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Vraag

Antwoord

In het Raadsvoorstel wordt als belangrijke beleidsaanpassing gemeld dat regels
voor 30km zones binnen de bebouwde kom worden opgenomen. Waar in het RUDrapport kunnen wij deze regels vinden ?

Het houdt in dat de regels van bijlage 1 (verkeerslawaai) niet alleen van toepassing
zijn (zoals in het verleden) in 50 km gebieden, maar overal in de bebouwde kom.

In par 4.3 van het RUD-rapport staat de mogelijkheid om regels te stellen voor het
geluid van warmtepompen vanuit bestaande woningen. Maakt het College gebruik
van deze mogelijkheid ? Zo ja, worden dan de grenzen aangehouden die gelden
voor pompen bij nieuwbouwwoningen ?

Op dit moment hanteren wij de kaders van het Bouwbesluit en houden de
ontwikkelingen elders in het land in de gaten. Voor alsnog hebben wij geen geld,
kennis en uren beschikbaar om te bezien of artikel 13 van de Woningwet toepast kan
en moet worden voor warmtepompen die onder de oudere regelgeving vallen.

In hoofdstuk 3 van het RUD-rapport worden 9 soorten geluid-gebiedstypen
genoemd. Is er al een kaart beschikbaar met de intekening van deze gebieden ?

Indien tekst staat vermeld dat deze gebiedsindeling concreet gemaakt zal worden bij
het omgevingsplan. Er is dan ook nog geen kaart beschikbaar (al kunt u op ruimtelijke
plannen bestemmingsplan Bebouwde Kom en Buitengebied) op basis van de huidige
bestemmingen deze indeling wel inschatten.

Bijlage 4 In de nota missen wij regels voor windmolens. Onder welke categorie in
het geluidbeleid vallen zij?

Deze staan ook nog niet in het bestemmingsplan, daarmee nog geen lokale regeling
gewenst. De huidige landelijke regels voor Windmolens vindt u in het Bal, met de
Omgevingswet gaan de regels over naar het Bkl, oa instructieregels paragraaf
5.1.4.2.3 Geluid door specifieke activiteiten, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Bijlage 4 In paragraaf 4.2 staat opgenomen dat er voor warmtepompen en airco’s
nieuwe voorschriften gelden vanaf 1 april 2021. In Groenewoud ervaren bewoners
geluidoverlast van de warmtepompen. Deze warmtepompen dateren van voor
2021. Als de aanvraag voor deze warmtepompen getoetst zou worden aan deze
nieuwe voorschriften, zouden ze alsnog voldoen. Of zijn deze installaties bij de
nieuwe voorschriften niet mogelijk?
(Overigens staat in de tekst dat de laatste wijziging van de Bouwbesluit op dit punt
in 2012 plaatsgevonden heeft. Moet dat niet zijn 2021?)

De regels van het bouwbesluit april 2021 gelden alleen voor nieuwe vergunningen,
het rijk heeft niet voorzien in een regeling met terugwerkende kracht. In 4.3 wordt een
beschrijving gegeven van installatie geluid bij bestaande bouw, daaronder vallen
installaties van voor april 2021.
(De tekst bij de laatste wijziging van het Bouwbesluit, dient “Bouwbesluit 2012”
gelezen te worden, dan komt de zin wel. Het betreft de wijziging van het bouwbesluit
2012 die in april 2021 plaats vond).

