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Samenvatting 2 

Inleiding 

In het kader van ruimtelijke plannen of reconstructies van geluidsbronnen moet worden on-

derzocht wat de geluidsbelasting aan de gevels van de aanwezig geluidsgevoelige bestem-

mingen is. Als de in de Wet geluidhinder (Wgh) opgenomen voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden, maar de uiterste toegestane grenswaarde niet én maatregelen om de 

geluidsbelasting terug te dringen niet doelmatig zijn of deze overwegende bezwaren 

ontmoeten, dan is het mogelijk om ontheffing te verkrijgen: een zogenaamde hogere waarde. 

Voorwaarde is wel dat een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. In dit rapport 

is het gemeentelijke beleid opgenomen met betrekking tot deze hogere waarden. 

 

Actualisatie  

Het beleid hogere waarden geluidhinder is op 26 oktober 2010 vastgesteld door B&W. Het 

beleid is inmiddels toegepast bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is gebleken dat het beleid 

over het algemeen voldoet. Op een aantal punten is echter aanpassing nodig. Het beleid is 

soms niet voldoende duidelijk geformuleerd. Daardoor kan discussie over de interpretatie 

ontstaan. Daarnaast biedt het beleid niet (expliciet) de mogelijkheid om rekening te houden 

met andere situaties die niet in het beleid zijn voorzien maar die wel voldoen aan de 

doelstelling van het beleid: het realiseren van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

Met de herziening wordt het beleid verduidelijkt en wordt de mogelijkheid gecreëerd rekening 

te houden met onvoorziene situaties. 

 

Wet geluidhinder (Wgh) 

De Wet geluidhinder (Wgh) is een complexe wet waarin een groot aantal normen voor toe-

laatbare geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is opgenomen. 

Ook wordt de maximale geluidsproductie van bepaalde machines en motoren in deze wet 

geregeld. Voor ruimtelijke plannen is vooral dat deel van de Wet geluidhinder van belang dat 

de beheersing regelt van de geluidsbelasting door wegverkeer, spoorwegverkeer en ge-

zoneerde industrieterreinen (terreinen waar grote lawaaimakers zijn toegelaten). 

 

Pijlers van het beleid 

Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers: 
 
- Wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen 

 

In de eerste plaats moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor onderzoek naar en 

afweging van mogelijke maatregelen. Doel hiervan is het aantal woningen waarvoor een 

hogere waarde wordt vastgesteld en de hoogte van de geluidsbelasting zo beperkt 

mogelijk te houden. 

 

 

  

- Gemeentelijke handvatten en eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat  

 



Erkend wordt dat met name langs veel (spoor)wegen niet aan de voorkeursgrenswaarden 

kan worden voldaan. Op deze locaties wordt een aanvaardbaar akoestisch klimaat 

nagestreefd, waarvoor in het beleid handvatten en eisen zijn geformuleerd. Deze zijn 

uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

 

Beoordeling geluidshinder 

Bij de beoordeling van de optredende geluidshinder wordt uitgegaan van de gecumuleerde 

geluidsbelasting van alle relevante bronnen. Door cumulatie wordt de hinder van de ver-

schillende bronsoorten weg, spoorweg en industrie onder een vergelijkbare noemer gebracht1). 

Het cumuleren van geluidsbelasting maakt het daarnaast mogelijk de geluidsbelasting te 

beoordelen op basis van een enkelvoudige waarde: de geluidshinder van alle bronnen samen. 

 

Bij de beoordeling wordt verder onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties en de 

hoogte van de optredende geluidsbelasting. In hoofdstuk 3 is dit nader toegelicht. 

 

 
Leeswijzer 

In voorliggende notitie is het beleid hogere waarden dat de gemeente Delft als uitgangspunt 

hanteert vastgelegd. In hoofdstuk 1 wordt allereerst op de context van dit beleid ingegaan. De 

doelstelling, reikwijdte en status komen aan de orde. In hoofdstuk 2 komen de hoofdlijnen van 

het gemeentelijk beleid aan de orde. In het hierna volgende en laatste hoofdstuk wordt het 

beleid concreet uitgewerkt en is een stappenplan “hogere waarde” opgenomen. 

 

                                                 
1)  De geluidshinder van de verschillende bronsoorten wordt elk anders ervaren. In de Wet geluidhinder is de normstelling daarop 

afgestemd. Daarom komen de voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde van de verschillende bronsoorten niet overeen. 
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1.1. Aanleiding 

Indien een ruimtelijk plan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen of nieuwe geluidsbronnen 

(weg, rail, industrie) mogelijk maakt of een wijziging aan deze geluidsbronnen wordt voorzien, 

dient op basis van akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de 

normen die in de Wet geluidhinder (Wgh) zijn opgenomen. Wordt de voorkeursgrenswaarde 

overschreden, maar de uiterste grenswaarde niet en zijn maatregelen om de geluidsbelasting 

terug te dringen niet doelmatig of ontmoeten deze overwegende bezwaren, dan is het 

mogelijk om ontheffing te verkrijgen: een zogenaamde hogere waarde.  

 

Op 1 januari 2007 is een wijziging van de Wet geluidhinder in werking getreden. Door de 

wijziging van de Wet is in veel gevallen het college van burgemeester en wethouders bevoegd 

gezag voor het vaststellen van hogere waarden. Daarnaast bevatten de nieuwe Wet 

geluidhinder en het bijbehorende Besluit geluidhinder niet langer concrete criteria meer voor 

situaties waarvoor hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Dit betekent een grotere 

beleidsvrijheid voor de gemeente, maar stelt ook nieuwe eisen aan de onderbouwing van be-

sluiten voor hogere waarden. De gemeente moet nu zelf gemotiveerd aangeven wanneer zij 

hogere waarden aanvaardbaar vindt en wanneer niet.  

 
 
1.2. Actualisatie 

Het beleid hogere waarden geluidhinder is op 26 oktober 2010 vastgesteld door B&W. Het 

beleid is inmiddels toegepast bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is gebleken dat het beleid 

over het algemeen voldoet. Op een aantal punten is echter aanpassing nodig. Het beleid is 

soms niet voldoende duidelijk geformuleerd. Daardoor kan discussie over de interpretatie 

ontstaan. Daarnaast biedt het beleid niet (expliciet) de mogelijkheid om rekening te houden 

met andere situaties die niet in het beleid zijn voorzien maar die wel voldoen aan de 

doelstelling van het beleid: het realiseren van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

Met de herziening wordt het beleid verduidelijkt en wordt de mogelijkheid gecreëerd rekening 

te houden met onvoorziene situaties. 

 

1.3. Doelstelling 

In deze beleidsnotitie is het beleid voor het verlenen van hogere waarden vastgelegd. Het 

beleid heeft een dubbele doelstelling: 

- enerzijds wordt, geheel in de geest van de Wet, gestreefd naar het zoveel mogelijk 

voorkomen van geluidshinder; 

- anderzijds is geluid in het stedelijk gebied en langs infrastructuur onvermijdelijk; on-

danks de soms hoge geluidsbelasting moet een optimale ruimtelijke ontwikkeling van 

deze gebieden mogelijk blijven. 

Deze beleidsnotitie biedt de basis en het gereedschap voor een evenwichtige afweging van 

deze beide belangen. 



 
 
1.4. Reikwijdte 

De beleidsnotitie richt zich op de vraag hoe in het kader van ruimtelijke plannen om te gaan 

met hogere waarden voor (spoor)weg- en industrielawaai. Daarbij worden de volgende 

situaties onderscheiden:  

- het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, medi-

sche instellingen, woonwagenterreinen en dergelijke); 

- het projecteren van nieuwe geluidsbronnen (wegen, spoorwegen, industrieterreinen); 

- reconstructie van wegen of spoorwegen; 

 
 
1.5. Status beleidsnotitie 

Voorliggend beleid bevat het afwegingskader dat het college bij het nemen van een hogere 

waardebesluit hanteert. Voor de motivering van het hogere waarden besluit (HGW-besluit) kan 

verwezen worden naar dit vastgestelde beleid.  

 

De nota is bedoeld als hulpmiddel. De nota beschrijft een maatregelen die tot een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat leiden. Als aan de eisen uit de nota is voldaan, is sprake van 

een aanvaardbaar akoestisch klimaat en kunnen hogere waarden worden vastgesteld.  Dat 

betekent niet dat andere situaties dan beschreven in de nota niet mogelijk zijn. Het doel van 

de nota is niet om alternatieve oplossingen uit te sluiten. Afwijkende situaties waarbij 

eveneens sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat zijn mogelijk. In dat geval kan 

voor de motivering van het HGW-besluit echter niet worden volstaan met een verwijzing naar 

deze beleidsnota maar zal moeten worden gemotiveerd waarom sprake is van een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat.    

 
 

 
Foto 1: Zaagtand gevel vanwege het geluid van de N470, Balthasar van der Polweg 3, Delft 
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2.1. Pijlers van het beleid 

Het gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden steunt op twee pijlers: 
 
- Wettelijk vereiste afweging van mogelijke maatregelen 

 In de eerste plaats moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor onderzoek naar en 

afweging van mogelijke maatregelen. Doel hiervan is het aantal woningen waarvoor een 

hogere waarde wordt vastgesteld en de hoogte van de geluidsbelasting zo beperkt 

mogelijk te houden.  

 

- Gemeentelijke handvatten en eisen aan een aanvaardbaar akoestisch klimaat  

 Erkend wordt dat met name langs veel (spoor)wegen niet aan de voorkeursgrenswaarden 

kan worden voldaan. Op deze locaties wordt een aanvaardbaar akoestisch klimaat 

nagestreefd, waarvoor in het beleid handvatten en eisen zijn geformuleerd. De 

betreffende handvatten en eisen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

 

 
Geluidsbelasting versus geluidshinder 

 

De wettelijke grenswaarden richten zich op de geluidsbelasting op de gevel van gebouwen (of de grens 

van gevoelige terreinen). Zeker in nieuwe situaties betekent een hoge geluidsbelasting niet bij voorbaat 

dat bewoners en gebruikers er ook veel hinder van ondervinden. De hinderbeleving is mede afhankelijk 

van het akoestisch klimaat in de gehele woonomgeving en van de indeling van de woning. Zo wordt geluid 

in het levendige en gemengde stadscentrum als minder hinderlijk ervaren dan in een rustige woonwijk. 

Hinderbeleving is daarnaast bijvoorbeeld ook afhankelijk van de ligging van slaapkamers en eventuele 

buitenruimte.  

Het akoestisch klimaat heeft een directe relatie met de stedenbouwkundige inpassing en bouwkundige 

maatregelen die (kunnen) worden genomen. Door eisen te stellen aan het akoestisch klimaat kan het 

optreden van hinder bij relatief hoge belastingen sterk worden beperkt. 

 



 

 

2.2. Gecumuleerde geluidsbelasting bepalend voor hogere waarde 

De wettelijke toetsing van de geluidsbelasting aan de in de Wet geluidhinder opgenomen 

normstelling vindt plaats per bron, waarbij voor wegverkeerslawaai tevens een aftrek conform 

artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt toegepast. Ook de vaststelling van een hogere 

waarde vindt per bron plaats.  

 

De Wet geluidhinder stelt echter ook dat burgemeester en wethouders alleen hogere waarden 

kunnen toekennen indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare 

geluidsbelasting. Voor het beleid hogere waarden is er daarom voor gekozen hierbij aan te 

sluiten en het beleid voor het verlenen van hogere waarden af te stemmen op de hoogte van 

de optredende gecumuleerde geluidsbelasting van alle bronnen samen.  

 

Door cumulatie wordt de hinder van de verschillende bronsoorten weg, spoorweg en industrie 

onder een vergelijkbare noemer gebracht2). Het cumuleren van geluidsbelasting maakt het 

daarnaast mogelijk de geluidsbelasting te beoordelen op basis van een enkelvoudige waarde: 

de geluidshinder van alle bronnen samen. 

 
2.3. Wijze van cumuleren 

Cumulatie vindt plaats in het kader van geluidsonderzoek voor zowel nieuwe geluidsgevoelige 

bestemmingen als voor nieuwe of te wijzigen geluidsbronnen. Daarbij dient de geluids-

belasting van de volgende geluidssoorten te worden gecumuleerd: 

- wegverkeerslawaai binnen de wettelijke zones van gezoneerde wegen; 

- wegverkeerslawaai binnen 100 m van niet-gezoneerde wegen voor zover de te onder-

zoeken geluidsgevoelige bestemmingen niet van de betreffende bron worden afge-

schermd door tussenliggende bebouwing die gemiddeld voor 80% of meer aaneenge-

sloten is gebouwd;  

- tramverkeerslawaai; 

- spoorweglawaai; 

- industrielawaai van gezoneerde industrieterreinen en andere akoestisch relevante be-

drijven (55 dB(A)-inrichtingen); 

- lawaai van beroepsscheepvaart binnen de 48 dB Lden-contour. 

 

De gecumuleerde geluidsbelasting wordt berekend overeenkomstig de wettelijk voorgeschre-

ven methode uit bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  

 

 

2.4. Stappenplan 

In hoofdstuk 3 is een stappenplan opgenomen dat de ruimtelijke ontwikkeling als uitgangs-
punt neemt en een toelichting geeft op wanneer hogere waarden nodig dan wel mogelijk zijn. 

                                                 
2)  De geluidshinder van de verschillende bronsoorten wordt elk anders ervaren. In de Wet geluidhinder is de normstelling daarop 

afgestemd. Daarom komen de voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde van de verschillende bronsoorten niet overeen. 
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3.1. Inleiding 

De wettelijke grenswaarden richten zich op de geluidsbelasting op de gevel van gebouwen (of 

de grens van gevoelige terreinen). Zeker in nieuwe situaties betekent een hoge geluids-

belasting niet bij voorbaat dat bewoners en gebruikers er ook veel hinder van ondervinden. De 

hinderbeleving is mede afhankelijk van het akoestisch klimaat in de gehele woonomgeving en 

van de indeling van de woning. Zo wordt geluid in het levendige en gemengde stadscentrum 

als minder hinderlijk ervaren dan in een rustige woonwijk. Hinderbeleving is daarnaast 

bijvoorbeeld ook afhankelijk van de ligging van slaapkamers en een eventuele buitenruimte. 

 

Om een aanvaardbaar akoestisch klimaat te bereiken is het zinvol bij de planvorming diverse 

overwegingen mee te nemen teneinde de geluidsbelasting op de bestemming te beperken. Dit 

hoofdstuk reikt hiervoor de belangrijkste handvatten aan. Het volgen van deze handvatten 

draagt bij aan het voldoen aan de eisen die de gemeente Delft stelt bij het verlenen van 

hogere waarden. De eisen hebben betrekking op de aanwezigheid van een geluidsluwe zijde, 

woningindeling en de verankering van maatregelen in het ruimtelijk plan. 

 

3.2. Handvatten 

In de nabijheid van geluidsbronnen kan, ondanks de (soms hoge) geluidsbelasting, met een 

goede (steden)bouwkundige inrichting toch een goed of in ieder geval aanvaardbaar akoes-

tisch klimaat worden gerealiseerd. De inzet van de gemeente is deze middelen optimaal te 

benutten. De beste aanpak bij nieuwbouw is de bouwblokken zoveel mogelijk parallel aan de 

geluidsbron te realiseren. Bij hoge geluidsbelastingen vormen gesloten (carrévormige) 

bouwblokken veelal de optimale oplossing. Het gaat er daarbij uiteraard niet om dit soort 

bebouwingsvormen voor te schrijven. Er zijn echter veel meer bouwvormen waarmee een 

goed resultaat kan worden bereikt. Kort samengevat: het gaat om het resultaat. 

 

 

Bouwstenen (steden)bouwkundige inrichting 

Mogelijke bouwstenen voor een stedenbouwkundige setting met een beter akoestisch klimaat of minder 

dan wel lagere overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden zijn: 

- geen appartemententorens als eerstelijns bebouwing ten opzichte van geluidsbron (deze schermen 

het geluid niet af); 

- niet haaks ten opzichte van de bron bouwen (het geluid dringt eenvoudig het gebied binnen); 

- bebouwing die de bron zo goed mogelijk afschermt (zorgt voor een lage geluidsbelasting van ach-

terliggende bebouwing); 

- carrévormige bebouwing (geeft een geluidsluwe buitenruimte); 

- geen rug-aan-rugwoningen of kwadrantwoningen (hebben niet allemaal een geluidsluwe zijde en 

buitenruimte). 

 

 



Voordelen voor het akoestisch klimaat 

De voordelen van dit soort bouwvormen voor het akoestisch klimaat komt tot uitdrukking in 

de volgende positieve kenmerken: 

- de bouwblokken beschikken, naast een geluidsbelaste zijde, ook over een geluidsluwe zij-

de; 

- er ontstaat de mogelijkheid om geluidsluwe buitenruimtes te realiseren; 

- door een goede woningindeling (zonering binnen de woning) kan hinder binnen de wonin-

gen worden geminimaliseerd: entrees, keukens (< 11 m²) etc. aan de geluidsbelaste 

zijde, geluidsgevoelige ruimtes zoals woon- en slaapkamers zoveel mogelijk aan de 

geluidsluwe zijde. 

Bouwblokken parallel aan de geluidsbron hebben bovendien als voordeel dat daarmee het er-

achter gelegen gebied wordt afgeschermd. Daarmee kan het aantal woningen waarvoor een 

hogere waarde moet worden vastgesteld zo beperkt mogelijk blijven. 

  

 

            
Foto 2: Voorbeelden afschermende bebouwing 

 

 
Figuur 1: Afschermende werking 

 

 

 



3.3. Eisen 

3.3.1. Geluidsluwe zijde 

 

Met betrekking tot een geluidsluwe zijde gelden de volgende eisen: 

- Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen dienen altijd een geluidsluwe zijde te 

hebben; 

  

Onder een geluidsluwe zijde wordt het volgende verstaan: 

- De geluidsbelasting op de geluidluwe zijde mag cumulatief niet meer bedragen dan 60 

dB, exclusief aftrek conform artikel 110 van de Wet geluidhinder; 

- Indien de gecumuleerde geluidbelasting op de hoogst belaste zijde 65 dB of minder 

bedraagt, bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting op de geluidluwe zijde maximaal 

55 dB (excl. aftrek); 

- de gevel achter een vliesgevel kan beschouwd worden als een geluidsluwe zijde 

 

De meest voor de hand liggende aanpak om een geluidsluwe zijde tot stand te brengen, is de 

bebouwingsblokken parallel aan de bron te situeren; de bouwblokken schermen dan hun eigen 

achterzijde af (en het eventueel erachter gelegen woongebied). Zie figuur 2. 

 

 
Figuur 2: Geluidsluwe zijde 

 
3.3.2. Woningindeling en gebruik van woningen 

 

Met betrekking tot de woningindeling en het gebruik van woningen gelden de volgende eisen: 

- elke woning bevat ten minste 1 slaapkamer die niet aan de hoogst geluidsbelaste zijde is 

gesitueerd; bij voorkeur wordt de helft van de geluidsgevoelige ruimte of de helft van het 

oppervlak van alle geluidsgevoelige ruimtes samen niet aan de hoogst geluidsbelaste 

zijde gesitueerd; 

- voor zover relevant, geldt dat op eenzelfde wijze voor andere geluidsgevoelige bebou-

wing; zo ligt bijvoorbeeld in scholen het merendeel van de leslokalen (in aantal) aan de 

geluidsluwe zijde. 

 

  



3.4. Voorbeelden 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Bomenwijk Delft. Het gebouw nabij plein 4 (inzet) zorgt door de hoogte en ligging parallel aan de 
geluidsbron voor afscherming van het achtergelegen gebied en de aanwezigheid van een geluidluw plein direct achter het 
gebouw. 

 

 

 
Foto 3: Pauline Symfonie in Rijswijk. Voor de voordeuren zitten schermen aan de galerij om in de dove gevel toch te 
openen delen toe te kunnen staan. 



 

 

 
Foto 4: Leliepark in Gouda. Gecombineerde gevelopbouw met erkers, loggia’s (inpandige balkons) en dove geveldelen 
gecombineerd. 

 

 
Foto 5: Nieuwbouw Erasmus MC Rotterdam. Afgeschermde gevel met de afscherming zo geplaatst dat het geluid 
voldoende wordt geweerd en er toch sprake is van natuurlijke ventilatie na het openen van een achtergelegen raam.  



 

 
Foto 6: Spoorzone Amersfoort. Verhoogde boegdelen en het gebruik van absorberende materialen waardoor de gevel niet 
doof hoeft te worden uitgevoerd 

 

 
Foto 7: Laan van Spartaan Amsterdam. Lamellen zorgen voor voldoende afscherming om de achterliggende gevel niet 
doof te hoeven uitvoeren. 

 

 

 



3.5. Uitzonderingen 

3.5.1. Algemene uitzonderingen 

 

Als voldaan wordt aan de hiervoor genoemde eisen, is in ieder geval sprake van een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat. Als niet (volledig) aan de eisen wordt voldaan of sprake is 

van een andere situatie dan waarvan in de nota is uitgegaan, kan eveneens sprake zijn van 

een aanvaardbaar akoestisch klimaat. In dat geval wordt in het HGW-besluit gemotiveerd 

waarom sprake is van een aanvaardbaar klimaat. Bij situaties die niet voorzien zijn in dit 

beleid wordt op maat een afweging gemaakt. 

 

3.5.2. Specifieke uitzonderingen 

 

Bij niet zelfstandige woonruimten (bejaardenwoningen, studentenwoningen) en eenzijdig 

georiënteerde zelfstandige wooneenheden en daarmee te vergelijken bouwvormen zijn de 

richtlijnen voor de woningindeling niet van toepassing, omdat dergelijke complexen anders 

over het algemeen niet kunnen worden gerealiseerd. Wel dient op gebouwniveau ten minste 

50% van de woningen niet te zijn gesitueerd aan de hoogst geluidsbelaste zijde. 

 

 
Figuur 3: Verbeelding van het complex Pauwmolen, Delft 

 

 

 

3.5.3. Vervangende nieuwbouw 

 

Voor woningen binnen de bebouwde kom, die dienen ter vervanging van bestaande woningen 

of andere geluidsgevoelige bestemmingen (vervangende nieuwbouw), geldt voor weg-

verkeerslawaai een afwijkende, hogere uiterste grenswaarde. Op deze woningen zijn de in dit 

hoofdstuk genoemde eisen onverminderd van toepassing. 



3.6. Stappenplan hogere waarden 

 
Figuur 4: Stappenplan hogere waarden besluiten 

Gemeentelijke eisen van een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat: 

- Geluidsluwe zijde 

- Woningindeling 


