Artikel 8.4. Geluidhinder

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A)
op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander
perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die
werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden
aangegevenmaximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

Tabel 8.4

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een ontheffing van het bevoegd
gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 19:00 uur en 7:00 uur en op
zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de
akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze.
3. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden
beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking
van het tweede lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die
beleidsregels en het bevoegd gezag tenminste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die
werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden door degene die de
werkzaamheden gaat uitvoeren.
4. De in tabel 8.4 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vijfde lid,
van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder
worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van terreinen die op grond van
artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen.
In artikel 1.1 is het begrip dagwaarde gedefinieerd als: “de waarde van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau voor geluid tussen 07.00 tot 19.00 uur, vermeerderd met een eventuele toeslag voor
geluid met een impulsachtig karakter, bepaald volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
internetuitgave 2004.

