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Integrale benadering. Gecombineerde inzet van technische en juridische deskundigheid. Praktijkgerichte onder-
steuning. Oog voor de samenhang met andere vakgebieden, binnen of buiten milieu. Dit zijn de onderscheidende 

punten die onze opdrachtgevers waarderen in één van de specialismen van De Roever Milieuadvisering: akoestiek.

Akoestische vraagstukken
Het aspect geluid speelt in veel dossiers een belangrijke rol. 

Onze geluidsspecialisten geven uitsluitsel over alle zich voordoende vraagstukken. Wij analyseren de formele kaders van het 
vraagstuk en kijken ook daarbuiten. Een juridische toets voorkomt onnodig werk. Als de uitgangspunten duidelijk zijn pakken wij 

de inhoudelijke problematiek aan. De vraagstukken kunnen betrekking hebben op de werkingssfeer, vergunde rechten, te hanteren 
grenswaarden, klachten, ‘second opinion’ en ondersteuning in geval van bedenkingen of beroepszaken. Ook voor geluidszaken die 
zich voordoen buiten inrichtingen kunt u bij ons terecht. Wij brengen de consequenties in beeld van nieuwbouwplannen in relatie 

met bestaande bedrijven of woningen. U krijgt antwoord op vragen als: welke belemmeringen leveren deze plannen voor 
bestaande bedrijven? Of: Onder welke voorwaarden kan nieuwbouw plaatsvinden?

Akoestisch onderzoek
De Roever Milieuadvisering voert akoestisch onderzoeken (geluidsmetingen en –berekeningen) voor u uit. Zo onderzoeken 

wij de geluidsemissie en -belasting van de omgeving door inrichtingen of evenementen. Dit kan zijn in het kader van 
vergunningsaanvragen, naar aanleiding van klachten of in het kader van handhaving. Onderzoek naar het referentieniveau 

van het omgevingsgeluid voeren wij voor u uit met de juiste en praktische keuzes. Ook voeren wij onderzoek uit naar de 
geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai en de effecten van mogelijke geluidsbeperkende maatregelen. 

Onderzoek naar de geluidwerendheid van gevels behoort eveneens tot ons dienstenpakket.

Beoordelen akoestische rapporten
Wij beoordelen de akoestische rapporten die door derden bij u worden ingediend. Eerst gaan wij na of de 

uitgangspunten juist zijn. Vervolgens beoordelen wij de berekeningen en modellering aan de geldende 
richtlijnen. In ons advies houden wij rekening met de relevantie van de opmerkingen. Bij ons advies

 toetsen wij ook aan de grenswaarden die gelden of zouden moeten gelden. Verder houden wij
 rekening met jurisprudentie.
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Geluidszones rond industrieterreinen
Als u een industrieterrein heeft of wilt creëren waarvoor een geluidszone verplicht is, voeren wij voor u het zonebeheer uit. 

Uiteraard doen wij dit volledig digitaal en met de nieuwste en meest gangbare software op dit gebied. Hierdoor kunt u op elk 
moment het zonebeheer overnemen. Als dat nodig is richten wij eerst het zonemodel in. Vervolgens kunnen voorgenomen 

wijzigingen van bedrijven worden getoetst aan de geluidsruimte binnen de zone. 

Gebiedsgerichte benadering en lokaal geluidbeleid
Door een goed milieubeleid dat is afgestemd op de lokale omgeving kan de gewenste kwaliteit van de leefomgeving 

worden bereikt of verbeterd. Geluid zal hierbij vaak een belangrijke pijler zijn. Onze specialisten combineren ruimtelijke 
plannen en milieukwaliteit tot een haalbaar en lokaal geluidbeleid. Door een gebiedsgerichte benadering en de inzet van onze 

specialisten kunnen de plannen veelal voldoen aan gangbare grenswaarden. Met lokaal milieubeleid is het ook 
mogelijk om hiervan af te wijken. Hiermee kan bijvoorbeeld toch woningbouw worden gerealiseerd in een gebied waar een 

zodanig hoog geluidsniveau heerst dat dit zonder lokaal beleid niet zou hebben gekund. Dit ‘milieuverlies’ zal moeten 
worden gecompenseerd. Door VROM wordt deze benadering mogelijk gemaakt met de Interimwet stad- en milieubenadering.

Cursus geluid
Onze cursus geluid bestaat uit drie modules (dagen) die geschikt zijn voor vergunningverleners, handhavers en juridische 

medewerkers. Met deze cursus stellen wij de cursisten in staat om een goede beoordeling uit te voeren van het aspect geluid 
bij inrichtingen, akoestische rapporten te beoordelen en de meest voorkomende geluidsmetingen uit te voeren. De modules 
kunnen ook apart worden gevolgd. Wij verlevendigen de cursus met voldoende praktijkcases en ruimte voor inbreng van de 
cursisten. De vertaalslag naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk verleent onze cursus een bijzondere meerwaarde. De cursus 

of een module kunnen wij voor u ook op maat maken.

Onze competentie
In onze advisering staat de haalbaarheid in geval van beroep voorop. De akoestische specialisten van De Roever 

Milieuadvisering combineren juridische en technische kennis. Hiermee voorkomen wij onnodig werk en leveren wij een 
compleet advies. Over onze specialisten horen wij dan ook alleen positieve geluiden. En dat hoort natuurlijk ook zo.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caspar den Hertog, 

telefonisch via (073) 594 10 11 of per e-mail naar c.den.hertog@deroever.nl.


