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 Datum 24 maart 2021 
 Ons kenmerk ZD2021-003907 
 Behandeld door P. Bes/ R. Veldhuijsen  
 Bijlage - 
   
 Onderwerp Beantwoording van het raadsadres inzake het beleid bij geluidshinder bouwen in 

Amsterdam  

   

 Geachte heer  Ploos van Amstel, 

 

Op 22 december 2020 heeft u een raadsadres gestuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam. 

Het raadsadres ziet op het beleid van de gemeente Amsterdam ten aanzien van het voorkomen 

van lawaai bij bouwwerkzaamheden. Op 20 januari 2021 heeft de gemeenteraad besloten het 

raadsadres ter afhandeling in handen van het college te stellen. Hierbij reageren wij op uw 

raadsadres.  

 

Kern raadsadres en reactie op gestelde vragen 

In het raadsadres heeft u ten aanzien van het onderwerp voorkomen van lawaai bij 

bouwwerkzaamheden enkele concrete vragen gesteld. Hieronder reageren wij op uw vragen.  

 

Vraag 1 

Er zijn bouwbesluiten over bouwhinder/bouwgeluid (zie artikel 8.3 Bouwbesluit). Deze zijn 

expliciet vastgesteld. Het lijkt erop dat de gemeente denkt dat in Amsterdam deze regels niet 

gelden. Waarom worden regels uit het bouwbesluit niet nagevolgd?  

 

Reactie:  
Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 gelden landelijk maximale geluidniveaus en 
geluidsduur (in dagen) voor bouwlawaai op gevels van onder meer woningen en ziekenhuizen. Deze 
gelden voor bouwen overdag op maandag tot en met zaterdag. Als een bouwer verwacht deze 
geluidniveaus te gaan overschrijden of werkzaamheden ’s avonds, ’s nachts of op zon- of feestdagen 
wil uitvoeren, dient hij conform artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit een ontheffing aan te vragen bij 
het bevoegd gezag. Het verzoek tot het verlenen van een ontheffing moet goed worden gemotiveerd. 
Er moet o.a. bij het bouwen gebruik worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken. Als 
handvat voor het bevoegde gezag bij het beoordelen van een verzoek tot ontheffing, is de Richtlijn 
Bouwlawaai 2016 door het college vastgesteld.  
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Deze richtlijn heeft als doel de geluidhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en met 
name ’s nachts slaapverstoring te voorkomen. Tegen overschrijding van de maximale geluidsniveaus 
uit het Bouwbesluit of de in de ontheffing genoemde voorwaarden wordt door de gemeente 
handhavend opgetreden.  

 

Vraag 2 

Hoe wordt bouwgeluid gemonitord en gehandhaafd?  

 

Reactie: 

Bij klachten of als bij het reguliere toezicht op de bouwactiviteiten het vermoeden bestaat dat het 

geluid de wettelijk regels uit het Bouwbesluit of van de richtlijn overschrijdt, wordt er gemonitord, 

gemeten en indien nodig gehandhaafd. Om te voorkomen dat deze situatie ontstaat wordt er 

voorafgaande aan de start van de bouwwerkzaamheden een ‘startgesprek’ gehouden met de bouwer, 

waarbij het voorkomen van overlast door bouwlawaai één van de vaste gespreksonderwerpen is.  

 

Vraag 3 

Op basis waarvan worden eventuele ontheffingen verleend? 

 

Reactie: 

Volgens het Bouwbesluit dient ontheffing te worden aangevraagd als een aannemer op zondagen, ’s 

avonds of ’s nachts wil bouwen (of slopen) of het geluid op de gevels hoger is dan de regels in het 

Bouwbesluit. Een ontheffing wordt alleen verleend als de best beschikbare stille technieken worden 

toegepast. Bij het werken op zondagen, ’s avonds of ’s nachts zal bovendien door de bouwer moeten 

worden aangetoond dat de werkzaamheden niet door de weeks of op zaterdag kunnen worden 

uitgevoerd. In de Richtlijn Bouwlawaai 2016 heet dat technische of maatschappelijke noodzaak. 

 

Vraag 4 

Hoe gaat u bij bouwwerkzaamheden en –vergunningen (en BLV) in Amsterdam de uitgangspunten 

van het nieuwe geluidbeleid van de gemeente Amsterdam invoeren?  

 

Reactie 

De Richtlijn Bouwlawaai 2016 is op 20 december 2016 door het college vastgesteld en hier wordt 

sindsdien mee gewerkt. Hierbij is tevens bepaald dat er een evaluatie zal plaatsvinden van de richtlijn 

met betrokken medewerkers van de gemeente en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

projectbureaus en aanvragers van ontheffingen. De evaluatie moet leiden tot een advies hoe 

bouwlawaai betrokken kan worden bij de vergunningverlening en de BLVC-plannen en welke stille 

technieken voorhanden zijn. Bij de actualisatie zal er ook aandacht zijn voor de kleinere bouwwerken 

en verbouwingen. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot een aanpassing van de richtlijn 

en meegenomen worden in de herziening van het geldende Handhavingsbeleid Wabo van de 

gemeente Amsterdam. 

 

Vraag 5 

Hoe worden aannemers hierbij betrokken? 
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Reactie: 

Zie de reactie op vraag 4. Ook aannemers zullen bij de evaluatie van de Richtlijn Bouwlawaai 2016 

worden betrokken. 

 

Vraag 6 

Wat is de overweging om aannemers in Amsterdam toestemming te geven traditioneel te heinen 

en niet te schroeven?  

 

Reactie 

In het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke maximale geluidniveaus bepaald voor bouwlawaai. Als een 

aannemer bij het heien de regels van het Bouwbesluit niet overschrijdt, is het wettelijk niet mogelijk 

traditioneel heien te verbieden. Indien de aannemer echter een ontheffing nodig heeft, zal deze alleen 

verleend worden als hij gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken. Dit houdt o.a. in 

dat heipalen moeten geschroefd of geboord. Daarnaast wordt door de gemeente in de contracten met 

ontwikkelaars opgenomen dat er niet traditioneel geheid mag worden. 

 

Vraag 7 

Zijn er normen voor emissieloos heien in Amsterdam? 

 

Reactie:  

Er geldt geen bepaling in Amsterdam dat er uitsluitend mag worden geheid zonder uitstoot van CO2, 

stikstof of fijnstof (emissieloos heien). Dit is wettelijk niet mogelijk. Ten aanzien van het voorkomen/ 

beperken van bouwlawaai bij heiwerkzaamheden verwijzen wij naar onze reactie op vraag 6.  

 

Vraag 8 

Waarom lijkt het erop dat in verschillende stadsdelen (in ons geval West en Noord) verschillende 

normen gelden? 

 

Reactie:  

De geluidsmaxima uit het Bouwbesluit 2021 betreffen een landelijke normering die in alle stadsdelen 

geldt. Ook de Richtlijn Bouwlawaai 2016 is stedelijk vastgesteld en geldt voor alle stadsdelen. Bij het 

verlenen van ontheffing krachtens het Bouwbesluit 2012 wordt wel maatwerk toegepast, waardoor 

het idee kan ontstaan dat er bij deze bouwprojecten verschillende voorwaarden gelden. De ontheffing 

wordt echter uitsluitend verleend binnen het uniforme kader van de Richtlijn Bouwlawaai 2016.  
 
Wij vertrouwen er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Hoogachtend,   
  
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
 

 
 
Marieke van Doorninck  
Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid  

 

 


