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Appendix I   

Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008)  
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Besluit algemene regels milieu mijnbouw (3 april 2008) 

Regarding onshore activities with mobile equipment the following legal requirements regarding 

Noise should be taken into account (Chapter 3). 

 

§ 2. Geluid 

 

Artikel 18 

In deze paragraaf wordt verstaan onder: 

a. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: (LAr, LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus 

van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en 

beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai; 

b. maximaal geluidsniveau: (LAmax) maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand «F» of 

«fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai; 

c. geluidsniveau: geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

 

Artikel 19 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), 

veroorzaakt door de mobiele installatie en de in verband met de mobiele installatie verrichte 

werkzaamheden en activiteiten geldt: 

 

a. de niveaus op de in de tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen bedragen niet meer dan de in 

die tabel aangegeven waarden: 

 

Tabel I 

 07–19 uur 19–23 uur 23–07 uur 

LAr,LT, op een afstand van 300 meter vanaf de 

mobiele installatie 
60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 

LAr,LT in geluidsgevoelige gebouwen op een 

afstand van 300 meter of minder vanaf de 

mobiele installaties 

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

LAmax op een afstand van 300 meter vanaf de 

mobiele installatie 
70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

b. de in tabel I opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het 

laden en lossen, transportbewegingen, pipehandling en het verbranden van (aard)gas in de 

open lucht; 

c. de activiteiten, genoemd onder b, vinden plaats tussen 07:00 en 19:00 uur, tenzij dit 

redelijkerwijs niet mogelijk is; 

d. de in de tabel aangegeven waarden in geluidsgevoelige gebouwen gelden alleen indien de 

gebruiker ervan toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 

geluidmetingen; 

e. als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de 

boorinstallatie, monitort en registreert de uitvoerder het geluid continu. De monitoring 
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geschiedt zodanig dat een goede indicatie wordt verkregen van het equivalent geluidsniveau 

op de gevel van de meest met geluid belaste woning; 

f. als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de 

boorinstallatie wordt voorafgaand aan de boring in een rapport van een akoestisch onderzoek 

op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen aangetoond dat aan de 

geluidniveaus uit tabel I, dan wel volgens een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 20, 

kan worden voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen 

om te voorkomen dat de geldende geluidniveaus worden overschreden. Het akoestisch 

onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen met 

industrielawaai. De resultaten van dit akoestische onderzoek worden uiterlijk vier weken 

voorafgaand aan de boring bij de inspecteur-generaal der mijnen ingediend. 

 

Artikel 20 

1. Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die hoger zijn dan de waarden die 

zijn vermeld in Tabel I, indien de waarden in Tabel I naar het oordeel van Onze Minister op 

basis van de best beschikbare techniek niet haalbaar zijn. 

2. Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die lager zijn dan de waarden die 

vermeld zijn in Tabel I, indien naar het oordeel van Onze Minister lagere waarden uit een 

oogpunt van bescherming van het milieu noodzakelijk zijn voor zover die op basis van de best 

beschikbare techniek technisch haalbaar zijn. 

3. Van een beschikking als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt kennis gegeven in de 

Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan huis-bladen. 

4. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid waarden tot gevolg heeft die 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, is op de voorbereiding van het 

maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

 

Artikel 21 

1. Voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar de mobiele installatie geldt 

een streefwaarde van 50 dB(A). 

2. Bij ministeriele regeling worden regels gegeven betreffende de beoordeling van 

etmaalwaarden van de verkeersbewegingen. 

 

 

§ 3. Lucht 

 

Artikel 24 

1. In geval van het gebruik van een fakkel is deze ontworpen met het oog op optimale 

afgasverbranding met een minimum rendement van 99%. 

2. Minimaal 48 uur voorafgaand aan het affakkelen wordt een fakkelprogramma ingediend bij de 

inspecteur-generaal der mijnen, waarin aandacht wordt besteed aan: 

a. duur van het fakkelen; 

b. tijdstip waarop het fakkelen plaats zal vinden; 

c. maatregelen om geluidsbelasting voor omwonenden te voorkomen, dan wel te 

beperken. 

De inspecteur-generaal der mijnen kan eisen stellen aan het affakkelen ter bescherming van het 

milieu en ter voorkoming van geluidoverlast. 




