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De fractie van GroenLinks Doetinchem wil graag geïnformeerd worden over landelijke 

normen versus de beleefde kwaliteit.  

Vraag 1: Kan het voorkomen dat in een buurt aan de milieunorm wordt voldaan, maar er 

door omwonenden toch veel hinder wordt ondervonden van dit milieuaspect? 

Het is niet uit te sluiten dat mensen hinder beleven, terwijl toch aan de milieunormen wordt 

voldaan. Dat kan bijvoorbeeld omdat bepaalde groepen mensen gevoeliger zijn voor 

hinderaspecten zoals geluid, geur, etc. terwijl de norm meestal gebaseerd is op een 

‘gemiddelde’. Bovendien is het zo dat wat de ene persoon als hinder ervaart, de andere als 

niet-hinderlijk of soms zelfs als prettig ervaart. De beleving van hinder is daarom in grote 

mate subjectief. Landelijk speelt wel steeds meer de discussie over de formele normstelling 

en hinderbeleving of gezondheidsaspecten rond o.a. intensieve veehouderijen. 

Vraag 2: wat zegt de Omgevingswet over situaties waarbij de landelijke norm wordt gehaald, 

maar er lokaal klachten zijn over de kwaliteit van de leefomgeving? 

De Omgevingswet sec zegt daar niets over, maar gemeenten kunnen (wanneer dat met het 

oog op de doelstelling van de Omgevingswet nodig wordt geacht) naast generieke normen – 

op basis van de kwantitatieve instructieregels (Besluit kwaliteit leefomgeving) – wel ruimere 

of strengere normen stellen. Deze normstelling is afhankelijk van het milieuaspect en de 

wettelijk bepaalde bandbreedte. Ten opzichte van een geldende landelijke norm kan 

gemeentebreed of voor gebiedsdelen binnen een gemeente een strengere norm worden 

vastgesteld voor lucht en externe veiligheid. Voor geluid, trilling, geur en bodem kan een 

strengere of juist een ruimere norm worden vastgesteld. Voor andere aspecten, zoals 

lichthinder, geldt een vrije regelruimte voor gemeenten. Of en, zo ja, op welke wijze gebruik 

wordt gemaakt van de hiervoor beschreven mogelijkheden is een afweging die gemeenten 

zelf maken.  

Vraag 3: Wat kunnen we doen als een situatie aan de norm voldoet, maar er toch veel hinder 

wordt ondervonden? 

Dit hangt sterk af van het milieuaspect; betreft het vervuilde bodem of geur of geluid of iets 

anders? Indien aan een gestelde norm wordt voldaan, is er in handhavende zin geen actie 

van de gemeente mogelijk. Een meer flankerend beleid is dan te overwegen, maar dat is dan 

ook weer sterk afhankelijk van het betreffende milieu- of hinderaspect.   


