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transformatie - stedenbouwkundig 

 is de bestemming mogelijk? 

▫ bestemming is opgenomen in BP 

▫ wijzigingsbevoegdheid in BP 

▫ binnenplanse afwijking 

 -> geen toetsing voor ‘geluid’, tenzij aangegeven 

 

 anders wijziging bestemming via: 

▫ reguliere BP-procedure 

▫ buitenplanse afwijking 

 -> toetsing ‘geluid’ en evt. hogere waarde 

 

 evt. tijdelijke bestemming 
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transformatie - gebouw 

bouwtechnisch 

 valt onder verbouw volgens Bouwbesluit 2012 

▫ verbouw: het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of 

veranderen of het vergroten van een bouwwerk 

• vernieuwen: tot casco slopen en aanpassen 

• veranderen: inbouw wijzigen 

• vergroten: contouren aanpassen 
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rechtens verkregen niveau 

rechtens verkregen niveau:  

niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van 

de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische 

voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de 

desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en 

niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften 

voor een te bouwen bouwwerk 

 

ofwel:  

 bestaande onderdelen: vergund niveau (oude functie) 

 nieuwe onderdelen: bestaand niveau (nieuwe functie) 
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praktijk – geluidswering gevel 

voorbeeld 1: voormalig kantoorgebouw (jaren ‘90) drukke weg 

 geluidsbelasting bij bouw: Ldag = 60 dB(A) (incl. aftrek) 

 geluidswering: 65 – 40 -> GAk = 25 dB(A) 

 

 geluidsbelasting nu: Lden = 60 dB (incl. aftrek) 

 binnenniveau: 40 dB 

 eis voor nieuwbouw: 33 dB 

 Kortom 7 dB minder dan nieuwbouw 
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praktijk – interne geluidsisolatie 

voorbeeld: voormalig kantoorgebouw (jaren ‘70) 

 structuur betonvloeren 100 mm + 30 mm dekvloer 

 betonnen binnenspouwblad 100 mm  

 aluminium kozijnen 

 

 aanwezig verticaal: 

▫ luchtgeluidsisolatie: DnT,A,k = ca. 46 dB 

▫ contactgeluidsisolatie: LnT,A = ca. 68 dB 

 Kortom 8 á 9 dB minder dan nieuwbouw 

 

 horizontaal: 

▫ afhankelijk van nieuwe scheidingswand, geen eis. 

Transformeren met gezond verstand 7 



8 

gezondheidsaspect eis bij transformatie 

geluid van buiten rechtens verkregen niveau 

lucht- en contactgeluidsisolatie  rechtens verkregen niveau 

installatiegeluid 10 dB(A) lager dan nieuwbouw 

nagalm gemeenschappelijke 

verkeersruimten  
rechtens verkregen niveau 

voorkomen oppervlaktecondensatie rechtens verkregen niveau 

permanente ventilatie 

rechtens verkregen niveau  

met minimum bestaande bouw: 0,7 dm³/s 

per m2 vloeroppervlak 

spuiventilatie 

rechtens verkregen niveau  

met minimum bestaande bouw: 3 dm³/s 

per m² vloeroppervlakte (evt. mechanisch 

te realiseren) 

daglicht 

rechtens verkregen niveau 

met minimum bestaande bouw: 0,5 m2 per 

verblijfsruimte 
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geluid volgens het Bouwbesluit 2012 
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gezondheid als groot goed 

 1875: eerste milieuwetgeving  

(Wet tot regeling van het toezigt bij het oprigten van inrigtingen, 

welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken)  

 1901: woningwet 

doel: bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk 

maken en de bouw van goede woningen te bevorderen 

 1979: Wet Geluidhinder 

regels voor het voorkomen of beperken van geluidhinder (en 

daarmee de gezondheid bevorderen) 

 1992: Bouwbesluit 

▫ afdeling: gezondheid 
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top tien hinder door lawaai 
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hinder slaapverstoring 

contactgeluiden 

radio, tv, stereo 

buurwoning 

wegverkeer 



ernstige hinder bij Schiphol 
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ernstige slaapverstoring bij Schiphol 
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Is geluidhinder en slaapverstoring erg? 

 voor omgevingslawaai vergaand uitgezocht: 

▫ hartinfarcten in NL: 84 per jaar te relateren aan blootstelling 

geluid door wegverkeer 

 

 stelling: gezondheidsschade door burengeluid minimaal even 

groot als door weg- rail- en luchtvaartverkeer samen. 

 

 direct effect op gezondheid: 

▫ hinder is ergernis -> verhoogde bloeddruk 

▫ slaapverstoring -> minder rust 

▫ effecten versterken elkaar -> verhoogde kans op hartinfarcten 

▫ neveneffecten: leerproblemen, ... 

 

Geluidhinder en slaapverstoring moet worden voorkomen! 
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Hoe pakken we dat aan? 

 wetgeving 

▫ aanpassen? 

▫ wijzigen bouwbesluit ‘verbouw’? 

▫ specifieke regels voor transformatie? 

 

 private sector 

▫ bewustwording? 

▫ initiatiefnemers / ontwikkelaars? (kwaliteit verkoopt) 

▫ kopers / huurders? 
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private regelingen 
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‘schallschutzausweis’ 
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plan van aanpak transformatie 
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eisen op twee niveau’s 
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herenhuizen worden hotel 
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herenhuizen worden hotel 
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van leren naar wonen 
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doopsgezind weeshuis wordt 

muziekschool 
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Transformeren: graag met gezond verstand  
(omdat je het van de regels niet moet hebben) 
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contactinformatie 
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