
CrisisCrisis-- en herstelweten herstelwet

Leo JacobsLeo Jacobs

NSGNSG--middag 2 juni 2010middag 2 juni 2010



Er was eensEr was eens……..

�� MIG 1996 MIG 1996 -- 20022002

�� Swung 200? Swung 200? 

Swung I Swung I GPPGPP’’s rijksinfras rijksinfra

Swung II Swung II GPPGPP’’s provinciale infras provinciale infra

WghWgh--plus voor gemeentenplus voor gemeenten

Swung II ILSwung II IL GPPGPP’’s voor ind. terreinens voor ind. terreinen

Lden..Lden..



Swung II ILSwung II IL

Swung II IL bevat samenhangend antwoord Swung II IL bevat samenhangend antwoord 

op alle problemen.op alle problemen.

Introductie GPPIntroductie GPP’’s voor ILs voor IL

Lden voor ind.terreinenLden voor ind.terreinen

Generieke normstellingGenerieke normstelling

……..



SWUNG II IL

Wijziging Wet geluidhinder (industrielawaai) /

Wet milieubeheer
Versie december 2008  - Werkgroep Industrielawaai 



werkgroepwerkgroep

�� Dik Welkers (vz)Dik Welkers (vz)

�� Karen van Zwam (secr)Karen van Zwam (secr)

�� Susan Kreuger (IPO)Susan Kreuger (IPO)

�� Reinier Balkema (VNG)Reinier Balkema (VNG)

�� Jan Granneman (VNO/NCW)Jan Granneman (VNO/NCW)

�� Leo Jacobs (VROM)Leo Jacobs (VROM)



Swung II ILSwung II IL

Eind 2008 Eind 2008 

Hoofdlijnenakkoord bestuurdersHoofdlijnenakkoord bestuurders

In loop van 2009 - 2010

Uitwerking in wetsvoorstel

Inwerkingtreding 2011



Spoedwet(je) ILSpoedwet(je) IL

Februari 2009: Februari 2009: spoedwetje industrielawaaispoedwetje industrielawaai

1. 1. ““Op slot zittendeOp slot zittende”” terreinenterreinen

2. Afbakening terreingrens2. Afbakening terreingrens

Kon niet wachten tot wetsvoorstel swung IIKon niet wachten tot wetsvoorstel swung II



crisiscrisis

�� Maart 2009: Balkenende kondigt crisiswet Maart 2009: Balkenende kondigt crisiswet 

aan.aan.

�� 1 januari 2010 in werking!1 januari 2010 in werking!

�� Spoedwetje lift mee.Spoedwetje lift mee.

�� 1 januari werd 31 maart1 januari werd 31 maart……..



CHWCHW

Juli 2009: wetsvoorstel CHWJuli 2009: wetsvoorstel CHW

1. 1. ““Op slot zittendeOp slot zittende”” terreinenterreinen

2.  Afbakening terreingrens2.  Afbakening terreingrens

3. Uit te werken bp3. Uit te werken bp’’n / te wijzigen bpn / te wijzigen bp’’nn

4.  Provincie weg uit S&M4.  Provincie weg uit S&M



CHWCHW

Juli 2009: wetsvoorstel CHWJuli 2009: wetsvoorstel CHW

5. Gebiedsontwikkelingsplan5. Gebiedsontwikkelingsplan

6. Innovatie experiment6. Innovatie experiment

7. Projectuitvoeringsbesluit7. Projectuitvoeringsbesluit



Op slotOp slot

Op slot = normoverschrijding = geen Op slot = normoverschrijding = geen 

vergunningvergunning

Oorzaken:Oorzaken:

�� Geen nadere eisen gesteldGeen nadere eisen gesteld

�� Te krappe zoneTe krappe zone

�� Slecht beheerSlecht beheer



Op slotOp slot

CHW:CHW:

1.1. B&W stellen verplicht geluidreductieplan B&W stellen verplicht geluidreductieplan 

op.op.

2.2. Binnen 5 jaar stapsgewijs naar norm.Binnen 5 jaar stapsgewijs naar norm.

3.3. Vergunning conform plan: niet weigeren.Vergunning conform plan: niet weigeren.



CHW art 3.15CHW art 3.15

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt als volgt

gewijzigd:

A

Artikel 2.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b, aanhef, wordt «het» vervangen door: het bevoegd

gezag.

b. Onderdeel c, onderdelen 3°en 4°, komt te luiden:

3°. in afwijking van onderdeel 2°, neemt het bevoegd gezag, voor zover

het de geldende grenswaarden betreft, die voortvloeien uit de in dat

onderdeel genoemde artikelen van de Wet geluidhinder, bij de beslissing

op de aanvraag om een vergunning voor een inrichting, gelegen op een

industrieterrein waarvoor een geluidreductieplan als bedoeld in artikel 67

van de Wet geluidhinder is vastgesteld, het geldende geluidreductieplan

in acht;

4°. onderdeel 2°, voor zover het de geldende grenswaarden betreft, die

voortvloeien uit de in dat onderdeel genoemde artikelen van de Wet

geluidhinder, is niet van toepassing, indien blijkens de aanvraag de

geluidsbelasting van het gehele industrieterrein niet toeneemt;.(vervallen door amendement CU)



CHW art 3.18 ACHW art 3.18 A

Artikel 67

1. Indien de geluidbelasting buiten een bestaande zone vanwege een

industrieterrein de waarde van 50 dB(A) overschrijdt of op een of meer

plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidsbelasting hoger is

dan de ten hoogste toegestane geluidsbelasting, stellen burgemeester en

wethouders voor het betreffende industrieterrein een geluidreductieplan

vast.

2. Een geluidreductieplan bevat ten minste een beschrijving van:

a. het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de

bestaande zone te beperken;

b. de voorgenomen in de eerstvolgende vijf jaar te treffen maatregelen

om de geluidbelasting binnen die periode voor het hele industrieterrein te

verminderen tot beneden de bedoelde grenswaarden.

3. Artikel 123 is van overeenkomstige toepassing.



terreingrensterreingrens

�� Planologische uitsluiting APlanologische uitsluiting A--inrichtingen om inrichtingen om 

optimaal ruimtegebruik te realiseren.optimaal ruimtegebruik te realiseren.

�� Jurisprudentie: dan krimpt de terreingrens!Jurisprudentie: dan krimpt de terreingrens!

�� Het uitgesloten deel van het Het uitgesloten deel van het 

industrieterrein niet langer gezoneerd.industrieterrein niet langer gezoneerd.



terreingrensterreingrens

CHW:CHW:

�� Definitie industrieterrein anders. Definitie industrieterrein anders. 

�� Extra toelichting: inwaartse zonering via Extra toelichting: inwaartse zonering via 

bestemmingsplan is zeer gewenst en moet bestemmingsplan is zeer gewenst en moet 

mogelijk zijn.mogelijk zijn.

�� Reparatiebesluit terreingrens.Reparatiebesluit terreingrens.



CHW art 3.18CHW art 3.18

De Wet geluidhinder wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt de begripsbepaling voor «industrieterrein» te luiden:

industrieterrein: terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is

gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming

voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit

van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel

van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke

mate geluidhinder kunnen veroorzaken;.

B

Aan artikel 41 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Onverminderd het eerste lid kan de gemeenteraad bij besluit de

begrenzing van een industrieterrein, waarop de vastgestelde zone is

gebaseerd, vastleggen.



Uitwerking / wijzigingUitwerking / wijziging

�� Bestemmingsplan waarin bevoegdheid Bestemmingsplan waarin bevoegdheid 

uitwerking / wijziging is geregeld:uitwerking / wijziging is geregeld:

�� Howa Howa kankan ook bij gebruikmaking ook bij gebruikmaking 

uitwerkingsuitwerkings-- of wijzigingsbevoegdheid.of wijzigingsbevoegdheid.

�� Rail in CrisisRail in Crisis-- en Herstelbesluit.en Herstelbesluit.



CHW art 3.18 CCHW art 3.18 C

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de vaststelling van een bestemmingsplan»

vervangen door: de vaststelling van een bestemmingsplan of van een

wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a

of b, van de Wet ruimtelijke ordening.

2. In het tweede lid wordt «de vaststelling van een bestemmingsplan»

vervangen door: de vaststelling van een bestemmingsplan of van een

wijzigings- of uitwerkingsplan.

3. In het derde lid wordt «vaststelling van een bestemmingsplan»

vervangen door: vaststelling van een bestemmingsplan of van een

wijzigings- of uitwerkingsplan.



S&MS&M

�� Het stap 3 besluit hoeft niet langer Het stap 3 besluit hoeft niet langer 

goedkeuring van provincie.goedkeuring van provincie.



CHW Art 3.4 DCHW Art 3.4 D

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

1. Een besluit als bedoeld in artikel 9 behoeft de goedkeuring van Onze

Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



gebiedsontwikkelingsplangebiedsontwikkelingsplan

Aangewezen in AMvBAangewezen in AMvB

Gemeenteraad stelt vastGemeenteraad stelt vast

Bestemmingsplanachtige statusBestemmingsplanachtige status

Afwijken van WghAfwijken van Wgh

Maximaal 10 jaarMaximaal 10 jaar



innovatieinnovatie

InnovatiefInnovatief

Bijdrage aan herstel crisisBijdrage aan herstel crisis

Aangewezen bij AMvBAangewezen bij AMvB

Tijdelijk afwijken van WghTijdelijk afwijken van Wgh



projectuitvoeringsbesluitprojectuitvoeringsbesluit

12 12 –– 1500 of 2000 woningen1500 of 2000 woningen

Gemeenteraad besluitGemeenteraad besluit

Pub vervangt hogerePub vervangt hogere--waardenbesluitwaardenbesluit
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Wgh nuWgh nu

Artikel 1

industrieterrein: terrein waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen, 

behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen die in belangrijke 
mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit;



Wgh 2006Wgh 2006

Artikel 1

industrieterrein: een terrein waaraan een bestemming is gegeven als omschreven in de artikelen 41 en 53;

Artikel 41

Indien bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan aan gronden een bestemming wordt gegeven, 

die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te 

wijzen categorie van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit, wordt daarbij 
tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat 

terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.


