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Inhoud 
1.  Algemeen (geluid) normering 

•  Richtwaarden 
•  Streefwaarden 
•  Grenswaarden 

2.  Afleiding grens en streefwaarden 
•  Relevante gegevens blootstelling en effecten 
•  (Voorbeelden van) kosten/baten analyse 

3. Conclusies 
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Terminologie Normering  

Streefwaarden zijn milieukwaliteitsniveaus waarbij de risico’s voor 
het optreden van als nadelig gewaardeerde effecten 
verwaarloosbaar worden geacht voor het betreffende agens.  

Grenswaarden moeten in acht worden genomen en dienen te 
worden beschouwd als resultaatverplichting  

Richtwaarden dienen te worden beschouwd als inspannings 

verplichting. Richtwaarden dienen — al dan niet op termijn- zoveel 
mogelijk te worden bereikt en gehandhaafd. Met richtwaarden moet 
rekening worden gehouden.  

Begrippenkader. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990—1991,21 802, nrs. 1—2 
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Normstelsels geluid 
WGH 
-  Geen streefwaarden vastgesteld 
-  Richtwaarden (voorkeurswaarden) op vergelijkbare hoogte voor 

verschillende bronnen – rond de 50 dB Lden 
-  Grenswaarden (maximaal toelaatbare waarden) op uiteenlopende 

waarden tussen 55 en 75 dB 
WM (Activiteitenbesluit) 
-  Alleen richtwaarde van 50 dag, 45 avond en 40 nacht; 47 Lden 

windturbines 
-  Andere (grens)waarden via “maatwerk”  
Luchtvaartwet 
-  Schiphol: richtwaarden van ca 50 en 58 Lden, grenswaarde 62 Lden 
-  Kleine velden: ca 56 Lden richtwaarde 
-  Militaire velden: ca 60 Lden richtwaarde, ca 65 Lden grenswaarde 
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Kenmerken Richtwaarden geluid 
- No Adverse Effect level afhankelijk bron. Windturbines, (militaire) 

vliegtuigen, rangeerterreinen worden al vanaf 35-40 Lden erg 
hinderlijk gevonden. Wegverkeer, treinen, industrie vanaf 45-55 
Lden. 

- Slaapverstoring speelt vanaf 30 Lnight. WHO-aanbeveling (NOAEL) 
is 40 Lnight 

- Richtwaarden liggen nu tussen de 47 en 58 Lden.  
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Afleiden grens- en richtwaarden 
•  verzameling van relevante gegevens 
•  evaluatie van de gegevens in termen van de sterkte van het 

bewijs 
•  evaluatie van de gegevens in termen van biologische effecten, 

gezondheid & welzijn 
•  keuze van richt- en grenswaarden op basis van kosten-baten 

analyse en/of politieke wenselijkheid 
(rechtvaardigheidsoverweging) 

Bron: 
Evaluation and use of epidemiological evidence for environmental health risk 

assessment, WHO, 2000 
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Bepaling dosis: rekenen of meten 
•  In oudere onderzoeken is veel gemeten: wegens de kosten 

meestal op weinig plaatsen. Effectbepaling dus onnauwkeuriger. 
•  Recent onderzoek gaat uit van modellering. Dat kan grotere 

onnauwkeurigheid in bepaling geven bij lagere belastingen. Door 
de grotere aantallen is effectschatting wel beter. 

•  De correlatie tussen blootstelling en effecten is vrij laag. Dat ligt 
voornamelijk aan spreiding tgv persoonlijke factoren. De bepaling 
van de blootstelling is maar voor een klein deel verantwoordleijk 
voor de spreiding 
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Onzekerheden in dosis-effect relaties 
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Kosten baten grenswaarde windturbines 
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Kosten-Baten analyse: rijkswegen 
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Kosten baten analyse nachtsluiting vliegveld 
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Conclusies 
-  Richtwaarden bepalen het speelveld 
-  Grenswaarden kunnen politiek bepaald zijn (rechtvaardigheid) of 

een instrument zijn om bepaald gedrag af te dwingen. 
-  Gezien de onzekerheden in de dosis-response relaties is het van 

minder belang hoe nauwkeurig de blootstellingbepalingen zin. 
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