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Verordening provinciale geluidhinderdienst
Provinciale Staten van Groningen;
Besluiten:

Hoofdstuk I. Begrippen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
aangesloten gemeente: gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten, die dan wel dat
a.
aan Gedeputeerde Staten schriftelijk te kennen heeft gegeven geluidmetingen dan wel bepaald
aangegeven geluidmetingen gedurende minstens 2 jaar door de provincie hen te laten verrichten;
geluidmeting: het verrichten van geluidmetingen en berekeningen, het analyseren van meet- en
b.
berekeningsgegevens, het opstellen van akoesti¬sche rapporten en alle verdere werkzaamheden
in het belang van onderzoek naar aard en omvang van geluid.

Hoofdstuk II. De provinciale geluidhinderdienst
Artikel 2
1
2

Er functioneert een provinciale geluidhinderdienst, die in elk geval bestaat uit een meetdienst en
een klachtendienst.
De provinciale geluidhinderdienst is een onderdeel van de provinciale organisatie.

Hoofdstuk III. De geluidmeetdienst
Artikel 3
1

De taak van de geluidmeetdienst bestaat uit het verrichten of het doen verrichten van geluidmetingen:
ten behoeve van de provincie;
a.
op een daartoe strekkende aanvraag verzoek van een aangesloten gemeente; of
b.
op een daartoe strekkende aanvraag van een nadere gemeente.
c.

2

De geluidmetingen, bedoeld in het eerste lid onder c, worden verricht, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de provincie en de aangesloten gemeenten daardoor niet in het gedrang
komen.

Artikel 4
1
2

De gemeente, bedoeld in artikel 3, eerste lid, richt een aanvraag tot het verrichten van geluidmetingen aan de provincie.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de inhoud en de indiening
van de aanvraag.

Artikel 5
De met de geluidmetingen verband houdende werkelijk gemaakte kosten worden de aanvrager in rekening gebracht.

Hoofdstuk IV. De klachtendienst
Artikel 6
De taak van de klachtendienst omvat:
de zorg voor een permanente bereikbaarheid via een dag en nacht open¬staand telefoonnummer;
a.
het registreren, behandelen en verwerken van geluidhinderklachten;
b.
het adviseren van Gedeputeerde Staten en het op verzoek adviseren van andere overheden ter
c.
zake van geluidhinderklachten.

Artikel 7
De werkelijk gemaakte kosten die met de in artikel 6, onder c, bedoelde advisering aan een andere
overheid verband houden, worden aan die overheid in rekening gebracht.
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Artikel 8
De klachtendienst is voorts gehouden degene, die een geluidhinderklacht heeft ingediend:
een bevestiging van de ontvangst van de klacht toe te zenden;
a.
in te lichten omtrent de behandeling en de uitkomst van de verwerking van de klacht.
b.

Artikel 9
1
2

De klachtendienst brengt ten minste eenmaal per jaar een verslag uit. Het verslag bevat een
overzicht van de ontvangen geluidhinderklachten en de behandeling en verwerking daarvan.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere aanwijzingen geven ten aanzien van de inhoud van het
verslag en de wijze waarop het verslag wordt gepubliceerd.

Hoofdstuk V. Uittreding
Artikel 10
1
2

Een aangesloten gemeente of samenwerkingsverband kan uittreden door opzegging.
Het besluit tot uittreding wordt ten minste 2 jaar voor de datum van uittreding aan gedeputeerde
staten bekend gemaakt.

Slotbepalingen
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening provinciale geluidhinderdienst.
Groningen,

Voorzitter,

Griffier
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