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Bij het bepalen van de geluidsbelasting hoeft geen rekening meer worden gehouden met het geluid 
van spelende kinderen op en bij scholen of kinderdagverblijven. Dat maakt een aanpassing van de 
regels voor geluidsnormen mogelijk. Op dit moment zijn alleen regels vastgelegd voor het stemgeluid 
van personen op een terrein van een inrichting – zoals basisscholen en kinderdagverblijven – als dit 
wordt omsloten door bebouwing. Dit is geregeld in Art. 2.18 van het Activiteitenbesluit. 

 

Bij een niet-omsloten buitenterrein van een inrichting wordt nu al een uitzondering gemaakt voor 
stemgeluid. Dit geldt echter niet als het terrein wordt aangemerkt als binnenterrein. 

Scholen die aan een binnenterrein gelegen zitten, zijn hierdoor onderhavig aan de restricties op 
geluid uit art. 2.17.

 

In de nieuwe regelgeving wordt nu ook een uitzondering gemaakt voor alle schoolpleinen en 
terreinen bij kinderdagverblijven. Het stemgeluid op deze plekken mag dan in alle gevallen (dus bij 
omsloten én andere buitenterreinen) buiten beschouwing worden gelaten.

 

Art. 2.18. 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, blijft buiten 
beschouwing: 

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 
inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 
recreatieactiviteiten; 

c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of 
het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, 
alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de 
nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de 
buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire 
inrichtingen; 

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 
verordening regels zijn gesteld. 



2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen 
bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten 
beschouwing het geluid als gevolg van: 

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- 
en recreatieactiviteiten plaatsvinden; 

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband 
staan. 

4. De maximale geluidsniveaus (LAmax), bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van 
toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien: 

a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het maximaal geluidsniveau (LAmax), genoemd in tabel 
2.17a, niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en 

b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is 
van 65 dB(A). 

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels 
worden gesteld met betrekking tot het ten gehore brengen van onversterkte muziek. 
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