Reactie op Consultatie Regeling bepalingsmethode geluid installaties
warmte- en koudeopwekking, Wijziging van de Regeling Bouwbesluit
2012
In de voorgestelde Wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 worden om
onduidelijke redenen ongewenste concessies gedaan n.a.v. de inbreng van belangen van
commerciële partijen. Dit is in tegenspraak met de doelstelling van de Omgevingswet:

“Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen:
 Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
bereiken en in stand houden.
 De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er
maatschappelijke behoeften mee te vervullen.
Voor het bereiken van die balans op lokale schaal krijgen de verschillende overheden
meer afwegingsruimte. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven.
De doelen van de wet zijn gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling,
bewoonbaarheid van het land en het beschermen en verbeteren van het leefmilieu.”
In het licht van bovenstaande worden er een aantal opvallende wijzigingen voorgesteld:
Bijlage VIII. Behorende bij artikel 3.9, tweede lid, van de Regeling Bouwbesluit 2012
b. Bedrijfstoestand waarbij wordt gemeten
Zo worden de In tabel 1 in ' genoemde normen verhoogd op basis van een irreële
weergave van praktijkomstandigheden:
-tapwater heeft vrijwel altijd een temperatuur van min. 55 en meestal 60 graden, niet 50
graden. Door 50 graden als uitgangspunt te nemen wordt de structurele activiteit van de
installatie onderschat
-in ons klimaat komen regelmatig langere perioden voor tijdens welke de
buitentemperatuur aanmerkelijk lager is dan 10 graden. Een meting bij 10 graden doet
hier onrecht aan en leidt tot een onderschatting van de activiteit van de installatie
tijdens deze perioden.
-gezien de huidige klimaatontwikkelingen zullen de buitentemperaturen steeds vaker
en voor langere tijd aanmerkelijk hoger zijn dan 23 graden, met als gevolg een
langdurige hogere activiteit van het koelsysteem dan voorgesteld in de tabel
d. Correctie tonaal geluid
Aangezien deze component bij huidige methode al fors onderschat wordt wegens het
toepassen van A-weging is het zeer af te raden deze norm verder te versoepelen. Het grootste
deel van tonale frequenties veroorzaakt door klimaatinstallaties bevindt zich namelijk in het
laagfrequente bereik.

Op dit moment worden reeds tienduizenden burgers blootgesteld aan deze overlast.
Regelmatig leidt dit tot (ernstige) gezondheidsklachten (verstoorde slaap, afgenomen
concentratie, cardiovasculaire aandoeningen, stressklachten en de daarbij behorende
secundaire symptomen etc.) met als resultaat o.a. uitval uit werk. De exacte
economische schade voor de overheid is nog niet in kaart gebracht maar rekening moet
worden gehouden met een aanzienlijk bedrag als gevolg van gederfde
belastinginkomsten en het beroep dat gedaan wordt op uitkerende
instanties/Participatiewet en gezondheidszorg.
Daarnaast is een toename van klachten te verwachten bij gemeenten en
omgevingsdiensten die zullen leiden tot een toename van uitvoeringskosten. De kosten
van installaties die niet voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde doelen zullen
dientgevolge verhaald worden op de overheid.
e. Plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens met een perceel voor een andere
woonfunctie (artikel 3.8, tweede lid, van het besluit) en
f. Plaats waar gemeten wordt bij een te openen raam of deur (artikel 3.9, derde lid, van het
Besluit).
In deze paragrafen wordt klaarblijkelijk een ongefundeerde aanname gedaan dat
geluidsmetingen bij ramen en deuren relevanter zijn dan bij muren. Echter, voor de
laagfrequente component van geluid is dit compleet irrelevant; de ‘doorlaatbaarheid’
van ramen, deuren en muren is hiervoor vrijwel gelijk.
Ontbrekende onderbouwing voor versoepeling van normen.
De voorgestelde concessies doen de doelstelling van de Omgevingswet geen recht.
De oorspronkelijk voorgestelde verscherping van de normen wél. Deze zijn reëel
en haalbaar voor de installatie-industrie. Versoepeling betekent slechts een
hogere winstmarge voor deze industrie en dient geen enkel maatschappelijk nut.
Een antwoord op de vraag welke argumenten, andere dan vergroten van

winstmarge van een commerciële partij, hebben geleid tot bovengenoemde
concessies lijkt mij dan ook op zijn plaats.

