
 
 

‘s-Hertogenbosch, 11 januari 2018 

 

Technische vervolgvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de Memo van Gedeputeerde 

Van den Hout over zienswijze gemeente Oosterhout aanpassing regels stiltegebieden in Provinciale 

Milieuverordening 

 

Geacht college, 

 

De binnengekomen zienswijze van de gemeente Oosterhout heeft geleid tot de aanpassing van de 

regels in de Provinciale Milieuverordening. Hierover hebben wij de volgende vragen. 

 

1. In artikel 5.2.8. wordt de term 'zwaarwegend maatschappelijk belang' vervangen door 

'gewichtige reden' (zienswijze 4). Welke ‘gewichtige redenen’ zullen leiden tot overschrijden 

van de geluidsnorm? Graag ontvangen wij een uitputtende opsomming. 

 

reactie: 

 In de concept-aanpassing stond aanvankelijk de term ‘zwaarwegend maatschappelijk 

belang’ in plaats van ‘gewichtige redenen’ als basis om bij ontheffing van de geluidnormen af 

te wijken. De term ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ is bij de vaststelling van de 

aanpassing van de PMV vervangen door de term ‘gewichtige redenen’. Het motief hiervoor is 

dat de term ‘gewichtige redenen’ ook de term is die in de terzake relevante wet, dat is de Wet 

milieubeheer wordt gebruikt. Door in de PMV dezelfde termen te gebruiken als in de Wet 

milieubeheer wordt voorkomen dat er begripsverwarring ontstaat. Dat risico is reëel want het 

begrip ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ heeft, zoals hierna bij de beantwoording van 

vraag 2 wordt belicht, een andere betekenis dan het begrip ‘gewichtige redenen’.    

 

Een uitputtende opsomming van handelingen, activiteiten, plannen en projecten die onder de 

term ‘gewichtige redenen’ kunnen of moeten worden geschaard, valt niet te geven. Een 

definitie van dat begrip valt er evenmin te geven. Per geval zal er op grond van alle relevante 

feiten en omstandigheden en van alle belangen een onderzoek moeten worden gedaan of er 

een reden is die zodanig gewichtig is dat het een afwijking van de geluidnormen kan 

rechtvaardigen. Dat impliceert dat alle belangen die in een voorliggende situatie aan de orde 

zijn tegen elkaar worden afgewogen. Het belang van de handeling, activiteit, plan of project 

waarvoor een afwijking van de normen wordt verzocht, dient te worden afgewogen tegen het 

belang van de stilte in het stiltegebied. Alleen als er redenen zijn om dat belang zwaarder te 

laten wegen dan het belang van de stilte in het stiltegebied zal er toestemming worden 

verleend om van de normen af te wijken. Deze toestemming zal echter niet licht worden 

verleend. Wie verzoekt om voor een handeling, activiteit, plan of project een afwijking van de 

normen toe te staan, zal aannemelijk dienen te maken dat een afwijking noodzakelijk is en 

dat er voor de betreffende handeling, activiteit, plan of project geen alternatieven zijn. Alleen 

als het echt niet anders kan, wordt toegestaan om van de normen af te wijken. Een bedrijf 



dat aantoont dat zijn bedrijfsbelang met een afwijking van de normen gediend is, heeft 

daarmee echter geen voldoende motief om succesvol een afwijking van de normen te 

bepleiten. Enkel het bedrijfsbelang is namelijk geen gewichtige reden in de zin van de Wet 

milieubeheer op grond waarvan een afwijking van de normen kan worden gerechtvaardigd. 

GS is het bestuursorgaan dat bevoegd is om deze afweging te maken. De bestuursrechter 

doet desgevraagd uitspraak of de afweging van GS al of niet terecht is.  

 

2. Wat is de (juridische) definitie van 'zwaarwegend maatschappelijk belang'? 

 

reactie: 

Van deze term valt evenmin een definitie of een uitputtende opsomming van de handelingen, 

activiteiten, plannen of projecten die als een zwaarwegend maatschappelijk belang kunnen of 

moeten worden aangemerkt. Precies zoals bij het begrip ‘gewichtige redenen’ dient er een 

afweging van belangen plaats te vinden.  Een zwaarwegend maatschappelijk belang 

impliceert dat er nationaal of minstens regionaal belang mee gediend of gemoeid is, wat bij 

een gewichtige reden niet per se het geval dient te zijn. Er is een gradueel verschil tussen een 

zwaarwegend maatschappelijk belang en een gewichtige reden. De Wet milieubeheer 

hanteert de term ‘gewichtige reden’ en niet de term ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’, 

reden waarom uit een oogpunt van éénduidigheid in de terminologie ook in de PMV de term 

‘gewichtige reden’ wordt gehanteerd.   

 

3. Wat is de (juridische) definitie van 'gewichtige reden’? 

 

reactie: 

zie antwoord op vraag 1.  

 

4. Voor welke bedrijfsontwikkeling wil de gemeente Oosterhout meer ruimte voor afweging in 

de geluidsnormen? 

 

Reactie: 

De gemeente Oosterhout richt zich niet op een specifieke bedrijfsontwikkeling. In het schrijven 

van de gemeente Oosterhout is de volgende zinsnede opgenomen:” In de Willemspolder is 

een behoorlijk aantal agrarische en zijn enkele niet agrarische bedrijven gelegen.” Voor de 

volledigheid wordt nogmaals aangegeven dat agrarische bedrijven op wettelijke basis niet 

hoeven te voldoen aan de regels in de PMV en de voorgenomen wijziging van de PMV geen 

gevolgen heeft voor de bestaande rechten van bedrijven. 

 

5. Wordt met een 24 uurs-gemiddeld waarde, een gemiddelde over 24 uur of een gemiddelde 

gedurende 24 uur bedoeld? 

 

Reactie: 

In deze geluidmaat worden alle geluidniveaus over de periode van een etmaal gemiddeld. Het 

LAeq,24uur is een equivalente geluidmaat die wordt gebruikt bij de beoordeling van 

stiltegebieden. De niveaus tijdens de avond- en nachtperiode tellen even zwaar als tijdens de 

dag. Dit veronderstelt dat mensen die in de natuur verblijven het geluid in de avond en nacht 

niet als hinderlijker ervaren dan overdag. 

 



6.  Wordt er in de gehanteerde 24 uurs-gemiddelde waarde rekening gehouden met 

piekwaarden? Zo nee, waarom niet? 

 

Reactie:  

In het LAeq,24uur wordt elk geluidniveau meegenomen; zo ook piekgeluiden. Gezien het 

kortstondige karakter van een piek zal de invloed van één piek verwaarloosbaar zijn. Des te 

meer pieken er optreden, des te groter de invloed zal zijn. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paranka Surminski, 

Partij voor de Dieren 


