Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet:
Verslag van de internetconsultatie en andere vormen van consultaties
(internetconsultatie liep van 25 februari tot en met 8 april 2019)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties hebben het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voorbereid. Hiermee
worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel
van de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet gaan over:
•
het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (geluidproductieplafonds of
basisgeluidemissie);
•
het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen;
•
sanering van te hoge geluidbelastingen langs decentrale infrastructuur.
De internetconsultatie
De internetconsultatie was van 25 februari t/m 8 april 2019. Tijdens de internetconsultatie kon op alle
onderdelen van het ontwerp-Aanvullingsbesluit Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting
een reactie worden ingebracht, te weten:
•
de artikelen;
•
het algemeen deel van de nota van toelichting;
•
de artikelsgewijze toelichting.
Reacties op de internetconsultatie
Er zijn in totaal 75 reacties binnengekomen. Hiervan zijn er 62 openbaar. Eén participant heeft
meerdere reacties ingestuurd, zodat er in totaal sprake is van 73 participanten.
De participanten kunnen globaal in de volgende categorieën worden verdeeld:
•
Particulieren en belangenverenigingen van particulieren (ca 36%) en maatschappelijke
organisaties (voornamelijk stichtingen en verenigingen) (ca 4%);
•
Overheidsorganisaties (voornamelijk omgevingsdiensten, milieudiensten en gemeenten) (ca
30%);
•
Het bedrijfsleven (waaronder havenbedrijven, vervoerbedrijven, energiebedrijven,
brancheorganisaties en adviesbureaus) (ca 30%).
Naast de internetconsultatie zijn er andere vormen van consultatie ingezet (diverse adviezen,
bestuurlijke consultatie). Al deze inbreng is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
zorgvuldig bekeken en gebruikt om het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet te verbeteren.
Dit alles heeft geleid tot de zogenaamde voorjaarsversie van het Aanvullingsbesluit Geluid. U
kunt deze vinden op het omgevingswetportaal:

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2020/04/14/voorjaarsversieaanvullingsbesluit-geluid-omgevingswet

In hoofdstuk 15, bladzijde 165 t/m 177 van deze voorjaarsversie Aanvullingsbesluit Geluid wordt
ingegaan op de consultatie en advisering. In dit hoofdstuk kunt u zien wat de inbreng was van de
internetconsultatie en wat dit heeft opgeleverd, bovendien in de bredere context van álle ontvangen
adviezen en vormen van consultatie.

