
A. Begrippen 

A.1 geluidbelasting vanwege het industrieterrein: 

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt 

door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van 

niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals 

bedoeld in de Wet geluidhinder; 

A.2 geluidzone: 

geluidzone als bedoeld in artikel 52 van de Wet geluidhinder; 

A.3 hogere grenswaarde: 

een hogere waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een 

concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, dan wel het Besluit 

geluidhinder; 

A.4 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; 

A.5 voorkeursgrenswaarde: 

De maximale waarde voor de geluidbelasting krachtens de Wet geluidhinder dan wel het Besluit 

geluidhinder. 

 

B. Geluidzone – industrie 

B.1 Algemeen 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone – industrie’ zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de 

geluidruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 41 van de Wet 

geluidhinder. 

B.2 Geluidgevoelg gebouw of terrein 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag geen nieuw geluidgevoelig gebouw 

worden gebouwd en geluidgevoelig terrein worden gerealiseerd, met uitzondering van herbouw van 

bestaande geluidgevoelige gebouwen en terreinen. 

 

 



B.3 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in B.2 

teneinde de vestiging van geluidgevoelige gebouwen en terreinen mogelijk te maken, mits het 

bevoegd gezag een hogere waarde in de zin van de Wet geluidhinder heeft vastgesteld. 

 


