
 

 

  

 
 

 

 

 
 

Aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie-  

Afdeling Leefomgeving 

t.a.v. de heer R.P. Lapperre  

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

 

   

datum ons kenmerk Contactpersoon 

18 april 2019 100504/RC Mw. S. Reynaers 

   

betreft uw kenmerk e-mail 

Consultatie Aanvullingsbesluit  

Geluid 

- sreynaers@uvw.nl 

 

 

  

   

   

   

Geachte heer Lapperre, 

 

Op 25 februari 2019 heeft u het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor consultatie 

gepubliceerd. Als Unie van Waterschappen maken wij graag gebruik van de gelegenheid hierop te 

reageren. 

 

Wij kunnen ons vinden in het overgrote deel van de voorgestelde teksten. Namens de waterschappen 

geven wij u graag nog een tweetal aandachtspunten mee. 

 

Verkeerssnelheid 

Wat wordt er in art. 10.21c onder c bedoeld met 'verkeerssnelheid'? Betreft dit de gemeten snelheid of de 

maximaal toegestane snelheid op grond van het verkeersbesluit? De gemeten snelheid is namelijk een 

zwaardere inspanning. De maximum snelheid zal veel minder discussie geven ten opzichte van het vast-

stellen van de gereden snelheid. Wij gaan ervan uit dat hier de maximale toegestane snelheid wordt be-

doeld. Graag vernemen wij of dit klopt en vragen om dit in de toelichting te verduidelijken.  

 

Aanvullingsregeling Geluid  

Er wordt in het Aanvullingsbesluit veelvuldig verwezen naar de Aanvullingsregeling. Vanwege de onbe-

kendheid met de exacte invulling van deze regeling is het lastig om alle consequenties nu al goed te kun-

nen overzien. Een voorbeeld ter illustratie hiervan betreft het feit dat in 2021 de basisgeluidsemissie (BGE) 

bekend moet zijn. Hiervoor moeten onderzoeken gedaan worden, waaronder verkeersmetingen en -tellin-

gen. Hoe deze onderzoeken precies vorm moeten krijgen blijkt straks uit de regeling. Tot die tijd kan men 

niet aan de slag, en dus ook niet voldoen aan de eis die nu wordt genoemd met betrekking tot de basisge-

luidsemissie. Hetzelfde geldt voor de geluidsaandachtsgebieden.  

  



Pagina 2 van 2 

 

 

 

 
 

Wij dringen dan ook aan op een voortvarende totstandkoming van de regeling en op nadere afstemming 

hiervan met betrokken partijen.  

  

Uiteraard zijn wij bereid onze reactie nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw 

S. Reynaers (sreynaers@uvw.nl/0682013415).   

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

ir.ing. A.J. Vermuë 

Algemeen directeur  
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