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BESCHIKKING

van het Benelux Comité van Ministers
betreffende de beperking van geluidshÍnder afkomstig van bedrijven gelegen in het

grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKN OOp

M (2017) ls

Het Benelux Comité van Ministers,

Gelet op artikel 6,lid z, onder a), van het verdrag tot instelling van de Benelux Unie,

Gelet op artikel 4 van de Benelux-overeenl<omst op het gebied van natuurbehoud
landschapsbescherming, ondertekend te Brussel op g juni 19g2,

courÉ vAN MtNlsrERs
conarrÉ DE MtNtsrREs

en

Gezien het verzoek van de bestuurders op provinciaal en
gre nsoversch rijdend bedrijve nterrein ALBE RïKNOOp,

gemeentelijk niveau van het

overwegende dat de onderlinge aanpassing aan weerszijden van de grens van beleidsuitgangspunten
inzake de beperking van geluidshinder noodzakelijk wordt geacht met het oog op enerzijds een
doeltreffende milieubescherming in en rond het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNoop
en anderzijds het creëren van rechtszekerheid voor de betrokken bedrijven, rekening houdend met
de aan het betrokken gebied eigen omstandigheden,

overwegende dat de bestuurders van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOp, op
grond van een gezamenlijk inwaarts milieuzoneringsmodel, overeenstemming hebben bereikt
omtrent de in Vlaanderen en Nederland voor de Vlaamse respectievelijk Nederlandse delen van dit
bedrijventerrein te hanteren dB(A)-waarden inzake geluidshinder bij het behandelen van aanvragen
van omgevingsvergunningen of van meldingen van bedrijfsactiviteiten, conform de aldaar
toepasselijke milieuwetgevingen,

overwegende dat het voorts wenselijk is dat tussen de betrokken autoriteiten overleg plaatsvindt
rond het behandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen of van meldingen me1 betrekkíng
tot bedrijfsactiviteiten in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOp,

Heeft het volgende beslist:

Artikell

L' Deze beschíkking is van toepassing op het verlenen van vergunningen en het behandelen van
meldingen met betrekking tot nieuwe bedrijfsactiviteiten ín het grensoverschrijdend bedrijventerrein
ALBERTKNOOP, alsook met betrekking tot de uitbreiding van bestaande activiteíten aldaar die de
geluidsemissie voor het betrokken bestaande bedrijf verhogen.
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Deze beschikking is evenwel niet van toepassing op het verlenen van vergunningen en het
behandelen van meldingen met betrekking tot windmólens in het grensoverschr.ijdend

bedrijventerrein ALBERTKNOOP, welke uitsluitend worden beheerst door de voorschriften die
dienaangaande van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest respectievelijk het Koninkrijk der
Nederlanden.

2. Voor de toepassing van deze beschíkking wordt onder het grensoverschrijdend bedrijventerrein
ALBERTKNOOP verstaan het gebied zoals weergegeven op de in bijlage I bij deze beschikking
opgenomen kaart.

3. De toepassing van deze beschikking heeft als doel het grensoverschrijdend bedrijventerrein
ALBERTKNOOP in te richten overeenkomstig een inwaartse geluidszonering.

Artikel2

L Een vergunningsaanvraag of melding met betrekking tot een bedrijfsactivíteit in het
grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP wordt behandeld met toepassing van de

methodiel< van de inwaartse zonering zoals opgenomen in bijlage ll bij deze beschikking.

2. lndien de in lid l" bedoelde vergunningsaanvraag of melding wordt ingediend met betrel(king tot
een bedrijfsactíviteit in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP op het grondgebied
van het Vlaamse Gewest, behandelt de autoriteit die met het onderzoel< van deze aanvraag of
melding belast is de aanvraag of melding overeenkomstig de aldaar van toepassing zijnde
voorschriften, met dien verstande dat de specifieke geluidsbelasting uitgaande van de bedoelde
bedrijfsactiviteiten 's avonds en's nachts niet meer mag bedragen dan de volgende waarden:

a) 45 dB(A) voor het betrokken bedrijl wat betreft de specifieke geluídsbelasting ter hoogte van
het gebied Lanaken zoals aangegeven in de in bijlage I bíj deze beschikking opgenomen kaart;

b) 40 dB(A) voor het betrokken bedrijí wat betreft de specifieke geluidsbelasting ter hoogte van de
gebieden Veldwezelt en Smeermaas zoals aangegeven in de in bijlage t bij deze beschikking
opgenomen kaart.

Het desbetreffende onderzoek geschiedt conform de in het Vlaamse Gewest ter zake van toepassing
zijnde voorschriften, onverminderd het bepaalde in lid 1.

3. lndien de ín lid L bedoelde vergunningsaanvraag of melding wordt ingediend met betrekking tot
een bedrijfsactiviteit in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP op het grondgebied
van het Koninkrijk der Nederlanden, behandelt de autoriteit die met het onderzoek van deze

aanvraag of melding belast is de aanvraag of melding overeenkomstig de aldaar van toepassing
zijnde voorschriften, met dien veistande dat de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
vanwege het betrokken industrieterrein op het omliggende woongebied, in afwijking van de norm
van 50 dB(A), mits afdoende motivering, niet meer mag bedragen dan 53 dB(A).

Het desbetreffende onderzoek geschiedt conform de in het Koninkrijk der Nederlanden ter zake van
toepassing zijnde voorschrÍften, onverminderd het bepaalde in lid 1.
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Artikel 3

L. Wanneer een vergunningsaanvraag of melding met betrekking tot een bedrijfsactiviteit in het
grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP wordt ingediend, stelt de in artikel 2, leden 2 of
3, van deze beschikking bedoelde autoriteit de overeenstemmende autoriteít aan de andere zijde
van de landsgrens daarvan vóór het verlenen van de betrokken vergunning of de beslissing over de
melding in kennis en treden alle relevante aan deze en gene zijde van de grens op gemeentelijk en
provinciaal niveau bij de inrichting van het bedrijventerrein betrokken autoriteiten, alsook ín
voorkomend geval het Vlaamse Gewest en de Nederlandse Rijksoverheid, met elkaar in overleg over
het overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 aan de desbetreffende aanvraag of melding te geven
gevolg. Bij dat overleg volgen de betrokken autoriteiten de ontwikkeling van de inrichting van het
bedrijventerrein welke voortvloeit uit de toepassíng van artikel 2 en evalueren zij dit punt in het licht
van het doel als bedoeld in artikel L, lid 3.

2. De betrokken autoriteíten op gemeentelUk en provinciaal niveau, alsook het Vlaamse Gewest en
de Nederlandse Rijksoverheid, treden bovendien met elkaar in overleg ten minste in de volgende
gevallen:

a) ln geval van wijziging van de voorschriften die in het Vlaamse Gewest of het Koninkrijk der
Nederlanden van toepassing zijn op het gebied van geluidshinder;

b) ln geval een autoriteít uit het Vlaamse Gewest of het Koninkrijk der Nederlanden beschikt over
nieuwe Segevens inzake de geluidsbelasting in of rond het grensoverschrijdend bedrijventerrein
ALBERTKNOOP.

3. lndien het in de leden L of 2 bedoelde overleg aanleidÍng geeft tot een herziening van de in deze
beschikking bedoelde uitgangspunten, verzoeken de betrokken autoriteiten in voorkomend geval het
Benelux Secretariaat-generaal dienstige voorstellen te doen overeenkomstig artikel 21, Iid 1, onder
Q), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, onverminderd het bepaalde in de artikelen 6
of 7 van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming,
ondertekend te Brussel op 8 juni 1982.
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Artlkel4

1. Deze beschikking wordt in ieder Benelux-land bekendgemaakt in de vorm die er voor de
bekend ma king va n verd rage n is voorgesch reven.

2. Deze beschlkking treedt in werking één maand na de dag van ondertekening. Zij vindt niet eerder
toepassing dan wanneer zij in België en Nederland is bekendgemaakt op de wijze bedoeld in het
eerste lid hierboven.

3. De betrokken autoriteiten op provinciaal en gemêentelijk niveau, alsook het Vlaamse Gewest en
de Nederlandse Rijksoverheid, nemen de nodige bestuurlijke maatregelen om aan de bepalingen van
deze beschlkking te voldoen. Wanneer deze maatregelen worden vastgesteld, wordt in die
maatregelen of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze beschikking verwezen.

Gedaan t. fiflír *q ,oP ft í\s,temfu( QA|T

De Voorzitter van Co Ministers,

H. z1l^h L
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BIJTAGE I
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BIJTAGE II

M (201.7) 1s

Methodiek van de inwaartse zonering van het grensoverschriidend bedriiventerrein ALBERTKNOOP
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Figuur L: lnwaortse zonering Albertknoop.

Voor de inwaartse zonering van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP wordt de

rekenmethodiek volgens de Nederlandse 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'

toegepast. Om de beoordelingsperioden, zoals deze gehanteerd worden in het Vlaamse Gewest, te

kunnen gebruiken, wordt voor de op het grondgebied van het Vlaamse Gewest gelegen bedrijven

een correctie ingevoerd voor de avond- en nachtperiode.

Voor het toetsen van de betrokken bedrijven, zowelvergunnings- als meldingsplichtig, zijn benodigd:
o De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'1;
o De als aanhangsel bij deze bijlage opgenomen omrekentabel van geluidsafstanden versus

kavelgrootte met daaruit volgend de dB(A)/m2.

r De kaart hierboven (figuur 1-) met daarop de geluidszonering van het grensoverschrijdend

bed rijventerrein ALBERTKNOOP.

1 Publicatie 'Bedrijven en milieuzonering - Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke
ordeningspraktijk', uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
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De beoordeling verloopt in drie stappen:

Stap 1: Raadpleging van 'Bedrijven en milieuzonering'/SBl-code bedrijf/geluidsafstand
De vergunningverlener bepaalt welke SBl-code zoals bedoeld ín de VNG-publícatie ,Bedrijven 

en
milieuzonering' past bij het bedrijf dat zich wÍl vestigen; de overeenkomstige in deze publicatie
aangegeven geluidsafstand is van toepassing.

Stap 2: Opzoeking van de geluidsklasse in de omrekentabel
Met behulp van de als aanhangsel bij deze bijlage opgenomen omrekentabel wordt bepaald hoeveel
dB(A)/m2 de geluidsuitstraling ís van het betreffende bedrijf en binnen welke geluidsklasse het
bedrijf valt.

stap 3: vergelijking met de locatie op de kaart van de inwaartse zonering (figuur 1)
De geluidsklasse van het bedrijf wordt vergeleken met de geluidsklasse die gereserveerd is voor het
kavel waarop het bedrijf zich wil vestigen.

A. Het toetsen von geluid von alle bedrijven tezomen (gecumuleerd)

Blijkt uit het resultaat van stap 3 dat de geluidsproductie van een bedrijf past bij de geluidsklasse van
de kavels volgens de inwaartse zonering, dan is het toetsresultaat positief. ls dat niet het geval, dan is
het toetsresultaat negatief, tenzij het bedrijf door maatwerk toch aan de geÍuidsklasse kan voldoen.

Als een bedrijf een hogere geluidsproductie heeft dan de geluidsl<lasse van het kavel, dan kan daar
onder voorwaarden aan tegemoet worden gekomen:
r Het bedrijf moet aantoonbaar, door middel van een akoestisch onderzoek, voldoen aan de

(lagere) geluidsklasse waarvoor het kavel is bestemd. lndien noodzakelijk zullen er maatregelen
getroffen moeten worden om te voldoen; dit kan door bijvoorbeeld extra bronmaatregelen te
treffen of de eigen geluidsproductie af te schermen met de eigen bebouwing.

. De stapgrootte van de afwijking bedraagt maximaal L geluidsklasse van 5 dB(A).

Als een bedrijf een lagere geluídsproductie heeft dan de geluidsklasse van de kavel, dan wordt ook
een uitzondering gemaakt. Voor elk kavel wordt het principe 'tot en met aangegeven geluÍdsklasse,
gehanteerd' Dat betekent, dat er formeel geen ondergrens voor wat betreft de categorieën bedrijven
aanwezig is, afgezien van andere eventuele beleidsmatige beperkingen.

PositÍef toetsresultaa t: geluidsproductie bedrijf < geluidsklasse kavel van het terrein
N ief toetsresultaat: geluidsproductie bedrijf > geluidsklasse kavel van het terrei n, tenzij ...

B. Het toetsen van geluid van een afzonderlijk bedrijf

De geluidsproductie van een afzonderlijk bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van het resultaat
van stap 2, i.e, de geluidsproductie van deze bedrijvigheid. Dit gebeurt in principe alleen als vanwege
het resultaat uit stap 3 akoestisch onderzoek nodig is of wanneer dit volgens de toepasselíjke
voorschriften noodzakelijk is.

Ve ra u n n i nq s p I ichtia bed ri if.
Voor een vergunningsplichtig bedrijf (maatwerk), na een positief toetsresultaat van het afzonderlijke
bedrijf, worden de geluidsvoorschriften op maat gesneden van de geluidsproductie van het bedrijf ín
de afzonderlijke beoordelingsperioden dag, avond en nacht. ls het genoemde toetsresultaat evenwel
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negatiel dan dient nader te worden onderzocht waarom de geluidsproductie zo afwijkt. Dit kan door
bijzondere omstandigheden zijn, maar ook door het niet voldoen aan Best Beschikbare Technieken
(BBT) of door overschatting in het akoestisch onderzoek. Uiteindelijk kan dit leiden tot het weígeren
van een vergunning.

M e I d i n q s pl i chtiq be driif
Meestal hoeft voor een meldingsplichtig bedrijf niet getoetst te worden voor de beoordeling van de
geluidsbelasting van het afzonderlijke bedrijf. De melding kan daarom meestal geaccepteerd worden.
Er is meestal ook geen grondslag in de toepasselijke voorschriften om van het bedrijf een akoestisch
onderzoek te vergen. Dit onderzoek is evenwel nodig om deze toets te kunnen doen ín de hierboven
reeds aangehaalde gevallen.

ln sommige gevallen is er wel een wettel'rjke grondslag voor een akoestisch onderzoek bij een
melding. 8ij een negatief toetsresultaat dient de melding niet geaccepteerd te worden..De gemeente
kan ook gebruikmaken van sturingsmogelijkheden als private partij voor de uitgifte van grond
(grondzaken) en op termijn als publieke partij in de hoedanigheid van bevoegd gezag voor het
hand haven van bestemmingsplannen (ruimtel ijke ordening).

Positief toets resultaat:

Volgt:
Negatief toetsresultaat

Volgt:

geluidsproductie bedrijf í geluidsproductie bedrijvigheid uit
'Bed rijven en milieuzonering' (VNG)

melding accepteren
geluidsproductie bedrijf > geluidsproductie bedrijvigheid uit
'Bedrijven en milieuzonering' (VNG)

nagaan waarom de geluidsproductie zo afwijkt, melding niet
accepteren; sturingsmo lijkheden benutten

Positief toetsresu ltaat:

Volgt:

Negatief toetsres ultaat

geluidsproductie bedrijf S geluidsproductie
'Bedrijven en milieuzonering' (VNG)

gel uidsvoorsch rifte n op maat (da g/avo nd/nacht)
geluidsproductie bedrijf > geluidsproductie
'Bedrijven en milieuzonering' (VNG)

na

bedrijvigheid uit

bedr'rjvigheid uit

n waarom de geluidsproductie zo afiari eventueel vergunning
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M (2017) 15 van het Benelux Comité
van Ministers betreffende de beperking van geluidshinder afkomstig van bedrijven gelegen in het
grensoverschrijdend bedrijvente rrein ALBERTKNOOP

1. Algemeen kader

De gemeenten Lanaken en Maastricht en de provincies Belgisch en Nederlands Limburg (de zgn.
ALBERTKNOOP*partners) wensen te kunnen beschikken over een instrument dat de geluidshinder
afkomstig van bedrijven gelegen in het grensoverschr'rjdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP zodanig
beheerst dat voldaan wordt aan een gemeenschappelijk toetsingskader over de landsgrens heen,
met dien verstande dat dit toetsingskader moet passen zowel binnen de Vlaamse als bínnen de
Nederlandse regelgeving, Ondanks een aantal verschillen in de onderscheiden regelgevingen, is

gebleken dat dergelijk gemeenschappelijk toetsingskader kan worden opgesteld. Belangrijke
aandachtspunten daarbij zijn voor de gemeente Lanaken de dorpskern van Veldwezelt (natuur- en
woonuitbreidingsgebied), en voor de gemeente MaastrÍcht de woonwijken Oud Caberg en Malberg
(grenzend aan het Zouwdal en daarachter het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP).

Het is de bedoeling om wat betreft de na te leven geluidsnormen een gelijke behandeling te
verzekeren voor bedrijven die activiteiten verrichten binnen het betrokken grensoverschrijdend
bedrijventerrein, ongeacht of die bedrijven zich aan deze of gene zijde van de grens bevinden.
Dergetijke gelijke behandeling bestaat erin dat wat betreft de geluidsnormen, ongeacht de ligging
van het betrokken bedrijl wordt getoetst aan dezelfde uitganspunten (inwaartse geluidszonering);
de vertaling hiervan in de vergunningverlening blijft echter plaatsvinden overeenkomstig de
regelgeving die van toepassing is op de plaats waar het bedrijf gelegen is. Dit veronderstelt
grensoverschrijdende afspraken omtrent het behandelen van aanvragen van
omgevingsvergunningenl of van meldingen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten in dat specifiek
grensgebied, doch geen aanpassing als dusdanig van de betrokken nationale of deelstatelijke
m ilieuwetgevingen.

Om hieraan gevolg te geven werd gekozen voor een beschikking van het Benelux Comité van
Ministers genomen op grond van artikel 4 van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van
natuurbehoud en landschapsbescherming, ondertekend te Brussel op 8 juni 1982 (híerna: de
Benelux-Overeenkomst). Deze keuze is in het bijzonder ingegeven door twee overwegingen.

Enerzijds voorziet de Benelux-Overeenkomst uitdrukkelijk in de mogelijkheid om met een dergelijke
beschikking, die juridisch bíndende kracht heeft overeenkomstig artikel 6,lid 2, onder a), van het
Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, in te spelen op specifieke lokale omstandigheden. Dit is

opportuun aangezien de aan de orde zijnde uitdagingen gerelateerd zijn aan het betrokken
grensgebied, í.e. het grensoverschrijdend bedrijventerrein.

1 ln het Vlaamse Gewest wordt ingevolge de inwerkingtreding op 23 februari 2077 van het besluit van de
Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Belgisch Staotsblad, 23 februari 20761, de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning, zoals in
Nederland reeds het geval is sinds de inwerkingtreding op 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot
activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied
van de fysieke leefomgeving, Staatsblad 2008, nr. 496).

1.



M (2017) 1s

Anderzijds vereist de gelijke behandeling van in het grensoverschrijdend bedrijventerrein gelegen
bedrijven noodzakelijkerwijze afstemming over de grens heen betreffende de te volgen
b.eleidsuitgangspunten, waar artikel 2, lid L, van de Benelux-overeenkomst specífiek in voorziet, De
afstemming bestaat erin dat de betrokken autoriteiten aan zowel vlaamse als Nederlandse zijde,
streven naar eenzelfde inrichting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein, dit ten behoeve van
het natuurlijk milieu in en rond dat bedrijventerrein en de teefbaarheid van de omringende
woongebieden aan weerszijden van de grens,

2. Artikelseewi ize toe lichtirlg

Artikel

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de beschikking, alsook de na te streven inrichting van het
grensoverschrijdend bedrijventerrein om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

De beschikking is specifiek van toepassing op het behandelen van vergunningsaanvragen en
meldingen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten op het grensoverschrijdend bedrijventerrein
ALBERTKNOOP' Zij heeft geen betrekking op de hervergunning van bestaande bedrijfsactíviteiten,
doch wel op de vergunning van akoestisch relevante veranderingen in dergelijke activiteiten, te
weten de eventuele uitbreiding van bestaande activiteiten die de geluidsemissie voor het betrokken
bestaande bedrijf verhogen' De beschikking heeft evenmin betrekking op de eventuele sanering ten
aanzien van bestaande bedríjfsactiviteiten, noch op het behandelen van omgevingsvergunningen of
meldingen met betrekl(ing tot bedrijven die niet in dat welbepaald gebied gelegen zijn. Bovendíen
zijn windmolens uitgesloten van het toepassingsgebied van de beschikking, aangezien deze
inrichtingen onderworpen zijn aan specifieke regelingen inzake geluid, welke sterk verschillen tussen
Vlaanderen en Nederland; zowel Vlaanderen als Nederland moeten vanzelfsprekend hun eigen op
windmolens van toepassing zijnde regelíngen blijven toepassen.

Het uiteíndelijke doel van de afspraken bestaat erin een beter leefklimaat te garanderen door middel
van het op termijn realiseren van de zgn. inwaartse zonering, zoals weergegeven op de kaart (figuur
L) in bijlage ll bij de beschikking (met dien verstande dat een zekere dynamíek zal ontstaan naarmate
het bedrijventerrein wordt ingericht).

Artikel2

Dit artikel behelst de afspraken omtrent de uitgangspunten en randvoorwaarden inzake
geluidshinder die aan deze en gene zijde van de grens gehanteerd moeten worden voor wat betreft
de vestiging/uitbreiding van bedrijven op het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNoop.
Deze afspraken moeten worden vertaald bij het verlenen van omgevingsvergunningen aan of het
behandelen van meldíngen door bedrijven ín het betrokken bedrijventerrein, om het vooropgestelde
doel te kunnen realiseren. De koppeling tussen de voorschriften welke aan Vlaamse respectieveluk
Nederlandse zijde toegepast moeten worden, wordt gevormd door de gemeenschappelijke
methodiek van de inwaartse zonering.

ln lid 1 wordt bepaald dat deze gemeenschappelijk methodiek toegepast moet worden in zowel
Vlaanderen als Nederland. Deze methodiek is van technische aard en vormt als het ware een
handleiding voor de beoordelÍng van aanvragen of meldingen; de methodiek is opgenomen in bijlage
ll bij de beschikking, welke integraal deel uitmaakt van de beschikking.
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ln lid 2 wordt vervolgens bepaald welke waarden in Vlaanderen aldus gehanteerd moeten worden,
overeenkomstig de eigen geplogenheden van het Vlaamse Gewest en meer bepaald de Vlaamse
VLAREM-wetgevingz. ln lid 3 wordt hetzelfde gedaan voor Nederland, conform de Wet geluidhínde13

en de Wet milieubeheed. De waarden die aldus enerzijds voor Vlaanderen en anderzijds voor
Nederland bepaald worden, zijn deze die voortvloeien uit de inwaartse zonering waarover de aan

weerszijden van de grens betrokken partners overeenstemming hebben bereikt.

Wat Vlaanderen betreft, díent ingevolge geluidsmetingen gedaan ten tijde van de totstandkoming
van deze beschikking, een onderscheid te worden gemaakt tussen de maximaal toelaatbare
geluidsbelasting ter hoogte van Lanaken en deze ter hoogte van Veldwezelt en Smeermaas. De

onderscheiden gebieden zijn aangegeven in de in bijlage I bij deze beschikking opgenomen kaart.

Wat Nederland betreft, stemt de gemeenschappelijke methodiek van de inwaartse zonering reeds

overeen met de Nederlandse wetgeving en praktijk. De bestaande geluidssituatie en de visie van de

ALBERTKNOOP-partners omtrent de inrichting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein vereisen
evenwel dat de eventuele, mits afdoende motivering wettelijk toegestane afwijkingen van de

standaard norm, beperkt worden tot een waarde die lager is dan de op grond van de Nederlandse
wetgeving maximaa I toelaatbare afwijking.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze beschikking geen afbreul< doet aan het bepaalde in
richtlijn 2OO2/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en

de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van L7.7.2002, blz. 12). Deze richtlijn werd in

Vlaanderen en Nederland omgezet in bovengenoemde voorschriften,

De in artikel 2 neergelegde normen hebben slechts betrekkíng op geluidshinder, en dus niet op
andere milieuaspecten die spelen bíj het onderzoek van omgevingsvergunningsaanvragen of van

meldingen van bedrijfsactiviteiten.

Artikel3

Naast bovengenoemde inwaartse zonering, hebben de betrokken partners tevens overeenstemming
bereikt aangaande het organiseren van overleg bij het beperken van geluidshinder afkomstig van

bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP. Artikel 3 handelt over
dit overleg, waarvoor de partners beroep kunnen doen op het bestaande ALBERTKNOOP-overleg.

Enerzijds gaat het om het elkaar op de hoogte brengen van bedrijfsinitiatieven op het
grensoverschrijdende bedrijventerrein en samenwerking om een vergunningsaanvraag of melding
gezamenlíjk te onderzoeken in het licht van de inwaartse zonering, dit ter voorbereiding van de

beslissing op de vergunningsaanvraag of de melding. Dergelijk overleg is ook nodig voor de

2 Basisakte: Vlaams milieuvergunningsdecreet (Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,

Belgisch Staotsblod, 77 september 1985). Hier aan de orde is in het bijzonder VLAREM-II, zijnde het besluit van

de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
(Belgisch Staatsblad, 37 juli 79951, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
3 Basisakte: Wet geluidhiniJer (Wet van 16 februari L979, houdende regels inzake het voorkomen of beperken

van geluidhinder, Stoatsblad 1979, nr.991.
4 Basisakte: Wet milieubeheer (Wet van 1,3 juni 1979, houdende regelen rnet betrekking tot een aantal
algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne, Stsqtsblad 1979, nr.4421.
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monitoring van de ínrichting van het grensoverschrijdend bedrijventerrein overeenkomstig de
inwaartse zonering (i.e. monitoring van de dynamiek naarmate het bedrijventerrein wordt ingericht).
De uiteindelijke bevoegdheid om een omgevingsvergunning al dan niet toe te kennen, of de
uiteindelijke beslissing omtrent een melding, blijft echter volledig berusten bij de autoriteit die met
het onderzoek van deze aanvraag of meldíng belast is ingevolge de nationale of gewestelijke
wetgeving.

Anderzíjds wordt voorzien in overleg telkens wanneer één van de ALBERTKNoop-partners over
nieuwe geluidsmetingen of cijfers komt te beschikken, of wanneer de in Vlaanderen of Nederland
toepasselijke voorschriften wijzigen. Het doel van dit overleg Ís dat de partners samen nagaan of de
gemaakte afspraken nog steeds relevant zijn in de gewijzigde context. Zo nodig kan een aanpassing
van de beschikking gevraagd worden.

Wat betreft een eventuele aanpassing van de afspraken, kunnen de ALBERTKNOOp-partners vragen
dat het Benelux Secretariaat-generaal voorstellen doet met inachtneming van de bevoegdheden van
de andere instellingen van de Benelux Unie, bijvoorbeeld met het oog op een wijziging door het
Benelux Comité van Ministers van artikel 2 van deze beschíkking. Er wordt echter opgemerkt dat de
Benelux-landen zich op grond van artikel 6 van de Benelux-Overeenkomst ook het recht hebben
voorbehouden om zelf striktere milieubeschermingsvoorzieningen te treffen. De betrokken
regeringen kunnen daarnaast afwijkende maatregelen toestaan Ín dringende gevallen,
overeenkomstig artikel 7 van de Benelux-Overeenkomst.

Artikel4

Artikel 4 betreft de bel<endmaking, inwerkingtreding en toepassÍng van deze beschikking.

De vereiste van bekendmaking in de vorm die in de Benelux-landen is voorgeschreven voor de
bekendmaking van verdragen vloeit voort uit artikel 4 van de Benelux-overeenkomst. De
toepasbaarheid van de beschikkíng wordt verder afhankelijk gemaakt van de bekendmaking ervan in
zowel het Belgisch Staatsblad als het Nederlands Tractatenblad, mede in het licht van de
tegenstelbaarheid aan derden.

De uitvoering van de beschikking veronderstelt geen wetswijziging maar maatregelen van
bestuurlijke aard op het niveau van de vergunningverlenende overheden (met name beslissÍngen
over vergunningsaanvragen of meldingen van bedrijfsactiviteiten). ln deze maatregelen zelf of bij de
bekenmaking ervan overeenkomstig de in de interne rechtsorde toepasselijke voorschriften (bv. op
de gemeentelijke website) is een verwijzing naar onderhavige beschikking aangewezen aangezien zij
een onderdeel vormt van het (toetsings)kader voor die maatregelen.
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