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1. INLEIDING
De Wet geluidhinder richt zich op het beperken danwel het voorkomen van geluidoverlast als gevolg
van industriële activiteiten, wegverkeer en spoorwegverkeer. Een van de hoofdelementen is dat in de
wet normen zijn gesteld ten aanzien van de geluidsbelasting vanwege deze geluidsbronnen op woningen
en andere geluidsgevoelige objecten. Per geluidsbronsoort geldt een voorkeursgrenswaarde. Dit betekent
dat er naar gestreefd dient te worden dat de geluidsbelasting op een gevel door de betreffende geluidsbron niet hoger is dan deze voorkeursgrenswaarde. Is de geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde, dan dient onderzocht te worden of middels bron- of overdrachtsmaatregelen de geluidsbelasting
zodanig gereduceerd kan worden, dat alsnog voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Is
dit technisch niet mogelijk, zijn er zwaarwegende stedenbouwkundige, verkeers- en vervoerskundige
of landschappelijke bezwaren of gaat het treffen van de betreffende maatregelen gepaard met bovenmatige kosten, dan kan dit reden zijn om een hogere waarde toelaatbaar te achten c.q. een hogere
waarde te verlenen. Hierbij wordt allereerst bepaald welke minimale geluidsbelasting te behalen is
middels het treffen van bron- of overdrachtsmaatregelen waarvoor voornoemde bezwaren niet of niet
in doorslaggevende mate gelden. Deze geluidsbelasting vormt het uitgangspunt voor het vaststellen
van een hogere waarde.
De Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder geven voor het vaststellen en wijzigen van een hogere
waarde een globaal toetsingskader aan, waarvan de hoofdlijnen hiervoor zijn beschreven. Voor een
duidelijke, eenduidige en consequente toepassing van de bevoegdheid tot vaststelling van hogere
waarden is het wenselijk dit toetsingskader nader in te vullen, te concretiseren en indien nodig aan te
vullen. De ’Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden Wet geluidhinder’ zijn een weergave
van de wijze waarop de provincie Limburg, als bevoegd gezag voor de vaststelling en wijziging van
hogere waarden, invulling geeft aan de beoordeling van de geluidsbelasting bij de vaststelling of wijziging van een hogere waarde.
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