
Provinciaal Blad 1984-68

BESLUIT van Provinciale Staten van Noord-Holland tot het vaststellen van de Verordening
provinciale geluidhinderdienst Noord-Holland in verband met de inwerkingtreding van de artikelen
158 en 159 van de Wet geluidhinder.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet bekend, dat door Provinciale Staten van
Noord-Holland in hun vergadering van 14 mei 1984, onder nummer 26, is vastgesteld hetgeen volgt:

Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

gezien het advies van de Inspecteur van de Volksgezondheld, belast met het toezicht op de hygiene
van het milieu in Noord-Holland;

gelet op de artikelen 158 en 159 van de Wet geluidhinder;

besluiten:

vast te stellen de volgende Verordening, houdende regelen betreffende de organisatie en het
functioneren van de provinciale geluidhinderdienst Noord-Holland.

Hoofdstuk I  Begrippen

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. gedeputeerde staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
b. hoofdingenieur-directeur: Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat van

Noord-Holland;
c. aangesloten gemeente: gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten, waarvan het

daartoe bevoegde bestuur jegens gedeputeerde staten schriftelijk heeft te kennen gegeven alle
geluidmetingen door of vanwege hen te laten verrichten;

d. geluidmetingen: het verrichten van geluidmetingen en berekeningen, het analyseren van meet-
en bcrekeningsgegevens, het opstellen van akoestische rapporten en alle verdere
werkzaamheden in het belang van onderzoek naar aard en omvang van geluid.

Hoofdstuk II  Provinciale geluidhinderdienst

Artikel 2
1. Er is een Provinciale Geluidhinderdienst Noord-Holland, hierna genoemd: provinciale

geluidhinderdienst.
2. De provinciale geluidhinderdienst maakt deel uit van de provinciale Waterstaat van

Noord-Holland.

Artikel 3
De provinciale geluidhinderdienst omvat een meetdienst ten behoeve van het verrichten van
geluidmetingen en een klachtendienst ten behoeve van het registreren, behandelen en systematisch
verwerken van de uitkomst der behandeling van de ingekomen schriftelijke en mondelinge klachten.

Hoofdstuk Ill  Geluidmetingen

Artikel 4



1. Het bevoegde bestuur van een aangesloten gemeente richt schriftelijk een verzoek tot het
uitvoeren van geluidmetingen aan de hoofdingenieur-directeur.

2. Gedeputeerde staten kunnen regels stellen ten aanzien van de inhoud daarvan en de wijze van
indiening van het in het eerste lid bedoelde verzoek.

Artikel 5
Door de provinciale geluidhinderdienst kunnen voor een niet-aangesloten gemeente, c.q.
samenwerkingsverband geluidmetingen worden verricht. Het bepaalde in artikel 4 is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 6
1. De provinciale geluidhinderdienst geeft bij de uitoefening van zijn taak in het kader van

geluidmetingen voorrang aan verzoeken, gedaan door een aangesloten gemeente, ten opzichte
van verzoeken als bedoeld in artikel 5.

2. Van de in het eerste lid bedoelde volgorde kan worden afgeweken. De hoofdingenieur-directeur
stelt de betrokken aangesloten gemeenten hiervan onverwijld in kennis.

Artikel 7.
1. De hoofdingenieur-directeur brengt aan de verzoeker schriftelijk rapport uit omtrent de

verrichte geluidmetingen.
2. Het treffen van voorzieningen en maatregelen op basis van conclusies of aanbevelingen uit het

rapport van de hoofdingenieur-directeur blijft voor verantwoordelijkheid van de verzoeker.
3. De hoofdingenieur-directeur kan, na overleg met de verzoeker, de gevraagde geluidsmetingen

door anderen laten verrichten onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor het uit te brengen
rapport.

Artikel 8
De kosten van (op verzoek) uit te voeren geluidsmetingen worden berekend aan de hand van door
gedeputeerde staten zo nodig jaarlijks vast te stellen en aan de aangesloten gemeenten bekend te
maken tarieven, met dien verstande, dat deze tarieven ten aanzien van niet-aangesloten gemeenten
c.q. samenwerkingsverbanden worden verhoogd met een jaarlijks door gedeputeerde staten te bepalen
toeslag.

Hoofdstuk IV  Klachtenbehandeling

Artikel 9
De hoofdingenieur-directeur draagt zorg voor de openstelling bij zijn dienst van een openbaar bekend
te maken en permanent bereikbaar telefoonnummer, waar klachten omtrent geluidhinder kunnen
worden gemeld.

Artikel 10
De provinciale geluidhinderdienst is gehouden:
a. al dan niet op verzoek van gedeputeerde staten en andere bestuursorganen te adviseren omtrent

de behandeling en verwerking van mondelinge of schriftelijke geluidhinderklachten;
b. tenminste eens per jaar een schriftelijk verslag aan gedeputeerde staten en de aangesloten

gemeenten uit te brengen betreffende de uitkomst tot welke de verwerking heeft geleid.

Artikel 11
1. De provinciale geluidhinderdienst is voorts gehouden degene die onder opgave van zijn adres

schriftelijk een geluidhinderklacht heeft ingediend:
a. een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van diens klacht onverwijld toe te zenden;
b. zodra mogelijk in te lichten omtrent de behandeling en de uitkomst der verwerking van

diens klacht.



2. Ten aanzien van degene die telefonisch een geluidhinderklacht heeft ingediend, wordt zodra
mogelijk gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid; zodanige behandeling blijft
achterwege ingeval de klager zijn naam niet heeft vermeld.

Artikel 12
Indien naar aanleiding van een verzoek om advies betreffende een geluidhinderklacht de provinciale
geluidhinderdienst voor nader onderzoek een geluidmeting nodig of wenselijk acht, wordt daartoe
slechts overgegaan na een verzoek als bedoeld in de artikelen 4 of 5. Alsdan is artikel 8 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 13
Gedeputeerde staten kunnen nadere aanwijzingen geven ten aanzien van de inhoud en de wijze van
bekendmaking van het in artikel 10, sub b, bedoelde verslag.

Hoofdstuk V  Overleg

Artikel 14
In het belang van een goede uitvoering van de in de hoofdstukken Ill en IV van deze verordening
omschreven werkzaamheden bevorderen gedeputeerde staten het regelmatig overleg tussen het
provinciaal bestuur, de provinciale geluidhinderdienst en de aangesloten gemeenten.

Hoofdstuk VI Beëindiging van aansluiting

Artikel 15.
1. Een aangesloten gemeente kan de aansluiting niet eerder beëindigen dan:

a. na verloop van een termijn van vijf jaren, tenzij tegen betaling van een uittredingssom als
bedoeld in het tweede lid;

b. met ingang van elk kalenderjaar, volgend op de sub a vermelde termijn.
2. Gedeputeerde staten kunnen in het geval, bedoeld in het eerste lid, sub a, een uittredingssom

vaststellen, welke strekt tot delging van de schade, optredende ten gevolge van de uittreding. De
uittredingssom wordt, indien de beëindiging van de aansluiting in of eerder dan het derde jaar,
respectievelijk in het vierde of vijfde jaar plaatsheeft, met inachtneming van het derde lid
berekend over een tijdvak van twee jaren, respectievelijk een vol jaar na de beëindiging.

3. Beëindiging van de aansluiting geschiedt bij een daartoe strekkend en aan gedeputeerde staten
tenminste een jaar tevoren bekend te maken besluit van het daartoe bevoegde bestuur.

Hoofdstuk VII  Slotbepalingen

Artikel 16
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening provinciale geluidhinderdienst
Noord-Holland".

Artikel 17
Deze verordening treedt in werking op een nader door gedeputeerde staten te bepalen en in het
provinciaal blad bekend te maken tijdstip.

Haarlem, 14 mei 1984.

Provinciale Staten voornoemd,

R.J. de Wit, voorzitter.
F. van Pijpen, loco-griffier.



Uitgegeven op 25 september 1984.

De Griffier der Staten van Noord-Holland.

Besluit van gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 juli 1984, nr. 14, tot bepaling van de
datum van inwerkingtreding van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 14 mei
1984, nr. 26, tot vaststelling van de Verordening geluidshinderdienst Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;



maken bekend, dat dor hen in hun vergadering van 10 juli 1984 is vastgesteld hetgeen volgt:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Verordening provinciale geluidshinderdienst Noord-
Holland, vastgesteld bij besluit van provinciale staten van 14 mei 1984, nr. 26;

besluiten:

te bepalen, dat vorenbedoelde verordening in werking treedt op 1 september 1984.

Haarlem,  10 juli 1984

Gedeputeerde Staten voornoemd,

R.J. de Wit, voorzitter.

J. van Viegen, griffier.

Uitgegeven op 25 september 1984.

De griffier der Staten van Noord-Holland
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