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Met een geluidszone rondom een industrieterrein volgens de Wet geluidhinder (Wgh) worden zogenaamde
“grote lawaaimakers” ruimtelijk gescheiden van geluidsgevoelige objecten. Hiermee wordt rechtszekerheid
geboden aan zowel bedrijven als aan woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Immers,
bedrijven kunnen hun geluidproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden en tegelijkertijd wordt
ook, ter bescherming van de ontwikkelruimte van bedrijven, voorkomen dat onder andere woningen
oprukken naar de bedrijven. Dit gebeurt door het vaststellen van een geluidszone rondom het
industrieterrein, waarin het toelaten van geluidsgevoelige objecten enkel onder voorwaarden mogelijk is.

Het bestemmingsplan “Asten Kanaalweg 5-8 (Westelijke Poort Asten) 2016” geeft in hoofdzaak
bestemming voor de vestiging van 'grote lawaaimakers' ofwel ‘inrichtingen die in belangrijke mate
geluidhinder kunnen veroorzaken’, als beschreven in onderdeel D van Bijlage I Bor. Het bedrijf Raijmakers
BV, is een zogenaamde grote lawaaimaker, met de betoncentrale op Kanaalweg 8 en de overslag-recycling
aan Kanaalweg 4. Dit bedrijventerrein (Kanaalzone) is daarmee wettelijk gezoneerd. Dit is vastgelegd in
het bestemmingsplan “Asten Kanaalweg 5-8 (Westelijke Poort Asten) 2016”, vastgesteld op 30-01-2018.
De ten zuidoosten ervan gelegen bouwmaterialengroothandel aan Kanaalweg 9 is opgenomen in het
bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2016” en behoort niet meer tot het gezoneerd industrieterrein.

Uitsnede BP Kanaalzone (Kanaalweg 5-8) uit 2016 (paars is gezoneerd industrieterrein)
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Rondom het gezoneerd industrieterrein wordt een zonegrens vastgesteld (art. 53 Wgh). Buiten deze
zonegrens gaat geluidsbelasting vanwege alle op dit industrieterrein gelegen bedrijven de waarde van 50
dB(A) etmaalwaarde niet te boven en gelden er geen beperkingen voor het oprichten van
(geluidsgevoelige) bestemmingen. Binnen de zonegrens, ofwel in de zone, gelden wel beperkingen voor
het bestemmen van geluidsgevoelige bestemmingen. Voor woningen en andere geluidsgevoelige objecten
in de zone, dus binnen de zonegrens, geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), tenzij door middel
van een 'hogere waarde procedure' een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan op woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkelruimte van de
bedrijven als met een toelaatbaar beschermingsniveau in de woning. Zowel de begrenzing van het
industrieterrein en de zone als het bestemmen van geluidsgevoelige objecten in de geluidszone moeten in
het bestemmingsplan worden opgenomen. Daarmee ontstaat duidelijkheid over de afbakening tussen de
functies bedrijven en wonen.

In 1990 is bij Koninklijk Besluit een geluidszone vastgesteld over Asten/Someren (zonebesluit, K.B. 2-61990 (nr. 90). Daarnaast zijn door G.S. op 19-1-1999 tevens besluiten genomen voor de maximaal
toelaatbare geluidsbelasting (MTG) voor woningen (MBG 98018697/775). In de gemeente Asten betreffen
dit de woningen Kanaalweg 10-11, 12 en 13.

De oude geluidszone in 1990 is het gebied tussen de geluidscontour (rood) en het gezoneerd industrieterrein (paars)
In de vigerende bestemmingsplannen “Buitengebied Asten 2016” (vastgesteld 18-04-2017) en
“Woongebieden Asten” (vastgesteld 15-12-2009) is deze geluidszone niet opgenomen. Ook de MTGbesluiten van de hierboven genoemde woningen zijn niet in het bestemmingsplan buitengebied
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opgenomen. Bovendien is in het bestemmingsplan Kanaalzone een geluidszonegrens vastgesteld die niet
verder strekt dan de bestemmingsplangrens van het industrieterrein. Niettemin volgt uit de toelichting van
beide bestemmingsplannen dat de gemeente niet voornemens is geweest om de zone te wijzingen, en de
akoestische gevolgen hiervan voor de geluidsgevoelige objecten ook niet in kaart heeft gebracht. Hieruit
wordt opgemaakt dat de gemeente niet van plan is geweest om de zone te verkleinen (bv om meer grond
voor woningbouw beschikbaar te maken) maar dat het niet opnemen van een geluidscontour een omissie
is geweest. Deze omissie wordt nu gerepareerd in onderhavig bestemmingsplan.

Een zone (rond een industrieterrein) kan alleen worden gewijzigd bij vaststelling van een
bestemmingsplan (art. 41 lid 1 van de Wet geluidhinder). Om de vergunde rechten van bestaande
bedrijven voldoende te beschermen moet de geluidszone minimaal gebaseerd zijn op de vergunde
geluidsruimte van de bedrijven (artikel 41 lid 2). Deze zone strekt daarom ook verder dan de
bestemmingsplangrens van het bestemmingsplan Kanaalzone en dient in alle omringende
bestemmingsplannen te worden opgenomen. Tegelijkertijd moet de zone ook tegemoet komen aan de
benodigde toekomstige geluidsruimte van de bedrijven en het wettelijke beschermingsniveau van de
woningen. De zonebeheerder (ODZOB) heeft een nieuwe geluidzone bepaald, die zoveel mogelijk aansluit
bij de planologisch verankerde ontwikkelmogelijkheden van de bedrijven op het gezoneerd
industrieterrein Kanaalzone, maar die ook voldoende bescherming biedt aan de bestaande woningen en
andere geluidsgevoelige objecten. Voor het vaststellen van de gewenste geluidscontour is gebruik
gemaakt van het actuele zonemodel (GM-november 2019) en is gebruik gemaakt van het rekenmodel van
adviesbureau Tideman met de gewenste geluidsruimte van de maatgevende bedrijven aan de Kanaalzone
van 11 november 2019.

Bij vaststelling van het bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling deel blijven uitmaken
van de bestaande zone wordt voor de bestaande woningen binnen de geluidszone de maximaal
toelaatbare geluidsbelasting voor de woningen Kanaalweg 10-11, 12 en 13, ten tijde van de eerste
zonevaststelling en het saneringsprogramma in 1999 door G.S. vastgesteld op 55 dB(A), gehandhaafd als
hogere waarde op grond van art. 55 lid 4 Wgh. De woning Kanaalweg 15 ligt in de nieuwe geluidzone
maar heeft, rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen, geen hogere geluidsbelasting dan 50
dB(A) etmaalwaarde, en voldoet daarmee aan de voorkeursgrenswaarde. Mocht deze woning in de
toekomst alsnog beperkend worden voor nu niet voorziene ontwikkelplannen van de bedrijven, dan kan te
zijner tijd worden overwogen een hogere waarde procedure te doorlopen. De woning Kanaaldijk-Noord 7
in Someren heeft eerdere een maximaal toelaatbare geluidsbelasting gekregen van 55 dB(A), en is
beperkend voor de nu al voorziene toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor kan een hogere waarde
procedure worden overwogen, waarmee de hogere waarde kan worden verhoogd naar 58 dB(A).
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De nieuwe geluidszone (rood) voor Asten in het BP 2020.
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