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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Volglijst per 20 maart 2012 bijgewerkt tot en met 10 april 2012 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

11/019 22 nov 2011 Overzicht van de milieueisen voor een 
geluidsstudio. Afschrift van de brief aan 
aanvrager naar cie. 

Hietbrink Maart 2011 Kopie brief aan commissie. 

12/001 10 -01-2012 Afspraak over moment toezenden 
inspraakreacties / zienswijzen op 
bestemmingsplannen aan commissie: direct 
na afsluiten periode van indienen. 
 

 10 april 2012 Voorstel: de inspraakreacties 
ter kennisname bij de griffie 
worden gelegd, zo mogelijk 
(niet te veel) ook op het interne 
Risbis.  

12/002 10-01-2012 Overzicht wanneer reparatie 
bestemmingsplannen in prtocedure gaan, 
 ( Schoorl Centrum, Bergen Centrum, Nieuw 
Kranenburg) naar aanleiding uitspraken 
Raad van State 

Hietbrink Maart / April 2012  

12/005 14-02-2012 Over stand van zaken bouwvergunning 
/bouwplan hoek Churchillaan – Landweg 
wordt zowel de commissie als de 
bewonersvereniging De 9 Nessen 
geïnformeerd. 

Hietbrink Maart 2012  

12/006 14-02-2012 Gewijzigde tekst toezegging: 
Memo met toelichting over slapen in 
bijgebouwen en toets Vincent van Goghweg 
4 huidige plantekeningen met oude 
plantekeningen op verschillen, indien nodig 
volgt reparatie. 

Hietbrink 10 april 2012  

12/007 14-02-2012 Voorafgaand aan de inventarisatie in april / 
mei van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied zuid, wordt de commissie 

Hietbrink 15 mei 2012  
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geïnformeerd hoe met dit specifieke perceel, 
Groeneweg 32 – 34 is omgegaan mede in 
relatie met het gestelde in het Koninklijk 
Besluit. 

12/009 20-03-2012 De integrale uitspraak van de RvS inzake 
bestemmingsplannen wordt direct bij 
binnenkomst doorgezonden naar de 
commissie ter kennis name. 

Hietbrink 10 april 2012 Borgen in de werkwijze van de 
afdeling 

12/010 20-03-2012 Uitgezocht wordt of het mogen plaatsen van 
kasjes op volkstuincomplexen in het landelijk 
gebied Noord, strijdig is met de 
bouwverordening, indien nodig volgt 
reparatie. 

Hietbrink April/mei 2012  

 
 
 
Toelichting bij opzet lijst bestuurlijke toezeggingen. 
- Toezeggingen worden op de lijst opgenomen nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er om een toezegging gevraagd is en het collegelid er positief 

op heeft gereageerd.   
- Na afdoening blijven de toezeggingen niet meer op de lijst staan. In de kolom ‘opmerkingen’ kan worden opgemerkt dat de toezegging is afgedaan met 

een verwijzing naar het betreffende stuk.   
- De griffie onderzoekt niet actief of toezeggingen zijn afgedaan. De griffie geeft alleen aan dat de toezegging is afgedaan als daar voor een ‘bewijsstuk’ 

(memo, raadsvoorstel, etc.) beschikbaar is of wanneer de commissie een mondeling antwoord van de wethouder heeft geaccepteerd of in het beleid 
wordt meegenomen. 

- De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de toezeggingen. 
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Memo 
 

   

Aan 
Van 
Doorkiesnummer 
Onderwerp 
Datum 
Bijlage 
Afschrift aan 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Stephan Plezier (gemeente Bergen) 
J.J.W.M.Hes 
072-548 8447 
geluidnormen geluidstudio 
27 januari 2012 
geen 
 

   
De gemeente Bergen heeft aan de MRA verzocht een uitgebreide memo over een 
geluidstudio te maken. Bij navraag blijkt dat het om een bedrijfsmatige geluidstudio in   
het buitengebied te gaan. De gemeente wil weten welke geluidnormen van toepassing zijn 
en welke afstanden daarbij horen. Deze memo voorziet daarin 
 
Besluit omgevingsrecht (Bor) 
Voor een bedrijfsmatige geluidstudio is categorie 19.1 onder d van bijlage 1 onderdeel c van 
het Bor van toepassing. Hierdoor valt de studio onder de Wet milieubeheer. 
 
Activiteitenbesluit milieubeheer  
Op grond van het activiteitenbesluit is de geluidstudio aan te merken als een type B. 
Een type B inrichting is meldingsplichtig en dient te voldoen aan de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit. 
 
In artikel 2.17  zijn geluinormen genoemd waaraan de geluidstudio moet voldoen. 
Tevens is artikel 2.18 lid 2 van belang zijn. 
 
Genoemde artikelen luiden als volgt: 
 
Artikel 2.17 
1 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT) en het maximaal geluidsniveau 

(LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede 
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en 
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt 
dat: 
a de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer 

bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 
 Tabel 2.17a  

 07:00 - 19:00 
uur 

19:00 - 23:00 
uur 

23:00 - 07:00 
uur  

LAR,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  
LAR,LT in- en aanpandige gevoelige 

gebouwen 
35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  



 07:00 - 19:00 
uur 

19:00 - 23:00 
uur 

23:00 - 07:00 
uur  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 b de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale 
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige 
gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen 
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
geluidsmetingen; 

d de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige 
terreinen op de grens van het terrein; 

e de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in 
geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en 

 f de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn 
gelegen op een gezoneerd industrieterrein. 

 
Artikel 2.18 
  
2 Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid 

geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
  
In de toelichting van het activiteitenbesluit dient de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999 te worden gebruikt. In deze handleiding dient een strafcorrectie voor 
muziekgeluid van 10 dB(A) te worden gehanteerd. 
 
Indieningsvereisten melding Activiteitenbesluit 
Bij inrichtingen met een binnenniveau die hoger is dan 70 dB(A) bij een in- of aanpandige 
situatie of 80 dB(A) in overige situaties dient bij de melding als indieningsvereiste een 
akoestisch rapport te worden bijgevoegd. 
Uiteraard moet dan worden aangetoond dat in de 2.17 van het activiteitenbesluit genoemde 
geluidnormen wordt voldaan.  
 
Bedrijf en milieuzonering 
Volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009) geldt tussen een 
dergelijk bedrijf en woningen van derden een richtafstand van 30 meter.  
Deze richtafstand geldt voor het geluid. Gemotiveerd kan daar van worden afgeweken. Voor 
het afwijken van de afstand kan het akoestisch rapport uitkomst bieden. 
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