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Geachte heer Beltman,
In de eerste plaats wil ik u mijn excuses aanbieden voor de ernstig vertraagde
afdoening van uw brief van 27 december 2011.
Naar aanleiding van uw brief, met bovenstaand onderwerp, wil ik graag het
volgende onder uw aandacht brengen.
Zonebeheerplan in de Wet geluidhinder
Bij de op 1 januari 2007 in werking getreden wijziging van de Wet geluidhinder is
in artikel 164 het begrip "zonebeheerplan" in de wet geïntroduceerd. In dit artikel
wordt aangegeven dat een zonebeheerplan kan worden opgesteld ter vervulling
van de in artikel 163 neergelegde taak om er voor te zorgen dat voldoende
informatie beschikbaar is over de geluidruimte binnen de zone.
In de Memorie van toelichting behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de
Wgh is over het zonebeheerplan o.a. het volgende vermeld:
"Daar komt bij dat het zonebeheer planmatig kan worden aangepakt. In de
praktijk gebeurt dat al, maar artikel 164 (nieuw) zal daar door de introductie van
het zonebeheerplan ook een uitdrukkelijke basis voor gaan bieden. Het ligt in de
rede dat ook de uitgifte van kavels zal worden afgestemd op het zonebeheerplan.
Omdat de gemeenten in de regel uitgever zijn van nog lege gronden op een
industrieterrein, is het een voordeel als zij ook het plan opstellen."
en:
"Wel wordt de zonebeheerder door middel van artikel 164 de mogelijkheid
geboden om een beheersplan op te stellen. In dat plan kan hij aangeven hoe hij
voornemens is de beschikbare geluidruimte te verdelen. Het voordeel voor
bedrijven van zo'n plan is vooral dat zij meer duidelijkheid krijgen over de
beschikbare geluidruimte. Met artikel 164 wordt aangesloten
op een ontwikkeling die in de praktijk al zichtbaar is. In de praktijk komt het al
voor dat gebruik wordt gemaakt van een akoestisch inrichtingplan, waarin de
totaal beschikbare geluidruimte wordt verdeeld."
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Uit de Memorie van toelichting en uit de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel blijkt duidelijk de intentie en de verwachting dat het zonebeheerplan
kan worden ingezet als instrument voor de verdeling (verkaveling) van de
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beschikbare geluidruimte en kan dienen bij de toetsing van een aanvraag voor een
milieuvergunning.
Op grond van deze uitgangspunten is in een vroegtijdig stadium besloten een
handreiking uit te brengen. Daarop is, in goed overleg met betrokken partijen
zoals vertegenwoordigers van VNG, IPO en VNO/NCW, een handreiking opgestelde
waarin zowel inhoudelijk als procesmatig uitgebreid op de beoogde mogelijkheden
voor het zonebeheerplan is ingegaan. Deze Handreiking Industrielawaai is in
december 2006 door het voormalig Ministerie van VROM gepubliceerd.
Jurisprudentie
Uit de door u aangehaalde uitspraak van 2 november 2011 blijkt dat de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de Wet milieubeheer, noch in de
Wet geluidhinder voldoende aanknopingspunten heeft gevonden om een weigering
van een milieuvergunning, op basis van strijdigheid met het zonebeheerplan, te
rechtvaardigen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de beoogde regulerende
werkrnq van het zonebeheerplan juridisch onvoldoend-e in de wetgeving is
verankerd.
Nieuwe geluidwetgeving
Inmiddels wordt gewerkt aan een fundamentele herziening van de Wet
geluidhinder. Als eerste stap hierin heeft het Parlement in 2011 nieuwe wetgeving
voor Rijkswegen en hoofd spoorwegen (Swung-l) aanvaard. Thans wordt gewerkt
aan een nieuwe wettelijke regeling voor de overige (spoor)wegen en voor de
krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterreinen, onder de naam
Swung-2. In dit kader wordt in overleg met vertegenwoordigers van gemeenten,
provincies en het bedrijfsleven gezocht naar een eenvoudiger en betere
regelgeving dan de huidige.
Bij de ontwikkeling van regelgeving rond gezoneerde industrieterreinen wordt met
name aandacht besteed aan de problematiek rond de akoestische verkaveling van
een industrieterrein. Hierbij wordt gezocht naar een zodanige adequate wettelijke
inbedding van het akoestisch verkavelings- of zonebeheerplan, dat er een
juridische grondslag zal zijn voor het toetsen van een aanvraag om een
vergunning aan een dergelijk plan. Hierdoor zal strijdigheid met een dergelijk plan
leiden tot weigering van de gevraagde vergunning.
Over de voortgang en planning van Swung-2 zal de Tweede Kamer, afhankelijk van
de uitkomst van de discussie met de nadere overheden, nog dit voorjaar worden
geïnformeerd.
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Uit het bovenstaande mag blijken dat, samen met de andere overheden en
betrokken maatschappelijke organisaties, wordt gewerkt aan de oplossing van het
door u geconstateerde probleem.
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Ik hoop u hiermee naar genoegen geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
LIMAAT, LUCHT EN GELUID,
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