingen spelen daarbij een rol. Bijvoorbeeld of 
er op het moment van meten veel grof materiaal naar boven wordt gehaald. 

Uit de momenteel beschikbare rapporten blijkt dat de bronsterkte meestal 
richtIngsafhankelIjk is. Het geluidnivo in de lengterichting van de 
grindwin-installatie is in het algemeen geringer. Volgens het rapport 
'karakteristieke geluidemissie van baggerwerktuigen en mogelijkheden tot 
vermindering' blijkt dat Lwr(x) gemiddeld ongeveer 2 dBA hoger is dan 
L wr(y) (zie figuur BII-l en tabel 3-2, paragraaf 3-3). Opgemerkt moet 
echter worden dat het omgekeerde ook voorkomt. Gedurende het baggeren 
zwenkt het winwerktuig naar bakboord, waardoor het afstralend oppervlak 
richting ontvangerplaats vergroot wordt. Het equivalent geluidnivo op de 
ontvangerplaats kan hierdoor wellicht toenemen. 

Op basis van het bovenstaande lijkt het re~1 uit te gaan van een marge 
van plus/mln 2 dBA in de bronsterkte die in de berekeningen wordt aange
houden. 

De bepaling van de exakte afstand tussen broncentrum en ontvangerplaats 
is ook met de nodige onzekerheid behept. De precieze plaats van het bron
centrum is bijvoorbeeld een arbitraire aangelegenheid. De situering van 
de ontvangerplaats is evenzo met enige onzekerheid zijn omgeven, tenzij 
deze plaats zeer exakt is gedefinieerd. Het lijkt derhalve re~1 om in 
bovengenoemde afstand een marge van plus/min 10 meter aan te houden. 

De omstandigheden waaronder bodemdemping en afscherming plaatsvinden 
kunnen in de loop der tijd wijzigen als gevolg van onder andere het 
ontstaan van een wateroppervlak. Een marge van plus/min 0.0025 dBA/m voor 
de koêfficiênt a is aannemelijk gezien de in bijlage I aangehaalde bereke
ningen van de afstanden tussen winwerktuig en de diverse kontouren (par BI-5). 
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- - - - - - - - - - x-as 

I y-as 

-----------d-!~------------------------------------- koncessie grens 

D · ontvangerplaats 

Figuur BII-l Rlchtlngsafhankelljke bronsterkte 

Ter illustratie zijn nu voor een winwerktuig met een veronderstelde bron
sterkte van 123 dBA de marges in het equivalent geluidnivo op de ontvan
gerplaats berekend. Voor de afstand tussen het veronderstelde broncentrum 
en de ontvangerplaats is 270 meter aangehouden. De hoogte van de ontvan
gerplaats is konstant verondersteld op 5 m. Voor de minimale en maximale 
bron hoogte is respektievelijk 4 en 8 m aangehouden. Volgens formule (3.1) 
bedraagt het equivalent geluidnivo op de ontvangerplaats 60.1 dBA, indien 
Lwr = 123 dBA, r = 270 m, a = 0.005 dBA/m, eb = 1,8 dBA en indien 
Ho = Hb = 5 m. 

Rekening houdend met de hierboven genoemde marges blijkt dat de Leq.
waarde op de ontvangerplaats kan variêren tussen de 56,8 en 63,8 dBA, 
terwijl de berekende waarde 60.1 dBA bedraagt. Dit impliceert, dat bij 
akoestische berekeningen met betrekking tot de grindwinning rekening moet 
worden gehouden met vrij aanzienlijke marges. 

Voor de resultaten van de berekening wordt verwezen naar de komputeruit
draai die hierna in deze bijlage opgenomen. Ter verantwoording wordt 
allereerst het speciaal hiervoor geschreven komputerprogramma gegeven. 
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PROGRAMMA GELUID ********************************* BLZ. 1 ****************** 

var i,j,k,kstap,piet,klaas~integer 
var leq,lwr,r,a,tb,too,hb,ho,lwrmin=real 
var lwrmax,rmin,rmax,amin,amax=real 
var leqmax,leqmin,tel1,tel2,lwrstap,astap,rstap=real 
var hbrnin,hbmax,hbstap=real 
var tel3,tel4,tel5,cb,cm,pi,ar,slinger,lwrslinger=real 
var ant,antw=char 
var naam,form,fort =string 
dim real totmin(100) totmax(100) 
dim integer rr(100) 
print chry(26) 
print 
print "*************************************************************" 
print " PRO G RAM MAG E L U I D " 
print "*************************************************************" 
print 
print "Dit programma berekent equivalent geluidnivo's volgens de" 
print "formule:" 
print 
print "Leq " Lwr-10ln(2 pi r2)/ln10-a.r-10 ln(Tb/To)/ln10-5[l-10(hb+ho)/r),i 
print 
print "waarbij: Leq = equivalent geluidnivo" 
print " Lwr bronsterkte" 
print " r afstand tussen bron en ontvanger in meters" 
print " a" ruwheidskoefficient" 
print " Tb .. tijd dat werktuig in werking is" 
print " To referentietijd " 12 uur" 
print " hb hoogte van de bron" 
print " ho hoogte van de ontvanger" 
print "**************************************************************" 
print 
files D,D,SA(2) 
input2 "Type willekeurige toets indien verder gegaan kan worden"iant 

11 print chry(26) 

REM ******************* 
REM INVOER VAN GEGEVENS 
REM ******************* 

16 input3 "Moet de output op scherm, printer of file kanen (s/f/p): "iant 
if ant."s" or ant,,"S" then piet=O 
if ant."s" or ant","S" then goto 15 
if ant,,"f" or ant,,"F" then goto 17 
goto 18 

17 piet .. 2 
print 
input2 "Geef filenaam voor output in HOOFDLETTERS (default .. B:OUTPUT)=>"inaam 
print 
if len(naam)<l then naam="B:OUTPUT" 
create naam 
open 82 i naam 
goto 15 
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REM 
REM 
REM 

18 

10 

15 

5 
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PROGRAMMA GELUID ********************************* BLZ. 2 ****************** 

if ant-"p" or ant-"p" then goto 10 
gato 16 
goto 15 
piet.l 
print 
input3 "Tik willekeurige toets als printer ingeschakeld is "; antw 
if piet-O then print chry(26) 
print "INVOER GEGEVENS:" 
print 
input2 "Minimale waarde bronsterkte is (default-118): ";lwrmin 
if lwrmin<l then lwrmin-118 
input2 "MaXimale waarde bronsterkte is (default=124): ";lwrmax 
if lwrmax<l then lwrmax=124 
input2 "Variatie van bronsterkte door ligging e.d. (default=2)";slinger 
if slinger<O.OOOOOl then slinger-2 
input2 "Stapgrootte voor bronsterkte (default:l): ";lwrstap 
if lwrstap<l or lwrstap>(lwrmax-lwrmin) then lwrstap=l 
input2 "Minimale afstand tussen bron en ontvanger (default=100): ";rmin 
if rmin<l then rmin-l00 
input2 "MaXimale afstand tussen bron en ontvanger (default=300): ";rmax 
if rmax<l then rmax=300 
input2 "Stapgrootte voor afstand (default,,10) : ";rstap 
if rstap,::0.l or rstap>(nnax-rmin) then rstap=10 
input2 'Minimale waarde ruwheidskoefficient (default=0.005): ";amin 
if amin<O.OOOOOOl then amin=0 . 005 
input2 "MaXimale waarde ruwheidskoefficient (default=O.Ol): ";amax 
if amax<O.OOOOOOl then amax=O.Ol 
input2 "Stapgrootte ruwheidskoefficient (default: geen stappen): ";astap 
if astap<O.OOOOOOl or astap>(amax-amin) then astap=amax-amin 
input2 "Aantal uur dat werktuig in werking is per dag (default=8): ";tb 
if tb<O. 01 then tb=8 
input2 "Hoogte van de ontvanger (default=5): ";ho 
if ho<O.Ol then ho-5 
input2 "Minimale hoogte van de bron (default=4): ";hbmin 
if hbmin<O.Ol then hbmin=4 
input2 "MaXimale hoogte van de bron (default=15): ";hl:max 
if hl:max<0.01 then hl:max .. 15 . 
input2 "Stapgrootte van bronhoogte (default: geen stappen): ";hbstap 
if hbstap<O.Ol or hbstap>(hl:max-hbmin) then hbstap=hl:max-hbmin 

******************************* 
UITVOER VAN INGEVOERDE GEGEVENS 
******************************* 

print chry(26) 
form."SSSS.S88S" 
fort."SSS" 
print Spiet; 
print Spiet;" PROGRAMMA GELUID: INGEVOERDE GEGEVENS" 
print Spiet; 
print Spiet;" MINIMALE WAARDE BRONSTERKTE 
print using fort;8piet;lwrmin 

". I 
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***** PROGRAMMA GELUID ********************************* BLZ. 3 ****************** 

30 

print Spieti" MAXIMALE WAARDE BRONSTERKTE 
print using fortiSpietilwrmax 
print Spieti" VARIATIE VAN BRONSTERKTE 
print using formiSpietislinger 
print Spieti" STAPGROOTTE BRONSTERKTE 
print using fortiSpietilwrstap 
print Spieti" MINIMALE AFSTAND BRON-0NTVANGER 
print using fortiSpietirmin 
print Spieti" MAXIMALE AFSTAND BRON-ONTVANGER 
print using fortiSpietirmax 
print Spieti" STAPGROOTTE AFSTAND 
print using formiSpietirstap 
print Spieti" MINIMALE RUWHEIDSKOEFFICIENT 
print using formiSpietiamin 
print Spieti" MAXIMALE RUWHEIDSKOEFFICIENT 
print using formiSpietiamax 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

print Spieti" STAPGROOTTE RUWHEIDSKOEFFICIENT "i 
print using formiSpietiastap 
print Spieti" AANTAL WERKINGSUREN PER DAG 
print using fortiSpietitb 
print Spieti" HOOGTE VAN ONTVANGER 
print using fortiSpietiho 
print Spieti" MINIMALE HOOGTE VAN BRON 
print using fortiSpietihbmin 
print Spieti" MAXIMALE HOOGTE VAN BRON 
print using fortiSpietihbmax 
print Spieti" STAPGROOTTE BRONHOOGTE 
print using fort i Spiet i hbstap 
print Spieti 
print Spieti 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

Ol. 
I 

if klaas>1 or piet>O then print "EVEN GEDULD SVP I HET PROGRAMMA REKENT NU" 
if klaas=2 then klaas-3 
if piet=2 then klaas=2 
if piet=2 then piet=O 
if klaas-3 then piet=2 
if klaas-2 then goto 5 
lwr-lwrmin 
lwrslinger-lwr-slinger 
r=rmin 
a=amin 
i=1 
too=12 
hb=hbmin 
leqmin.l00000 
leqmax--100000 
if piet.O then print chry(26) 
print Spiet; 
print Spiet;"*******************************************************************" 
print Spiet;"bronreferen.(lwrl. Ol; 

print using fort;Spiet;lwr; 
print Spiet;" afstand (rl = Ol; 

print using fort;Spiet;r; 
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***** PROGRAMMA GELUID ********************************* BLZ. 4 ****************** 

print 8piet;" ruwheid (a) ."; 
print using form;8piet;a 
print 8piet;"aantal uren (Tb) ="; 
print using fort;8piet;tb; 
print Spiet;" hoogte bron (hb) .. "; 
print using fort;Spiet;hb; 
print Spiet;" hoogte ontvang. (ho) .. "; 
print using fort;Spiet;ho 

REM ********************* 
REM START DE BEREKENINGEN 
REM ********************* 

te11_2*3.141s9*r*r 
te12.tb/too 
te13-1og(te11)/log(10.) 
te14--1og(te12)/log(10.) 
tels-10*(hb+ho)/r 
an-s*(1-te15) 
if r<.10*(hb+ho) then au .. O 
leq_lwrslinger-10*te13-a*r-10*te14-an 
cb-10*te14 
print Spiet;"an-faktor _"; 
print using form;Spiet;an; 
print Spiet;" cb-faktor ."i 
print using formiSpieticbi 
print Spiet;" feitelijk bronnivo .. "; 
print using fort;Spiet;lwrslinger 
print Spiet; "*********************************************** ********************,. 
print Spiet;"EQUIVALENT GELUIDNIVO = "; 
print using form;8piet;leqi 
print Spiet;" ciBA" 
print Spiet; 
if leq<leqmin then leqmin-leq 
if leq> leqmax then leqmax-leq 
a - a + astap 
if a>(amax+0.000001) then goto· 50 
goto 30 

50 hb-hb+hbstap 
if hb'>hbDax then goto 60 
a-amin 
goto 30 

60 if lwrslinger>(lwr+slinger-0.0000001) then goto 65 
lwrslinger-lwr+slinger 
a.amtn 
hb-hbrln 
goto 30 

65 lwrslinger.lwr-slinger 
totmin(i).leqmin 
totmax (i) aleqmax 
rr(i).r 
r.r+rstap 
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***** PROGRAMMA GELUID ********************************* BLZ. 5 ****************** 

if r>rmax then goto 70 
i=i+1 
leqmin=100000 
leqmax=-100000 
a=amin 
hb=hl::min 
goto 30 

REM ******************** 
REM UITVOER BEREKENINGEN 
REM ******************** 

70 if piet=O then print chry(26) 
print Spiet; 
print Spiet; 
print Spiet;"S8S88S8SSSS88888888888888888888888888888888888888888888888888888888" 
print 8piet;" DE GEMIDDELDE BRONSTERKTE IS "; 
print using form;8piet;lwr; 
print 8piet;" dBA" 
print 8piet;" afstand bron-ontvanger minimaal geluidnivo maximaal geluidnivo" 
for j=l to i 
print 8piet;" ";rr(j); 
print 8piet;" "; 
print using form;8piet;totmin(j); 
print 8piet;" "; 
print using form;8piet;totmax(j) 
next j 
print 8piet;"8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888" 
i=l 
print 8piet; 
lwr=lwr + lwrstap 
if lwr>lwrmax then goto 80 
a=amin 
hb=hl::min 
r=rmin 
goto 30 

80 input3 "Nog een keer draaien? (jIn)" ;ant 
if ant="j" or ant .. "J" then goto 11 
close 82 
end 
**** END OF PROGRAM **** 
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PROGRAMMA GELUID: Ingevoerde gegevens 

MINIMALE WAARDE BRONSTERKTE 
MAXIMALE WAARDE BRONSTERKTE 
VARIATIE VAN BRONSTERKTE 
STAPGROOTTE BRONSTERKTE 
MINIMALE AFSTAND BRON-ONTVANGER 
MAXIMALE AFSTAND BRON-ONTVANGER 
STAPGROOTTE AFSTAND 
MINIMALE RUWHEIDSKOEFFICIENT 
MAXIMALE RUWHEIDSKOEFFICIENT 
STAPGROOTTE RUWHEIDSKOEFFICIENT 
AANTAL WERKINGSUREN PER DAG 
HOOGTE VAN ONTVANGER 
MINIMALE HOOGTE VAN BRON 
MAXIMALE HOOGTE VAN BRON 
STAPGROOTTE BRONHOOGTE 

PROGRAMMA GELUID: uitgevoerde gegevens 

123 
123 

2.0000 
1 

260 
280 

10.0000 
.0025 
.0075 
.0050 

8 
5 
4 
8 
4 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.2692 eb-faktor = 1.7609 feitelIjk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 59.0386 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.2692 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 57.7386 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5000 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 59.8078 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5000 cb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO 58.5078 dBA 
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******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.2692 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 63.0386 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.2692 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 61.7386 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5000 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 63.8078 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 260 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5000 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 62.5078 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3333 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 58.6217 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3333 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 57.2717 dBA 
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******************************************************************* 
bronreferen.(Iwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5926 cb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUiDNIVO = 59.3625 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5926 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 58.0125 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(Iwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3333 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 62.6217 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(Iwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3333 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 61.2717 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5926 eb-faktor = 1.7609 feitel ijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 63.3625 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 270 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.5926 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 62.0125 dBA 
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******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3929 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 58.2213 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3929 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 56.8213 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.6786 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 58.9356 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.6786 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 121 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 57.5356 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3929 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 62.2213 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 4 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 3.3929 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 60.8213 dBA 
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******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0025 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.6786 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 62.9356 dBA 

******************************************************************* 
bronreferen.(lwr)= 123 afstand (r) = 280 ruwheid (a) = .0075 
aantal uren (Tb) = 8 hoogte bron (hb)= 8 hoogte ontvang.(ho) = 5 
cm-faktor = 2.6786 eb-faktor = 1.7609 feitelijk bronnivo = 125 
******************************************************************* 
EQUIVALENT GELUIDNIVO = 61.5356 dBA 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
DE GEMIDDELDE BRONSTERKTE IS 123.0000 dBA 
afstand bron-ontvanger minimaal geluidnivo maximaal 

260 57.7386 
270 57.2717 
280 56.8213 

geluidnivo 
63.8078 
63.3625 
62.9356 

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
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BIJLAGE 111: ZONERINGS- EN ONTHEFFINGENPROCEDURE 

BI.l Hoofdlijnen van de zoneringsprocedure (1): 

Aktiviteit 

Akoestisch onderzoek 
Voorontwerp zonebesluit (2) 
Advies 
Ontwerp zonebesluit (2) 
Publikatie en ter visie legging 
Bezwaren 

Ontwerp verzoek hogere grenswaarden 
geluid (3) 
Inspraak n.a.v. resultaat akoestisch 
onderzoek (3) 
Verzoek hogere grenswaarden geluid 
(ontheffingsaanvraag) (3) 
Advies (3) 
Besluit hogere grenswaarden geluid (3) 
Goedkeuring besluit (3) 
Beroep bij de Kroon (3) 
Besluit (3) 

Verwerken bezwaren 
Vaststellen zonebesluit 
Bezwaren 
Goedkeuren zonebesluit 
Beroep bij de Kroon 
Besluit 

(1) Voor uitgebreidere informatie: 

Te verrichten door: 

provincie 
Provincie 
Inspekteur 
Provincie 
Provincie 
bevolking 

verzoeker hogere grenswaarden 

bevolking 

verzoeker hogere grenswaarden 
Inspekteur 
Provincie 
Minister van VROM 
bevolking 
Kroon 

Provincie 
Provincie 
bevolking 
Minister van VROM 
bevolking 
Kroon 

Ministerie van VROM, Draaiboek zonering industrieterreinen 1 (nieuwe 
situaties), Den Haag, 1981 en Ministerie van VROM, Handleiding 
zonering industrieterreinen (bestaande situaties), Den Haag, 1985 
(koncept). 

(2) Wanneer de zonering niet gemeente-grensoverschrijdend is, wordt deze 
door de gemeente rechtstreeks vastgesteld bij de bestemmingsplan
vaststelling of -herziening zonder dat eerst door provinciale Staten 
een zonebesluit wordt genomen. 

(3) onderdelen van de ontheffingenprocedure. 
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BIII.2 Procedure zonering bestaande situaties Wet Geluidhinder: 

Tijdschema uit de Cirkulaire van 2 april 1985 / nr. 285131: 

"Er kunnen twee situaties worden onderscheiden, te weten: 

a) De zone wordt gesitueerd op de grens van het gebied waarbuiten met 
inachtneming van krachtens artikel 17 van de Wet Geluidhinder reeds 
verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften geen 
hogere geluidsbelasting vanwege het industrieterrein dan 50 dB(A) 
optreedt, onderscheidenlijk zal kunnen optreden. 

b) De zonegrens wordt verder van het industrieterrein gesitueerd dan de 
onder a) genoemde grens." 

Het is belangrijk op te merken dat uitgegaan wordt van de op dat moment 
van kracht zijnde vergunningen en de daarin vastgelegde voorschriften. 
Het belangrijkste verschil tussen a) en b) is, dat in het tweede geval 
eventueel ook hogere waarden voor binnen zones gelegen woningen kunnen 
worden vastgesteld. De Clrkulalre vervolgt: 

"De minimale duur van het besluitvormingsproces is 5 maanden, indien 
gekozen wordt voor variant a), dat wil zeggen als de zonegrens wordt 
gesitueerd op de 50 dB(A) kontour van het industrieterrein die voort-
vloeit uit de vigerende voorschriften. In dat geval behoeven ingevolge 
artikel 65 van de Wet Geluidhinder geen hogere waarden te worden te 
worden aangevraagd voor woningen binnen de zone. Deze 5 maanden zijn als 
VOlgt opgebouwd: 

1) 1 maand ten behoeve van de 'vertaling' van het rapport van het 
akoestisch onderzoek in het ontwerp-zonebesluit c.q. het ontwerp
bestemmingsplan; 

2) 1 maand terviSielegging van het ontwerp-zonebeslult c.q. het ontwerp
bestemmingsplan (art. 23 Wet op de Ruimteli j ke Ordening); 

3) 3 maanden ten behoeve van de besluitvorming door provinciale staten 
c.q. de gemeenteraad (artikel 25, eerste lid, eerste volzin, Wet op de 
Ruimtelijke Ordening). 

De minimale duur van het besluitvormingsproces beloopt 10 maanden, indien 
gekozen wordt voor variant b, dat wil zeggen als de zonegrens verder 
wordt gesitueerd dan de onder a) genoemde grens, waarbij zich in de zone 
woningen en/of andere geluidgevoelige bestemmingen bevinden. 

- 138 -

______________ ~_~_~----_~ ______ Iil 



ij ii f!. 

____________________ BIJLAGE 111 

Deze 10 maanden zijn als volgt opgebouwd: 

1) 1 maand ten behoeve van de 'vertaling' van het rapport van het 
akoestisch onderzoek in het ontwerp-verzoek om hogere waarden en het 
ontwerp-zonebesluit c.q. het ontwerp-bestemmingsplan; 

2) 1 maand tervisielegging van het ontwerp-verzoek om hogere waarden 
(artikel 11 Besluit grenswaarden binnen zones rond industrie
terreinen); 

3) 4 maanden ten behoeve van de besluitvorming van gedeputeerde staten op 
het verzoek om hogere waarden (artikel 14, tweede lid, Besluit grens
waarden binnen zones rond industrieterreinen); 

4) 3 maanden ten behoeve van de besluitvorming van de minister ter zake 
van de goedkeuring van de verleende hogere waarde (artikel 47, zesde 
lid, Wet Geluidhinder). 

5) 1 maand ten behoeve van de afronding van de gemeentelijk c.q. provin
ciale besluitvorming inzake de zonering. Binnen deze periode van 10 
maanden zal ook de tervisie legging van het ontwerp-zonebesluit c.q. 
het ontwerp-bestemmingsplan (1 maand) en de besluitvorming door de 
gemeenteraad (3 maanden) plaats kunnen vinden." 
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BIJLAGE IV 

BIJLAGE IV: OVERZICHT ONTHEFFINGSKRITERIA 

(Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen van 24 juli 
1982, Stb 465) 

BIV.l Onthefflngskrlteria Nieuwe situaties (art. 47 WGH): 

woning voorkeurs
waarde 

aanwezig 50 dBA 

in aanbOUUl/ 50 dBA 
bOUUlVergunning 
al afgegeven 

geprojekteerd 

nog niet 
geprojekteerd 

50 dBA 

50 dBA 

ontheffing 

60 dBA 
binnenshuis 
35 dBA 

60 dBA 
bimenshJis 
35 dBA 

55 dBA 
bimenshuis 
35 dBA 

55 dBA 
bimenshuis 
35 dBA 

relevante 
ontheffingskriteria 

Indien maatregelen ter bestrijding 
van de geluidhinder onvoldoende 
doeltreffend zijn, kan ontheffing 
worden verleend, wameer: 
- Rref. groter dan Leq. (1) 
- sprake is grond- of bedrijfsgebon-

denheid van de te bOUUlen woning. 

Indien maatregelen ter bestrijding 
van de geluidhinder onvoldoende 
doeltreffend zijn, kan ontheffing 
worden verleend, wameer: 
- Rref. groter dan Leq. (1) 
- sprake is grond- of bedrijfsgebon-

denheid van de te bOUUlen woning. 
- open plaatsen in de beboUUling 

worden opgevuld. 
- bestaande beboUUling wordt ver

vangen. 
- 1 gevel van de woning een 

geluidbelasting heeft kleiner dan 
50 dBA. 

(1) Het gaat hier om het verschil tussen het referentienivo Rref. (het nivo 
van het achtergrondgeluid) en het equivalent geluidnivo Leq •• Toepas
sing van art. 47 WGH vindt plaats als het referentienivo groter of 
gelijk is aan het equivalent geluidnivo vanwege het betrokken in
dustrieterrein. (zie verder art. 1 Besluit grenswaarden) 
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BIV-2 Onthefflngskrlterla Bestaande sItuatIes (art. 66 WGH): 

woning 

aanwezig 

in aanboUli/ 

geprojekteerd 

nog niet 
geprojekteerd 

voorkeurs
waarde 

50 dBA (1) 
55 dBA (2) 

50dBA (1) 
55 dBA (2) 

50dBA (1) 
55 dBA (2) 

50 dBA 

ontheffing 

60 dBA 
bimenshuis 
35 dBA 

60 dBA 
bimenshuis 
35 dBA 

55 dBA 
bimenshuis 
35 dBA 

55 dBA 
bimenshuis 
35 dBA 

in aanboUli/I 
aanwezig 

bestaande geluidbelasting 
groter dan 55 dBA 

(1) Indien de bestaande geluidbelasting op 
is dan 50 dBA. 

(2) Indien de bestaande geluidbelasting op 
dan 50 dBA. 

(3) Zie noot (1) par. BIV-1. 

relevante 
ontheffingskriteria 

Indien maatregelen ter bestrijding 
van de geluid-hinder onvoldoende 
doeltreffend zijn, dan wel over
wegende bezwaren ontmoeten van 
financiBle, stedeboUli/kundige of 
landschappelijke aard, kan onthef
fing worden verleend, wameer: 
- Rref. groter dan Leq. (3). 
- sprake is grond- of bedrijfsgebon-

heid van de te bOUli/en IIIOning. 

Indien maatregelen ter bestrijding 
van de geluid-hinder onvoldoende 
doeltreffend zijn, dan wel over
wegende bezwaren ontmoeten van 
financiBle, stedeboUli/kundige of 
landschappelijke aard, kan onthef
fing worden verleend, wameer: 
- Rref. groter dan Leq. (3). 
- sprake is grond- of bedrijfsgebon-

denheid van de te boUlilen woning. 
- open gaten in de bebOUllling worden 

opgevuld. 
- 1 gevel van de woning een 

geluidbelasting heeft kleiner dan 
50 dBA. 

- bestaande beboUliling wordt ver
vangen. 

saneringsituatie: 
geluidbelasting max. 65 dBA 
binnenshuis 40 dBA 

de gevel van de woning 

de gevel van de woning 

kleiner 

groter is 
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