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SAMENVATTING 

 

Op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) hebben provincies de plicht om elke vijf 

jaar de geluidbelasting in de provincie in kaart te brengen en actieplannen te presenteren om de geluidbelasting 

te verminderen. 

 

Op 12 juni 2012 hebben Gedeputeerde Staten voor de provinciale wegen geluidbelastingkaarten vastgesteld. Op 

basis van deze geluidkaarten is dit actieplan omgevingslawaai voor provinciale wegen opgesteld. Opnieuw is 

ervoor gekozen om maatregelen te overwegen voor woningen langs provinciale wegen met een geluidbelasting 

van meer dan 61 dB.  

 

Het vorige actieplan omgevingslawaai 2008-2013 heeft ertoe geleid dat het aantal woningen met een 

geluidbelasting van boven de 61 dB langs provinciale wegen is teruggedrongen van 2000 in 2006 tot 1400 in 

2011.  De kwaliteit van de gegevens omtrent de bebouwing langs provinciale wegen is de laatste jaren ingrijpend 

gewijzigd. Om die reden is er voor gekozen om de gevelbelasting op woningniveau te bepalen in plaats van een 

gemiddelde waarde per gebied. Ook is de kwaliteit van de gegevens over  het wegenbestand verbeterd (m.n. de 

gegevens over wegdektypen) en is in 2012 het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012  ingevoerd.  Met deze 

wijzigingen zijn de aantallen woningen voor zowel 2006 als 2011 opnieuw bepaald.  Uit deze berekeningen blijkt 

dat het aantal woningen met een geluidbelasting van meer dan 61 dB behoorlijk hoger is dan destijds is 

ingeschat. Het aantal ernstig gehinderde woningen in 2006 blijkt 4260 te zijn. Dit was in 2011 teruggebracht tot 

3370 woningen. In onderstaande tabel is te zien dat het totaal aantal geluidsbelaste woningen (>55 dB) ongeveer 

gelijk is gebleven, maar dat er een verschuiving is van woningen in met een hoge geluidbelasting naar een lager 

geluidbelasting, met name bij de hoogste geluidbelastingsklassen. Op basis van deze getallen kan geconcludeerd 

worden dat het beleid met name effect heeft gehad voor woningen met een geluidbelasting hoger dan 65 dB. 

Deze reductie is vooral bereikt door het gebruik van geluidreducerend asfalt (GRA) op de provinciale wegen. Het 

Europese en nationale beleid (stille banden en stillere voertuigen) heeft zich langzamer ontwikkeld dan gedacht 

en had in 2011 nog geen meetbaar effect.  

 

Tabel 1: overzicht aantal geluidsbelaste woningen per geluidsklasse van 5 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitvoering van het eerste actieplan heeft ons het volgende geleerd: 

1. De onderhoudskosten van GRA zijn ongeveer twee maal hoger gebleken dan de inschatting in het vorige 

actieplan.  

2. Hoe hoger de geluidsreductie, hoe korter de levensduur van het GRA (en daarmee hogere 

onderhoudskosten). 

 

Het aantal gehinderden, aantal ernstig gehinderden en aantal slaapgestoorden is van 2006 tot 2011 afgenomen 

met ruim veertig procent. Op een totale bevolking van de provincie Utrecht  van 1,2 miljoen bedraagt het aantal 

gehinderden als gevolg van provinciale wegen 0,4 procent; het aantal ernstig gehinderden 0,2 procent en het 

aantal slaapgestoorden 0,07 procent.  

 

Richtinggevend beleidskader voor het actieplan omgevingslawaai 2013-2018 is Strategisch Mobiliteitsplan 

provincie Utrecht 2004-2020 (SMPU+). Hierin is als doel gesteld dat in 2015 het aantal woningen langs 

Geluidbelastingklasse 
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65-69 
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2775 
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provinciale wegen dat te maken heeft met ernstige geluidhinder van 61 dB Lden
1
 of meer gereduceerd is tot 

maximaal 500 woningen. Net als voor het actieplan omgevingslawaai 2008-2013 wordt - aansluitend op de 

SMPU-doelstelling - een geluidbelasting van 61 dB als plandrempel gehanteerd. Een geluidbelasting boven de 61 

dB wordt als een zeer matige milieukwaliteit beoordeeld op basis van de GES-methodiek
2
.  

Op basis van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 is de doelstelling uit het SMPU+ niet realistisch. Dit 

actieplan richt zich dan ook op een maximaal effect met de beschikbare middelen. Op dit moment is een 

herziening van het mobiliteitsbeleid van de provincie Utrecht in voorbereiding. Hierin zal ook de 

geluidsdoelstelling opnieuw worden bezien.  

 

In dit actieplan wordt de aanpak uit het vorige actieplan voortgezet: waar mogelijk toepassing van GRA bij aanleg, 

reconstructie en onderhoud aan provinciale wegen langs clusters van woningen met een geluidbelasting van 

meer dan 61 dB. Er zal hierbij gebruik gemaakt worden van GRA met een acceptabele levensduur en een goede 

geluidreducerende werking gedurende de levenduur. Om te komen tot een afweging van kosten en baten, wordt 

gebruik gemaakt van een doelmatigheidssystematiek die is afgeleid van het in IPO verband ontwikkelde prototype 

voor alle provincies. Tot 2016, zijnde het einde van de meetperiode voor de tweede tranche van de Richtlijn, 

wordt op circa 25 km provinciale weg het gebruik van geluidsreducerend asfalt overwogen, hetgeen tot ca 290 

minder woningen met een geluidbelasting van boven de 61 dB leidt. In totaal zullen circa 2000 woningen hiervan 

profiteren. 

 

  

                                                           

1
 In het SMPU+ wordt uitgegaan van 63 dB(A) hetgeen overeenkomt met 61 dB (Lden), de meeteenheid die tegenwoordig 

wordt gehanteerd. 

2
 GES = Gezondheds Effects Screening 
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1. INLEIDING 
 

WAAROM EEN ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI? 
In Nederland, zo ook in de provincie Utrecht, hebben veel mensen last van verkeerslawaai. De provincie Utrecht 

heeft een bijzondere positie in Nederland en de Randstad. Autowegen, spoorwegen en vaarwegen doorkruisen 

de provincie en verbinden de Randstad met andere delen van Nederland en andere economische centra in 

Europa. De provincie Utrecht is de poort van de Randstad en wordt algemeen gekenschetst als de “draaischijf” 

van Nederland. De provincie is een essentiële schakel voor de mainports: de luchthaven Schiphol en de 

Rotterdamse haven met het achterland. In 2010 is er binnen de provincie Utrecht 14,2 miljard
3
 kilometer afgelegd. 

Hiervan wordt ca 10 miljard km  afgelegd met de auto (bestuurder en passagier). Een niet onbelangrijk deel 

daarvan wordt afgelegd op de provinciale wegen die een totale lengte hebben van bijna 300 km. Er wonen veel 

mensen dichtbij deze provinciale wegen. Keerzijde van een uitgebreid netwerk in de provincie is dat de druk op 

de leefomgeving en ruimte groot is. 

In dit Actieplan Geluid wordt het beleid en de aanpak van geluidoverlast van verkeer op provinciale wegen voor 

de jaren 2013 tot en met 2018 uiteen gezet. Met het Actieplan Geluid 2013-2018 (vanaf nu Actieplan genoemd) 

wordt voldaan aan de wettelijke verplichting, zoals is opgenomen in de EU-richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG 

2002 en de implementatie daarvan in de Wet Milieubeheer.  

De provincie neemt de geluidhinder die ontstaat door verkeer op haar provinciale wegen serieus en staat stil bij 

het gezondheidsrisico die de blootstelling aan geluid met zich meebrengt. Geluidsoverlast heeft invloed op de 

gezondheid. Hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten zijn voorbeelden van de gezondheidseffecten van 

geluidsoverlast. 

Het doel van het Actieplan is het verminderen van te hoge geluidsbelastingen als gevolg van wegverkeer op 

provinciale wegen in Utrecht, om daarmee de leefbaarheid langs provinciale wegen te bevorderen. Ons 

mobiliteitsbeleid is, voor zover het gaat om leefbaarheid, gericht op het waar mogelijk voorkomen van 

verslechteringen en/of bijdragen aan verbeteringen van de leefomgeving. In het Strategisch Mobiliteitsplan 

Provincie Utrecht (SMPU, december 2003) en de aanvulling geluid (2006) is aangegeven dat de provincie primair 

inzet op bronmaatregelen. Het meest in beeld komt dan het gebruik van geluidreducerend asfalt. Door de aanpak 

van hoge geluidsbelastingen neemt niet alleen de geluidshinder in en om woningen met een (te) hoge 

geluidsbelasting af, maar ook het woongenot rondom deze woningen toe. 

Overigens is op dit moment een herziening van het SMPU in voorbereiding. Mogelijk kan dit gevolgen hebben 

voor de voor de provincie Utrecht geformuleerde geluidsdoelstelling ten aanzien van provinciale wegen. Dit 

betekent dat de geluidsdoelstelling zoals deze opgenomen gaat worden in de nieuwe Mobiliteitsvisie in de plaats 

treedt van de huidige doelstelling. 

 

 

  

  

                                                           

3
 Bron Centraal Bureau voor de Statistiek, provincie Utrecht 
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1.1 WETTELIJK KADER  
De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is van toepassing op het omgevingslawaai van de grootste wegverkeers-

,  railverkeers- en luchtvaartbronnen en van specifieke industriële activiteiten. De Richtlijn verplicht alle lidstaten 

om zogenoemde geluidsbelastingkaarten en actieplannen vast te stellen. In Nederland is de Richtlijn opgenomen 

in de Wet milieubeheer en in de Wet luchtvaart. Op grond van deze wetten is de Minister van Infrastructuur en 

Milieu  verantwoordelijk voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor rijkswegen en 

druk bereden hoofdspoorwegen en voor de luchthaven Schiphol. Gedeputeerde staten van de provincies zijn 

verantwoordelijk voor het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor druk bereden wegen in 

beheer van de provincies. Ten slotte heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu agglomeraties van gemeenten 

aangewezen die elk een geluidsbelastingkaart en een actieplan moeten vaststellen voor het totale geluid binnen 

hun gemeentegrenzen, dat afkomstig is van wegen, spoorwegen, luchthavens en bedrijven. In de provincie 

Utrecht zijn dit de agglomeratie Utrecht en de gemeente Amersfoort.  

Als bronbeheerder van belangrijke wegen heeft de Provincie de taak om de geluidsbelasting als gevolg hiervan in 

geluidsbelastingkaarten te publiceren. In vervolg hierop moeten tevens voor deze wegen actieplannen worden 

vastgesteld, met als doel om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. Deze taken moeten elke 5 jaar 

worden uitgevoerd. Gedeputeerde staten hebben op 29 mei 2007 voor het eerst de geluidsbelastingkaart voor de 

provincie Utrecht vastgesteld De tweede geluidskaart voor de provincie Utrecht is op 12 juni 2012 vastgesteld. 

Het actieplan is gebaseerd op de geluidskaart en is een beleidsdocument dat zowel het beleid beschrijft ter 

beperking van de geluidsbelasting als de, in de eerstvolgende vijf jaar te treffen, maatregelen. Doel hiervan is om 

het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden te verminderen door de geluidsbelasting als 

gevolg van verkeer te verlagen. Hierdoor zal de milieukwaliteit en daarmee ook de gezondheid van de bewoners 

langs provinciale wegen worden verbeterd.  

Dit actieplan heeft betrekking op alle wegen, dus ook de wegen die niet opgenomen zijn in de 

geluidsbelastingkaarten omdat zij een intensiteit van minder dan 3 miljoen voertuigen per etmaal hebben.  
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2. TERUGBLIK OP HET ACTIEPLAN GELUID 2008-2012 
 

Gedeputeerde Staten stelden op 15 juli 2008 het Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht 

vast. In het SMPU en het actieplan omgevingslawaai 2008 is een plandrempel opgenomen van 61 dB Lden. In 

deze plannen is als doel gesteld  om in 2015 maximaal 500 woningen te hebben met een geluidsbelasting van 61 

dB of meer, veroorzaakt door alle provinciale wegen. Op basis van genoemde beleidsplannen zet de provincie 

primair in op bronmaatregelen. In dat kader is voornamelijk gekozen voor  het aanbrengen van  

geluidsreducerend asfalt (verder te noemen GRA). 

 

2.1  BEPALING VAN HET AANTAL WONINGEN MET GELUIDSBELASTING VAN 61 

DB OF MEER 

Het aantal woningen dat onderwerp is van deze doelstelling is destijds zeer indicatief bepaald, waarbij de 

geluidscontouren het uitgangspunt waren voor de bepaling van het aantal woningen. Als gevolg van de 

kwaliteitsverbetering van de informatie is het nu mogelijk om voor elk individueel gebouw de geluidsbelasting te 

berekenen. Hiervoor wordt op elke zijde van het gebouw een rekenpunt geplaatst waarop de geluidsbelasting van 

het invallende geluid wordt berekend. Het gevolg is dat de resultaten volgens deze methode sterk afwijken van de 

voorheen gehanteerde methode, namelijk via geluidscontouren. (Zie bijlage 1).  

Daarnaast is het Reken- en Meetvoorschrift verkeerslawaai in 2012 ingrijpend gewijzigd ten aanzien van de wijze 

waarop stil asfalt wordt meegenomen bij de geluidsberekeningen
4
. Bij deze evaluatie is het aantal woningen met 

behulp van de verbeterde methode bepaald. Ook de resultaten van de geluidskaarten voor 2006 en 2011 zijn op 

deze wijze nader onderzocht. In tabel 1 is de bepaling van het aantal woningen volgens beide methoden  

inzichtelijk gemaakt.  

Tabel 1: vergelijk oude en nieuwe methode aantal geluidsbelaste woningen langs alle provinciale
5
 wegen. 

                                                           

4
 Om deze reden is het aantal woningen dat een geluidsbelasting heeft van 55 dB of meer in 2012 volgens de 

geluidcontourenmethode eveneens opnieuw bepaald. Daarbij is eveneens rekening gehouden met een verbeterd en 

geactualiseerd wegenbestand. De resultaten wijken om die reden af van de door de provincie Utrecht gerapporteerde 

gegevens.  Dit is steeds duidelijk vermeld in de betreffende tabellen. 

5
 Het aantal woningen heeft betrekking op alle provinciale wegen. Dus ook wegen met minder dan 3 miljoen voertuigen per 

etmaal.  

66
 Bepaald volgens Reken- en Meetvoorschrift 2006 + methode geluidscontouren 

  

Basisjaar EU 

rapportages 

Opgenomen in 

rapportage 

geluidsbelastingkaarten 
6
 

Aantal woningen met 

geluidsbelasting van meer dan 

61 dB 

Volgens methode 

Aantal woningen met 

geluidsbelasting van meer dan 

61 dB  

Volgens methode op 
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2.2 Effect aanbrengen GRA op provinciale wegen gedurende de eerste planperiode 

In de planperiode is over een lengte van ca. 60 km GRA aangebracht. In deze periode is de geluidsbelasting van 

ca. 4500 woningen verminderd . De aantallen woningen zijn bepaald met behulp van de verbeterde methode.  

890 Woningen zijn onder de plandrempel van 61 dB Lden gekomen. 

Op onderstaande kaart 1 zijn de provinciale wegen aangegeven waar in 2006 reeds GRA was aangebracht  en 

waar in 2011 GRA lag. 

Kaart 1. Provinciale wegen met geluidreducerend asfalt 

 

 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de provinciale wegen waar tussen 2006 en 2011 GRA  is 

aangebracht en het aantal woningen dat hierdoor onder een geluidsbelasting van minder dan 61 dB 

(plandrempel) zijn gekomen. 

 

geluidscontouren woningniveau  

2006 2014 2468 4260  

2011 1390 1422 3370  

Afname 31% 42 % 21 % 
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2.3 ERVARINGEN MET GRA TIJDENS ACTIEPLANPERIODE GELUID 

 

Bij het vaststellen van de geluidsdoelstelling in het SMPU is uitgegaan van extra onderhoudskosten ten opzichte 

van een conventionele deklaag van € 0,50 m2. Uitgangspunten waren destijds dat de levensduur van GRA ca 8 

jaar is en van (Steen Mastiek Asfalt) SMA 0/11: 10-15 jaar. 

De geluidreductie bij GRA wordt bereikt door de open  structuur, wat ten koste gaat van de robuustheid van de 

deklaag (veel stenen en weinig bindmiddel). Vanwege deze structuur ontstaat op GRA al snel rafeling. De 

levensduur blijkt in de praktijk dan ook minder te zijn dan 8 jaar. Hierdoor wordt de wegbeheerder de laatste jaren 

geconfronteerd met stijgende onderhoudskosten. 

De ervaring leert overigens dat in het algemeen gesteld kan worden hoe hoger de geluidsreductie van GRA, hoe 

korter de levensduur.  

De verwachting is dat op basis van de huidige ervaringen met GRA de onderhoudskosten, ten opzichte van SMA 

0/11, volgens het Provinciaal Vakgenoten Overleg Verhardingen € 1,00 – € 1,50/m2 hoger zullen zijn. Dit is 

gemiddeld € 0,75/m2 meer dan de oorspronkelijk geraamde € 0,50/m2 uit het actieplan. 

Bij provinciale wegbeheerders is de kennis over de akoestische effecten en meerkosten die samenhangen met 

het toepassen en onderhouden van stille deklagen nog sterk in ontwikkeling. Er komt steeds meer ervaring in het 

toepassen van GRA en op diverse punten vindt innovatie plaats. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van 

Dunne Geluid reducerende Asfalt Deklagen (DGAD’s). Dit middel wordt in de holle ruimtes van het asfalt 

aangebracht en heeft geen nadelige effecten voor de geluidreductie.  

Uit studies blijkt dat deze deklagen na behandeling minder snel zullen rafelen en hierdoor een langere levensduur 

hebben, mits op tijd aangebracht. De geluidsreductie wordt niet beïnvloed door de behandeling met het 

verjongingsmiddel. 

Zoals eerder is vermeld zijn de methoden om de geluidsbelastingen te berekenen ten opzichte van de vorige 

planperiode sterk verbeterd. Dit zorgt ervoor dat de berekeningen van het aantal geluidsbelaste woningen steeds 

beter overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast wijzigen verkeersintensiteiten in de loop der jaren, waardoor 

bij een toename van het verkeer de positieve gevolgen van het toepassen van GRA voor een deel wordt 

weggenomen. Tenslotte is vermeldenswaard dat het gebruik van GRA met name is toegepast op die wegen waar 

de geluidsbelasting het hoogst was. Het aanbrengen van GRA levert een reductie op van ca 3 dB, hetgeen een 

halvering van de hoeveelheid geluid is. Hierdoor is de overlast voor 4500 woningen behoorlijk teruggebracht.  Wel 

houden,  ook na het aanbrengen van GRA,  de woningen met een geluidsbelasting van 65 dB of meer, een 

geluidsbelasting van meer dan 61 dB.    
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3. SAMENVATTING GELUIDSBELASTINGKAART 2011 
 

Gedeputeerde Staten hebben op 12 juni 2012 de geluidsbelastingkaarten vastgesteld. De geluidskaarten bestaan 

uit berekende geluidszones van de provinciale wegen. In het kader van de EU Richtlijn Omgevingslawaai moet 

uitsluitend worden gerapporteerd over de provinciale wegen waarover meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per 

jaar passeren. De provincie Utrecht heeft de geluidsituatie van alle provinciale wegen in kaart gebracht. (Zie op 

de website www.provincie-utrecht.nl, loket, kaarten.) 

 

3.1 BESCHRIJVING VAN DE GELUIDBRONNEN 
In totaal heeft de provincie Utrecht ca 300 km weg in beheer. In deze tranche moeten alle wegen met een 

verkeersintensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar worden in beeld worden gebracht.  Dit betreft ca 

90% van het bij de provincie Utrecht in beheer zijnde wegennet. 

3.2 RESULTATEN GELUIDSBELASTINGKAART 2011 

Het adviesbureau Goudappel Coffeng heeft voor deze wegen de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten 

(hoofdzakelijk woningen) langs deze wegen berekend en een provinciale geluidsbelastingkaart opgesteld. Voor 

de EU Richtlijn Omgevingslawaai moet  voor de dagsituatie het aantal woningen met een geluidsbelasting van 

meer dan 55 dB Lden (in klassen van 5 dB) gerapporteerd  worden en voor de nachtsituatie een geluidsbelasting 

van meer dan 50 dB Lnight (in klassen van 5 dB). 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting hoger 

dan 55 dB (opgave EU). Het gaat hier alleen om woningen die zijn gelegen aan provinciale wegen met een 

verkeersintensiteit van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar, conform de Richtlijn omgevingslawaai. Daarnaast 

zijn dezelfde gegevens opgenomen, maar dan voor alle provinciale wegen (dus wegen met meer dan 3 miljoen 

voertuigen per jaar en de overige wegen). 

Hierbij is uitgegaan van het aantal woningen, personen en gehinderden dat is gerapporteerd volgens de methode 

waarbij het aantal woningen is berekend met behulp van de geluidscontouren “oude methode”. De aantallen zijn 

ook volgens de nieuwe methode  berekend, waarbij het geluidniveau op de woningen als uitgangspunt is 

genomen. 

 

Tabel 2 : Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal (ernstig) gehinderden in 2011 

 

 

2011 55 dB Lden of meer 

Aantal woningen 

 

Aantal personen 

 

Aantal gehinderden Aantal ernstig 

gehinderden 

http://www.provincie-utrecht.nl/
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Oude 

methode 

Nieuwe 

methode 

Oude 

methode 

Nieuwe 

methode 

Oude 

methode 

Nieuwe 

methode 

Oude 

methode 

Nieuwe 

methode 

Tgv 

uitsluitend 

wegen  > 3 

voertuigen 

per jaar 

 

4150 

 

6219 

 

9500 

 

14300 

 

2400 

 

4000 

 

1000 

 

1700 

Tgv alle 

provinciale 

wegen 

4565 6910 10500 15900 2640 4430 1100 1900 

 

Naast het aantal ernstig gehinderden moet volgens de Richtlijn ook het aantal geluidsbelaste woningen en 

personen waarvoor geldt Lnight is 50 dB of meer, worden bepaald. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het 

aantal woningen met een nachtwaarde Lnight van 50 dB of meer, het aantal personen en het aantal 

slaapgestoorden. 

Tabel 3. Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal slaapgestoorden 

 

 

2011 

L night van 50 dB of meer 

Aantal woningen Aantal personen Aantal slaapgestoorden 

Oude 

methode 

Nieuwe 

methode 

Oude 

methode 

Nieuwe methode Oude methode Nieuwe 

methode 

Tgv 

uitsluitend 

wegen >  3 

mjn voer-

tuigen per 

jaar 

2015 4010 4600 9200 

 

400 800 

Tgv alle 

provinciale 

wegen 

2230 4455 5130 10250 450 900 

 

 

In bijlage 3 is een overzicht gegeven van het aantal geluidsbelaste woningen per weg (alle wegen), gemeente en 

per geluidsklasse. Een samenvatting is opgenomen in tabel 4. Hierbij zijn alle wegen meegenomen. Alle aantallen 

in deze tabel zijn bepaald met de verbeterde methode. 

Tabel 4: overzicht aantal geluidsbelaste woningen per geluidsklasse 
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Het aantal woningen dat in 2006 een geluidsbelasting had van meer dan 61dB  was 4260. Dit is in 2011 terug 

gebracht tot 3370 woningen. 

 

Kaart 2 Aantal geluidbelaste woningen in 2011 (groen) en 2006 (rood) 

 

 

3.3 STILLE/STILTEGEBIEDEN EN ANDERE GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN 
 

De geluidscontouren van de verschillende provinciale wegen lopen voor een zeer gering deel over gronden die 

onderdeel uitmaken van een stiltegebied. De stiltegebieden zijn aangewezen door Provinciale Staten in de 

Provinciale Milieuverordening. Deze stiltegebieden bestaan aan de randen uit een bufferzone. Stilte is in de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aangewezen als provinciaal belang en geniet als zodanig bescherming via 

de provinciale Ruimtelijke verordening. Daarnaast verbiedt de Provinciale milieuverordening activiteiten die de 

Geluidsbelastingklasse 

in Lden 

Aantal woningen 

2011 

Aantal woningen 

2006 

55-59 

60-64 

65-69 

70- 

Totaal 

2775 

3268 

841 

26 

6910 

2290 

3072 

1525 

133 

7020 
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akoestische kwaliteit van een gebied negatief kan beïnvloeden. Ook moet bij besluiten waarvan er gevolgen 

kunnen zijn voor de kwaliteit van het stiltegebied, richtwaarden in acht worden genomen.  

Voor zover bekend zijn er geen andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen gelegen langs 

provinciale wegen die in deze tranche moeten worden bezien. 

 

3.4 CONCLUSIE GELUIDSBELASTINGKAARTEN 
 

Er zijn langs provinciale wegen geen woningen in de provincie Utrecht geen woningen met een geluidsbelasting 

van 75 dB lden of meer of van 65 dB Lnight of meer. 

Het aantal woningen in 2011 met een geluidsbelasting tussen 70 en 74 dB Lden bedraagt 26. In 2006 waren dit er 

nog 133 

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat in een drietal gemeenten, nl. Rhenen, Utrechtse 

Heuvelrug en Woudenberg,  sprake is van een groot aantal ernstig gehinderden. Dit komt vooral door de N225 en 

N 226. Dit zijn wegen met veel verkeer die langs of door woonkernen lopen. Opvallend is het relatief hoge aantal 

slaapgestoorden langs de N201 (De Ronde Venen). Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid nachtelijk 

vrachtverkeer op de weg tussen  Aalsmeer en de A2. 
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4. VASTSTELLEN PLANDREMPEL 
 

De EU richtlijn en de uitwerking hiervan in de Wet milieubeheer, schrijft voor dat in dit actieplan een plandrempel 

moet worden vastgesteld. In dit hoofdstuk is aangegeven op basis waarvan de plandrempel voor de provincie 

Utrecht is vastgesteld. 

 

4.1 GELUIDBELEID PROVINCIE UTRECHT 
 

In het huidige vigerende Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) 2004-2015 en in het Provinciaal 

Milieubeleidsplan provincie Utrecht is als doelstelling opgenomen dat in 2015 het aantal woningen langs 

provinciale wegen dat te maken met geluidhinder van 61 dB Lden of meer is gereduceerd tot 500.  

Deze waarde van 61 dB Lden is in het vorige actieplan opgenomen als plandrempel. 

 

4.2  ACHTERGROND KEUZE PLANDREMPEL 

Blootstelling aan geluid vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland. Zowel de 

Gezondheidsraad in Nederland als de Wereldgezondheidsorganisaties hebben vastgesteld dat een te hoge 

geluidsbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden. De huidige geluidsniveaus 

in onze woonomgeving veroorzaken vooral hinder en slaapverstoring. Daarnaast kan blootstelling aan geluid via 

lichamelijke stressreacties leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en de 

klachten doen verergeren bij mensen die al lijden aan hart- en vaataandoeningen. Blootstelling aan geluid leidt 

ook tot verminderd prestatievermogen bij kinderen. De belangrijkste bron van geluid in de woonomgeving is 

wegverkeer. 

Met de GES- methodiek (Gezondheids Effect Screening) wordt de gezondheidskwaliteit in beeld gebracht en is 

beschreven in het handboek GES, Stad en Milieu. 

Tabel 5: Klasse-indeling GES onderzoek  (GES staat voor Gezondheid En Slaapverstoring) 

 

Geluidsbelasting 

Lden dB 

Ernstig 

gehinderden (%) 

Geluidsbelasting 

Lnight dB 

Ernstig 

slaapverstoorden 

(%) 

GES-score 

<43 0 <34 <2 0 

43-47 0-3 34-38 2 1 

48-52 3-5 39-43 2-3 2 

53-57 5-9 44-48 3-5 4 

58-62 9-14 49-53 5-7 5 

63-67 14-21 54-58 7-11 6 
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68-72 21-31 59-63 11-14 7 

->73 ->31 ->64 ->14 8 

 

Uitgaande van de berekende waarden heerst op een aantal locaties langs de provinciale wegen een (ruim) 

onvoldoende milieugezondheidskwaliteit (GES-score 6 of hoger). Om de gezondheidskwaliteit terug te brengen 

tot de kwalificatie ‘zeer matig’ (GES-score 5) mag de geluidsbelasting maximaal 62dB bedragen 

 

4.3  KEUZE PLANDREMPEL  
Wij kiezen vooralsnog om de volgende redenen voor een plandrempel van 61 dB Lden 

7
: 

- Deze waarde sluit aan bij de op 18 februari 2008 door Provinciale Staten vastgestelde Nota van wijzigingen 

SMPU 2004-2015;  

- Een milieukwaliteit boven de 61 dB Lden wordt als zeer matig beoordeeld op basis van de GES methodiek 

(zie 4.2). 

 

Kanttekeningen 

1. Momenteel is in voorbereiding een herziening van het eerder genoemde Strategisch Mobiliteitsplan 

Provincie Utrecht. Hierin zal de geluidsdoelstelling voor provinciale wegen opnieuw worden bezien. 

Dit kan leiden tot een wijziging van de geluidsdoelstelling van de provincie Utrecht.  

2. Niet in alle situaties is voldoende reductie te behalen om de geluidsbelasting onder het plandrempel 

niveau te brengen. Met name in situaties waar de woningen op korte afstand van drukke wegen 

staan, is de geluidsbelasting zodanig hoog dat met het aanleggen van GRA  niet voldoende reductie 

kan worden behaald. Bij woningen dicht bij kruisingen is het aanleggen van GRA vanwege de grote 

slijtage op kruisingen niet mogelijk. 

Om verdere reductie te verkrijgen kan het plaatsen van een scherm worden overwogen. Om een 

aantal redenen is het plaatsen van een scherm vaak niet mogelijk. Het gaat hier om de situaties: 

 Waarin woningen te dicht op de weg staan zodat er, mede uit veiligheidsoverwegingen, te 

weinig ruimte is om een scherm te plaatsen; 

 Waarin woningen nabij kruisingen staan zodat een scherm onvoldoende lengte heeft om het 

juiste effect te bereiken en de verkeersveiligheid (uitzicht) in gevaar brengt; 

 Waarin woningen een ontsluiting hebben op de betreffende weg waardoor het scherm wordt 

doorsneden en niet voldoende effect kan hebben; 

 Waarin het alleenstaande woningen betreft. De kosten van een scherm zijn, afgezet tegen de 

relatief lage opbrengst, zodanig hoog dat het niet meer als doelmatig kan worden beoordeeld; 

                                                           

7
 Net als bij de geluidkaart wordt de aftrek van art. 110 g van de Wet geluidhinder van 2 of 5 dB niet 

toegepast.  
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 Waar vanuit landschappelijk oogpunt geluidschermen niet gewenst zijn. 

Om deze redenen is er in het genoemde SMPU voor gekozen om een maximum aantal van 500 

woningen met een geluidsbelasting van meer dan 61 dB Lden op termijn te accepteren. 

3. Het aantal woningen van 500 is gebaseerd op berekeningen die gebaseerd waren op grove 

tellingen van woningen binnen een geluidscontour en niet op gebouwniveau. Bij de evaluatie van de 

geluidsdoelstelling voor het in voorbereiding zijnde Mobiliteitsplan zal hier nader op in worden 

gegaan. In ieder geval is het niet reëel om in dit actieplan vooralsnog in te zetten op 500 woningen 

in 2015 met een geluidsbelasting van meer dan 61 dB Lden. 

Met de vaststelling van een plandrempel blijft onverlet dat wij bij nieuwe situaties de normen uit de Wet 

geluidhinder zullen toepassen. Zolang de doelstelling in het provinciaal beleid nog niet is gewijzigd, wordt conform 

het vigerend beleid ingezet om  knelpunten bij provinciale wegen boven de 61 dB Lden aan te pakken met 

woongebieden als prioriteit. In aansluiting op de doelstelling in het SMPU wordt  gefaseerd naar deze 

plandrempel toegewerkt Bij het treffen van maatregelen wordt  zoveel  mogelijk aangesloten bij het 

onderhoudsprogramma van de wegen.  
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5. KEUZE MAATREGELEN 
 

BESCHRIJVING MOGELIJKE MAATREGELEN  
Ten behoeve van dit actieplan is gekeken naar: 

 Bronmaatregelen, zoals stillere voertuigen, stillere banden en toepassing van stille wegdekken. 

 Overdrachtsmaatregelen, zoals de toepassing van geluidschermen, geluidwallen 

 Maatregelen bij de ontvanger (woningisolatie).  

Binnen het geluidbeleid hebben bronmaatregelen de voorkeur boven overdrachtsmaatregelen die weer de 

voorkeur hebben boven maatregelen bij de ontvanger. Op de verschillende maatregelen wordt nu nader 

ingegaan. 

 

5.1 BRONMAATREGELEN 
 

-    Stillere voertuigen, stillere banden 

Bronbeleid t.a.v. stillere voertuigen en stillere banden is primair een zaak van de nationale overheden/Europa. 

T.a.v. stillere banden geldt dat vanaf 40 km per uur het rolgeluid van banden harder is dan het geluid van de 

motor. Als alle personen- en vrachtauto’s op stille banden rijden, neemt het geluid van auto’s af met bijna de helft. 

Binnen de EU zijn de eisen op het gebied van banden ter vermindering van het rolgeluid enigszins aangescherpt. 

Het blijkt evenwel in Europees verband moeizaam om de eisen aan de geluidsemissie bij te stellen. Wij dringen er 

in dit actieplan op aan dat op nationaal en Europees niveau het bronbeleid krachtig wordt opgepakt. Het gaat 

immers om de meest (kosten)effectieve maatregel. Zonder krachtdadige aanpak van het bronbeleid kan van 

lokale en regionale overheden niet worden verwacht dat zij de veelal minder kosteneffectieve maatregelen 

uitvoeren die binnen hun mogelijkheden liggen. 

 

- Verlagen max. snelheid en gebruik geluidsreducerend asfalt 

Bronmaatregelen waar wij wel invloed op kunnen uitoefenen zijn b.v. het verlagen van de toegestane snelheid
8
 

en het aanleggen van GRA. 

Het verlagen van de snelheid is, gezien de geringe reductie en het feit dat de provinciale wegen vaak regionale 

verbindingswegen zijn, geen reële optie. 

In het SMPU heeft de provincie Utrecht er nadrukkelijk voor gekozen om bij aanleg, reconstructie en beheer en 

onderhoud de toepassing van geluidreducerend wegverharding nadrukkelijk te overwegen. Het streven is erop 

gericht om alle provinciale wegen, bij clusters van woningen met een geluidsbelasting van 61 dB Lden of meer, te 

voorzien van geluidreducerende verharding. In de vorige planperiode is als uitgangspunt genomen dat bij de 

toepassing van GRA een geluidsreductie van minimaal 4 dB werd bereikt. Op basis van de ervaringen die 

inmiddels zijn opgedaan met het gebruik van GRA is het stellen van reductie-eis van 4 dB problematisch. Dit 

                                                           

8
 Bij verlaging van de max snelheid van bijv. 80 km/u naar 60 km/u is dat afhankelijk van het weggebruik max 1,5 dB; bij het 

verlagen van 100 naar 80 km/u en 120 naar 100km/u is dit minder tot ca 1 dB; 
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vanwege het feit dat een GRA soort met een hoge geluidsreductie een korte levensduur heeft en daardoor 

duurder is ten opzicht van een asfalt met een langere levensduur maar een lagere geluidsreductie.  

In bijlage 5 wordt ingegaan op de (technische) toepassingsmogelijkheden van GRA. 

 

5.2 OVERDRACHTSMAATREGELEN 
Bronmaatregelen zijn niet altijd mogelijk of hebben onvoldoende effect. In dergelijke gevallen kan een 

geluidscherm of -wal een oplossing bieden. In een dergelijke situatie spreekt men van maatregelen in de 

overdracht. Vooral in situaties waar sprake is van veel woningen met een hoge geluidsbelasting, is een 

geluidsscherm of –wal een goede oplossing. Het effect is afhankelijk van de lengte, hoogte en uitvoering van het 

scherm en de afstand van het scherm tot de weg. 

Soms wordt een combinatie van bronmaatregelen en geluidsschermen toegepast. De hoogte van de schermen 

kan dan beperkt blijven. Langs veel provinciale wegen lijkt het plaatsen van schermen niet mogelijk als er sprake 

is van doorsnijdingen van het scherm (zijwegen of  ten behoeve van ontsluitingen van percelen)  of wanneer de 

benodigde fysieke ruimte ontbreekt of wanneer het niet past in het landschap. . 

5.3 MAATREGELEN BIJ ONTVANGER 
Als het niet mogelijk is om voldoende bron- of overdrachtsmaatregelen te treffen, komen maatregelen bij de 

ontvanger in beeld. Hierbij gaat het in de regel om aanvullende maatregelen aan de gevel van een woning om 

een acceptabel niveau binnen in de woning veilig te stellen. Het gaat dan om de isolatie van bestaande 

woningen. 

Voor het treffen van maatregelen aan woningen die voor 1986 een geluidsbelasting hadden van 65 dB of meer 

heeft het ministerie geld beschikbaar gesteld aan gemeenten . Voor de overige woningen met hoge 

geluidsbelastingen bestaat er geen saneringsverplichting. Het gaat dan om woningen die na 1986 als gevolg van 

autonome verkeersontwikkelingen een hoge geluidsbelasting hebben gekregen. 

5.4 BESCHRIJVING VOORGENOMEN MAATREGELEN IN DE PLANPERIODE  2013-

2018 
Na de vaststelling van het SMPU is de toepassing van GRA op provinciale wegen toegenomen. 

Op basis van het SMPU is ingepland welke wegvakken de komende periode (tot 2015) in aanmerking komen 

voor GRA. Deze zijn beschreven in tabel 6. Hierbij is de lengte van het wegvak dat voor onderhoud in aanmerking 

komt opgenomen en het geschatte aantal woningen, dat als gevolg van deze maatregel een geluidsbelasting 

krijgen van minder dan 55 dB (EU Rapportage) en minder dan 61 dB (provinciale plandrempel).  In bijlage 4 is dit 

uitgewerkt naar gemeente.  

NB: In de uitvoeringsfase zal voor elk wegvak bepaald worden of daadwerkelijk GRA  wordt aangebracht. 

Factoren die bij deze afweging een rol spelen zijn onder meer de doelmatigheid van de maatregel, de plaatselijke 

situatie (kruisingen, in/uitritten, bomen etc.).  

 

Tabel 6: Toepassen GRA (in meters) en afname aantal 
geluidsbelaste woningen per N-weg (2011-2020) 

 

   

 

N-Weg Lengte GRA in meters Afname woningen 
Afname woningen onder de 
EU aandachtswaarde 55 dB 

    onder de plandrempel 61 dB  

N198 200 0 0 

N201 700 1 6 

N204 400 1 3 
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N221 300 0 0 

N224 2900 20 3 

N225 2600 37 14 

N226 3600 40 7 

N227 800 21 1 

N228 2500 25 2 

N229 700 0 0 

N233 500 17 15 

N234 300 0 0 

N237 5200 76 24 

N238 200 0 0 

N402 150 23 18 

N403 100 0 0 

N405 300 0 0 

N416 300 2 0 

N417 300 13 4 

N458 1300 12 0 

       

Totaal 24700 288 97 

NB: Indien er geen getal is ingevuld, of het aantal woningen die onder de plandrempel komt  op 0 is gezet 

betekent dit dat er wel woningen van de maatregel hebben geprofiteerd, maar dat betrof geen woningen in de 

klassen 61-64dB, 

 

 

 

5.5 BESCHRIJVING VAN DE EFFECTEN 
 

5.5.1 Beperking van aantal knelpunten 

Zoals in paragraaf 3.2 is aangegeven zijn uit de inventarisatie van de geluidsbelastingen een aantal locaties naar 

voren gekomen waar sprake is van een groot aantal (ernstig) gehinderden. 

Op provinciale wegen wordt in het kader van groot onderhoud, op de wegvakken waar meerdere woningen 

aanwezig zijn met een geluidsbelasting van 61 dB Lden of meer, GRA aangebracht. Het effect hiervan is dat de 

geluidsbelasting op grote groepen woningen (woonkernen) wordt gereduceerd. Hiermee wordt bereikt dat op het 

overgrote deel van de woningen, gelegen aan de genoemde provinciale wegen een geluidsbelasting wordt 

gerealiseerd die lager is dan de plandrempel van 61 dB Lden. Tevens zal ook op de lager belaste woningen een 

reductie worden bereikt. Deze profiteren namelijk ook mee van de maatregelen. Het aantal (ernstig) gehinderden 

en slaapgestoorden neemt af.  

Beperking van aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden 

Om een goed inzicht te krijgen of de voorgenomen maatregelen ook het gewenste effect hebben, zijn opnieuw 

berekeningen uitgevoerd overeenkomstig de berekeningen die ten grondslag liggen aan de 

geluidsbelastingkaarten. Naast de voorgenomen maatregelen zijn zoals eerder is aangegeven, in deze 

berekeningen ook de andere ontwikkelingen rond de wegen en de autonome groei van het verkeer meegenomen. 
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In de onderstaande tabellen zijn het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden weergegeven zoals dit 

wordt verwacht op het einde van de periode van dit actieplan (2018)  op grond van de voorgenomen maatregelen 

en rekening houdend met de autonome groei van het verkeer.
9
 Hierbij is uitgegaan van het aantal woningen bij 

een geluidsbelasting van meer dan 55 dB Lden conform de EU Richtlijn Omgevingslawaai. Genoemde aantallen 

hebben dus geen betrekking op de provinciale doelstelling waarbij gekeken wordt naar het aantal woningen met 

een geluidsbelasting van 61 dB Lden. In bijlage 4 is het overzicht opgenomen uitgesplitst per weg en per 

gemeente. 

 
Tabel 7: Overzicht aantal woningen, personen, gehinderden, ernstig gehinderden voor 2011 
en na realisatie uitvoeringsprogramma 

     

 
Lden >= 55 dB     

 
Aantal Aantal Aantal Aantal 

 
woningen Personen gehinderden ernstig 

 
  

 
  gehinderen 

Situatie 2011 7235* 16643 4680 2016 

Situatie 2018 7138 16401 4533 1938 

Verschil 97 242 147 78 
* Dit is 6910 (in tabel 2 en 4)plus extra aantal woningen als gevolg van 0,5 % autonome groei van het verkeer per jaar. tot 2020 

 

Dat het aantal woningen dat een geluidsbelasting heeft van minder dan  55 dB niet spectaculair afneemt is het 

gevolg van de keuze dat het uitvoeringsprogramma in belangrijke mate is gericht op de hoge geluidsbelastingen, 

waardoor woningen in hogere dB-klassen een klasse zakken, maar slechts een beperkt aantal onder de 55 dB 

grens duiken. 

Tabel 8: overzicht aantal woningen, personen, slaapgestoorden voor 2011 en 2018 

 

 

   

 
Lnight >= 50 dB   

 
Aantal Aantal Aantal 

 
woningen Personen slaapgestoorden 

Situatie 2011 4659* 10716 847 

Situatie 2018 4421 10168 793 

Verschil 238 548 54 
* Dit is 4455 (in tabel 3) plus extra aantal woningen als gevolg van 0,5 % autonome groei van het verkeer per jaar. tot 2020 

 

 
Alternatief scenario 

                                                           

9
 Hierbij is uitgegaan van het aantal woningen bij een geluidsbelasting van meer dan 55 dB Lden conform de EU Richtlijn 

omgevingslawaai. Genoemde aantallen hebben dus geen betrekking op de provinciale doelstelling waarbij gekeken wordt naar 

het aantal woningen met een geluidsbelasting van 61 dB Lden. 
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Als alternatief is het scenario onderzocht waarbij op alle provinciale wegen, voor zover praktisch mogelijk,  GRA  
wordt aangebracht. Dit betekent dat er over een lengt van 173 km GRA aangebracht moet worden. De kosten 
hiervan zijn ingeschat op €173 miljoen. Hiervan zullen ongeveer 8500 woningen profiteren. 
Indien gekozen wordt voor een plandrempel van 55 dB(A) dan zullen na aanleg van GRA op alle wegen nog 6400 
woningen een gevelbelasting hebben van meer dan 55 dB. Bij een keuze voor een plandrempel van 61 dB zullen 
er nog ca 2500 aanleg GRA woningen boven de plandrempel overblijven en bij een plandrempel van 65 dB zijn 
dit nog 500 woningen. 
 
Als het huidige beleid wordt voortgezet (plandrempel 61 dB Lden) wordt er volgens het uitvoeringsprogramma 25 
kilometer GRA (ingeschatte situatie 2011) aangelegd tegen totale kosten van € 20 miljoen. Zo’n 2000 woningen 
profiteren hiervan; 300 woningen duiken onder de plandrempel van 61 dB Lden. 
 

5.5.2 CONCLUSIE BEREIKTE EFFECTEN  
 

Op grond van de gegevens per weg en per gemeente (zie bijlagen C en D) en het bovenstaande mag worden 

geconcludeerd dat in 2018: 

 De knelpunten langs de belangrijkste provinciale wegen waar concentraties woningen aan zijn gelegen, 

zijn nog niet zijn  opgeheven. 

 Het aantal gehinderden, aantal ernstig gehinderden en aantal slaapgestoorden is van 2006 tot 2011 

afgenomen met ruim veertig procent.  

  

  

 Op een totale bevolking van de provincie Utrecht  van 1,2 miljoen bedraagt het aantal gehinderden als 

gevolg van provinciale wegen 0,4 procent; het aantal ernstig gehinderden 0,2 procent en het aantal 

slaapgestoorden 0,07 procent.. 

 

Alle provinciale wegen 

Voor wat betreft de provinciale doelstelling die betrekking heeft op alle provinciale wegen en daaraan gekoppeld 

de plandrempel in het kader van dit actieplan, waren er in 2006: ± 4260 (nieuwe methode)woningen met een 

geluidsbelasting van meer dan 61 dB Lden. In 2011 waren dit er nog 3370. Bij ongewijzigd beleid zal dit gedurende 

de looptijd van dit actieplan verder afnemen met 288 woningen tot ca 3100 woningen. 

In de planperiode is nog een reductie te verwachten, maar de provinciale doelstelling zal in 2015 nog niet gehaald 

zijn. In het kader van herziening van het mobiliteitsbeleid wordt  de provinciale geluidsdoelstelling heroverwogen. 

Bij de bepaling van het aantal woningen met een geluidsbelasting van meer dan 61 dB Lden is geen rekening 

gehouden met bronmaatregelen als stille banden en stillere auto’s. Hiermee zijn eveneens belangrijke reducties 

te halen. De provincie heeft hierop een geringe invloed. Dit ligt bijna geheel in handen van de EU en de 

rijksoverheid. Wel kunnen wij voor inwoners van de provincie Utrecht het gebruik van stille banden promoten. 

Volgens de huidige inzichten betekent het introduceren van stille banden op grote schaal een reductie van het 

geluid van wegverkeer van ca 2,5 tot 6 dB. 

Door de vaak vergaande aanpassingen die de projecten met zich meebrengen, is er ook een effect op de lager 

met geluid belaste woningen. Dit heeft vervolgens weer effect op het aantal (ernstig) gehinderden en 

slaapgestoorden. 
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5.6  KOSTEN 
Door het treffen van maatregelen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het onderhoud aan de wegen worden de 

kosten voor de aanleg van stille wegdekken zo  laag mogelijk gehouden. Met name de kosten van het onderhoud 

van GRA bleek in de afgelopen jaren tegen te vallen (vooral de onderhoudskosten!). In hoofdstuk 2 is hier al op 

ingegaan. 

De afgelopen planperiode is er circa 2,5  miljoen euro extra  uitgegeven ten behoeve van het aanbrengen van 

geluid reducerende maatregelen, zoals GRA, afschermende voorzieningen en gevelisolatie.  

Het SMPU Nota van wijzigingen en het daarop gebaseerde Uitvoeringsprogramma, bevat een financiële 
paragraaf op basis waarvan dit actieplan kan worden uitgevoerd.  
 

Op het moment dat de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsprogramma van kracht wordt, zal de inzet van middelen 

gekoppeld worden aan de geluidsdoelstelling van dat programma.  
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6. INSPRAAK EN REACTIES 

BESCHRIJVING INSPRAAKPROCES 
In artikel 123 Wet geluidhinder is bepaald dat een actieplan wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht. Het kunnen inbrengen van zienswijzen is echter uitgebreid van belanghebbenden 

naar een ieder.  

Daarnaast verklaart artikel 123 a Wet geluidhinder artikel 120 Wet geluidhinder van overeenkomstige toepassing. 

In het tweede lid van artikel 120 is bepaald dat zo mogelijk het actieplan ook elektronisch ter beschikking wordt 

gesteld aan eenieder. 

 

Bekendmaking 

De bekendmaking van de ter inzage legging (afschrift als bijlage F opgenomen) heeft op xxxxxxxxxxxxxxxxxx       

plaatsgevonden in de regionale dagbladen in de provincie Utrecht. 

 

Terinzagelegging 

Het ontwerp van het onderhavige actieplan inclusief de vastgestelde plandrempel heeft vanaf  xxxxxxx     

gedurende 6 weken ter inzage gelegen.  

Het ontwerp van het onderhavige actieplan heeft ter inzage gelegen in de bibliotheek in het provinciehuis. 

Daarnaast heeft het ontwerp van het onderhavige actieplan ter inzage gelegen in het gemeente- of stadshuis in 

de gemeenten in Utrecht waar provinciale wegen lopen die in de 1
e
 tranche zijn bezien en in de openbare 

bibliotheken van deze gemeenten.  

Gedurende de periode van ter inzage legging is het ontwerp-actieplan ook digitaal te raadplegen geweest op de 

internetsite van de provincie. 

 

Zienswijze 

Het ontwerp-actieplan is op xxxxxxxxxxxxxx  toegezonden aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. 

Wij hebben hen verzocht om hun wensen en zienswijzen kenbaar te maken gedurende de periode van ter inzage 

legging van het ontwerp-actieplan. 

Conform artikel 123 Wet geluidhinder is iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. 

Zienswijzen konden, gedurende de periode van terinzagelegging, zowel schriftelijk als mondeling worden 

ingebracht. 
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Overzicht bijlagen: 

Bijlage 1: Berekeningsmethoden voor het vaststellen van het aantal geluidgehinderden. 

Bijlage 2: locatie aangebracht geluidsreducerend asfalt en aantal betrokken woningen die onder de plandrempel 

zijn gekomen gedurende de planperiode 2006-2011
10

 

Bijlage 3: Aantal geluidsbelaste woningen per gemeente naar geluidsklasse (dBLden) voor 2006 en 

2011 
  

Bijlage 4:  Toepassen GRA in m en afname aantal geluidsbelaste woningen per gemeente  

Bijlage 5: Technische toepassingsmogelijkheden GRA 

Bijlage 6:  Doelmatigheidsystematiek voor provinciale wegen 
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Bijlage 1 

Berekeningsmethoden voor het vaststellen van het aantal geluidgehinderden. 

Inleiding 

Voor het inzichtelijk maken van de geluidsbelastingen wordt door de provincie Utrecht gebruik gemaakt van 

rekenmodellen. In deze modellen wordt informatie opgenomen over de provinciale wegen en de ruimtelijke 

omgeving langs de provinciale wegen. Op basis van de berekende geluidsbelastingen is het vervolgens weer 

mogelijk om na te gaan hoeveel mensen hinder hebben van de geluidsbelastingen. Bij het bepalen van de 

geluidsbelastingen kunnen verschillende methodes worden gebruikt. In het vervolg van deze notitie worden deze 

nader toegelicht.  

Beschikbare methodes 

Voor het berekenen van de geluidshinder kunnen in principe twee verschillende methodes worden gevolgd: 

Het berekenen van de geluidsbelastingen in vorm van geluidscontouren 

Het berekenen van de geluidsbelastingen op individueel gebouwniveau.  

Geluidcontour is een verzameling van punten met een zelfde berekende geluidswaarsde, bijvoorbeeld 61 dB. 

Deze contour ligt op een bepaalde afstand van de bron. Belangrijk is dan de keuze van de rekenpunten voor eht 

bepalen van de woningen. Deze is voor de twee hieronder uitgelegde methodes verschillend. 

 

Ad 1. Geluidscontouren 

Bij deze methode worden een zeer grote hoeveelheid rekenpunten in het geluidsmodel ingebracht parallel aan de 

provinciale wegen. Hierbij wordt er vaak voor gekozen om een grote hoeveelheid punten aan te brengen dicht bij 

de weg en minder punten op een grotere afstand van de weg. Vervolgens wordt op elk punt de geluidsbelasting 

berekend. Vanuit deze individuele rekenpunten kunnen vervolgens vlakken worden aangemaakt door het 

verbinden van punten met dezelfde geluidsbelasting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorbeeld hieronder wordt inzicht gegeven in twee contourvlakken. De ene contour heeft betrekking op de 

geluidsbelasting onder de 61 dB (groen) en de andere  contour heeft een geluidsbelasting boven de 61 dB (rood).  
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Op basis van deze geluidscontour is nu vast te stellen hoeveel adressen en daarmee hoeveel inwoners worden 

blootgesteld aan een geluidsbelasting die groter is dan 61 dB. Hiervoor gekeken hoeveel adressen liggen binnen 

de rode geluidscontour. In het onderstaande plaatje gaat het hierbij om alle rode adrespunten. 

 

 

 

 

Geluidsbelasting op gebouwniveau 



Ontwerp-Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2013-2018 

Provincie Utrecht  27 

Bij deze methode wordt de geluidsbelasting berekend voor elk individueel gebouw. Hiervoor wordt op elke zijde 

van het gebouw een rekenpunt geplaatst waarop de geluidsbelasting van het invallende geluid wordt berekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt voor elk gebouw gekeken wat het rekenpunt is met de hoogste waarde en dit wordt gezien als 

de geluidsbelasting voor het gebouw. In het voorbeeld hieronder wordt inzicht gegeven in twee klassen. De 

groene gebouwen hebben een geluidsbelasting onder de 61 dB (groen) en de rode gebouwen hebben een 

geluidsbelasting boven de 61 dB (rood).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze geluidsbelasting op pandniveau is nu ook vast te stellen hoeveel adressen en daarmee 

hoeveel inwoners worden blootgesteld aan een geluidsbelasting die groter is dan 61 dB. Hiervoor gekeken 

hoeveel adressen liggen binnen de rode geluidscontour. In het onderstaande plaatje gaat het hierbij om alle rode 

adrespunten. 
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Vergelijking beide methodes 

Wanneer de hiervoor beschreven methodes met elkaar worden vergeleken dan kunnen de volgende 

kenmerkende verschillen worden weergegeven: 

 

Bij de methode van de geluidscontouren is de ligging van het adrespunt binnen een gebouw van grote invloed op 

de uitkomst. Hoe verder het adrespunt van de weg afligt hoe lager de geluidsbelasting wordt verondersteld. Dit is 

uiteraard niet juist aangezien de geluidsbelasting van het gebouw waarin het adres ligt niet wijzigt; 

Bij de methode van de geluidsbelasting op gebouwniveau worden ‘fouten’ gemaakt op het moment dat er 

meerdere woningen zijn opgenomen in één gebouw en als dit gebouw haaks op de weg staat. Deze situatie doet 

zich voor bij flatgebouwen die als één gebouw zijn opgenomen in het rekenmodel. De adressen die ver van de 

weg afliggen zullen in werkelijkheid een duidelijk lagere geluidsbelasting hebben dan de adressen die dicht bij de 

weg liggen. Aangezien er maar één geluidsbelasting wordt toegekend aan het gebouw zullen ten onrecht alle 

adressen in het gebouw deze hoge geluidsbelasting krijgen.  Een duidelijk voorbeeld hiervan is te zien in 

onderstaande figuur waar het grote gebouw staat links van de weg.  
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Wanneer de beide methodes voor hetzelfde gebied worden toegepast dan zal het aantal gehinderden bij de 

methode met de geluidsbelasting op pandniveau hoger zijn dan bij de methode met de geluidscontouren. De 

methode met de geluidsbelastingen op pandniveau geven een beter beeld van de werkelijkheid en verdiend dan 

ook de voorkeur boven de methode met de geluidscontouren.  
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Bijlage 2 

locatie aangebracht geluidsreducerend asfalt en aantal betrokken woningen die onder de plandrempel 

zijn gekomen gedurende de planperiode 2006-2011
11

 

 

wegnr. gemeente  Aantal 

betrokken 

woningen 

Aantal 

woningen 

> 61 dB 

2006 

Aantal 

woningen  

> 61 dB 

2011 

N198 Woerden  160 85 45 

N199 Bunschoten  3 1 1 

N199 Amersfoort  1222 208 162 

N201 De Ronde Venen  52 19 16 

N201 Stichtse Vecht  180 63 12 

N204 Montfoort  37 10 10 

N204 Woerden  17 11 5 

N210 IJsselstein  14   

N212 Woerden  15 2 1 

N221 Baarn  50 6 6 

N224 Zeist  3 3 1 

N224 Woudenberg  81 10 8 

N224 Renswoude  182 141 109 

N225 Utrechtse Heuvelrug  148 140 1 

N225 Rhenen  103 71 50 

N226 Utrechtse Heuvelrug  83 52 15 

N227 Leusden  26 20 3 

N227 Utrechtse Heuvelrug  57 25 19 
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N227 Wijk bij Duurstede  123 72 52 

N228 Oudewater  232 136 64 

N228 Montfoort  318 156 20 

N229 Bunnik  208 47 41 

N229 Wijk bij Duurstede  60 22 9 

N230 Stichtse Vecht  400 20 2 

N233 Veenendaal  426 25 126 

N233 Rhenen  39 18 15 

N234 Zeist     

N234 Soest  11 2 1 

N237 Zeist  4   

N237 Amersfoort  6 5 4 

N238 Zeist  161 92 65 

N401 Stichtse Vecht  6   

N402 Stichtse Vecht  19 6 3 

N409 Houten  2   

N413 Soest  73 7 0 

      

Totaal   4521 1475 866 

 

NB: Indien er geen getal is ingevuld, of het aantal woningen die onder de plandrempel komt  op 0 is gezet 

betekent dit dat er wel woningen van de maatregel hebben geprofiteerd, maar dat betrof geen woningen in de 

klassen 61-64dB,   
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Bijlage 3 

       

       
Aantal geluidbelaste woningen per gemeente naar geluidklasse (dB Lden) voor de 2006 en 
2011 
 
2006 

 

  
dB Lden 

   

 

GEMEENTE WEGNUMMER 55-59 60-64 65-69 >=70 Totaal 

Amersfoort N199+N237 348 166 122 4 640 

Baarn N221+N234+N414+N415 59 103 12 
 

174 

Bunnik N229+N410+N411 94 82 27 6 209 

Bunschoten N199+N414+N806 3 14 7 
 

24 

De Bilt N234+N237+N412+N417 152 307 53 
 

512 

De Ronde Venen N201+N212+N463 119 46 43 14 222 

Eemnes N221 
 

2 2 
 

4 

Houten N409+N410 6 3 4 
 

13 

IJsselstein N210+N228 24 7 1 
 

32 

Leusden N226+N227 39 57 59 8 163 

Lopik N204+N210 41 57 26 1 125 

Montfoort N204+N228 148 250 122 6 526 

Nieuwegein N408+N409 5 3 3 
 

11 

Oudewater N228 49 63 73 2 187 

Renswoude N224 14 132 33 
 

179 

Rhenen N225+N233+N416 126 254 212 38 630 

Soest N234+N237+N413 103 105 7 
 

215 

Stichtse Vecht N201+N212+N230+N401+N402+N403 347 231 95 31 704 

Utrecht N198+N228+N230+N237+N411+N412 29 44 3 
 

76 

Utrechtse Heuvelrug N225+N226+N227 192 558 296 3 1049 

Veenendaal N233+N418 33 30 15 
 

78 

Vianen N484 22 16 1 
 

39 

Wijk bij Duurstede N227+N229 36 93 52 
 

181 

Woerden N198+N204+N212+N405+N458 101 174 116 9 400 

Woudenberg N224+N226+N227 114 156 63 6 339 

Zeist N224+N234+N237+N238 86 119 78 5 288 

 
Eindtotaal 2290 3072 1525 133 7020 

       

       

-------------------------------- ------------------------------------------------- ----------- --------- --------- ------ ----------- 

       

2011       

       

  
dB Lden 

   

 

GEMEENTE WEGNUMMER 55-59 60-64 65-69 >=70 Totaal 

Amersfoort N199+N237 462 192 54 
 

708 

Baarn N221+N234+N414+N415 113 54 14 
 

181 

Bunnik N229+N410+N411 102 119 32 6 259 

Bunschoten N199+N414+N806 38 31 2 
 

71 

De Bilt N234+N237+N412+N417 155 314 35 
 

504 

De Ronde Venen N201+N212+N463 75 40 48 1 164 

Eemnes N221 1 1 2 
 

4 
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Houten N409+N410 3 3 3 
 

9 

IJsselstein N210+N228 13 1 1 
 

15 

Leusden N226+N227 28 81 36 
 

145 

Lopik N204+N210 47 64 5 
 

116 

Montfoort N204+N228 209 192 49 2 452 

Nieuwegein N408+N409 4 3 1 
 

8 

Oudewater N228 78 54 14 
 

146 

Renswoude N224 21 153 7 
 

181 

Rhenen N225+N233+N416 157 351 86 1 595 

Soest N234+N237+N413 118 86 5 
 

209 

Stichtse Vecht N201+N212+N230+N401+N402+N403 312 179 77 8 576 

Utrecht N198+N228+N230+N237+N411+N412 59 23 1 
 

83 

Utrechtse Heuvelrug N225+N226+N227 376 457 213 
 

1046 

Veenendaal N233+N418 38 200 16 
 

257 

Vianen N484 8 2 
  

10 

Wijk bij Duurstede N227+N229 42 104 14 
 

160 

Woerden N198+N204+N212+N405+N458 111 195 74 1 381 

Woudenberg N224+N226+N227 120 194 39 2 355 

Zeist N224+N234+N237+N238 82 175 13 5 275 

 
Eindtotaal 2775 3268 841 26 6910 
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Bijlage 4 – Toepassen GRA in m en afname aantal geluidsbelaste woningen per gemeente  

N-Weg Gemeente 

Lengte in 
meters 

(afgerond) Aantal woningen Aantal woningen 

    
 

duiken onder de duiken onder de 

      plandrempel 61 dB 

EU 
aandachtswaarde 

van  55 dB 

          

N198 Woerden 200 0 0 

N201 Ronde Venen 600 0 4 

N201 Stichtse Vecht 100 1 2 

N204 Montfoort 400 1 3 

N221 Baarn 300 0 0 

N224 Renswoude 700 5 1 

N224 Woudenberg 2200 15 2 

N225 Utrechtse Heuvelrug 700 3 5 

N225 Rhenen 1900 34 9 

N226 Woudenberg 2200 21 5 

N226 Leusden 1400 19 2 

N227 Wijk bij Duurstede 600 21 1 

N227 Utrechtse Heuvelrug 200 0 0 

N228 Montfoort 2500 25 2 

N229 Bunnik 700 0 0 

N233 Rhenen 500 17 15 

N234 De Bilt 300 0 0 

N237 Zeist 200 0 1 

N237 De Bilt 2600 37 18 

N237 Amersfoort 2400 39 5 

N238 Zeist 200 0 0 

N402 Stichtse Vecht 1500 23 18 

N403 Stichtse Vecht 100 0 0 

N405 Woerden 300 0 0 

N416 Rhenen 300 2 0 

N417 De Bilt 300 13 4 

N458 Woerden 1300 12 0 

    
 

    

Totaal   247 288 97 

 

 

   



Ontwerp-Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2013-2018 

Provincie Utrecht  35 

Bijlage 5 

Technische toepassingsmogelijkheden GRA 

Geluidshinder door (provinciale) wegen wordt voor een groot deel veroorzaakt door het wegcontact tussen de 

banden van voertuigen en het wegoppervlak. De geluidshinder kan worden beperkt door voor een stil wegdek te 

kiezen. 

De werking van geluidsreducerende wegdekken is voornamelijk gebaseerd op verbetering van de textuur 

(ruwheid van het oppervlak) en/of de absorptie van het wegdek. Door de textuur te optimaliseren worden minder 

trillingen in de band opgewekt en met absorptie is het mogelijk om geluid al dicht bij de bron te dempen. Hoe 

geluidreducerend een stil wegdek is, wordt bepaald door enerzijds de eigenschappen van het wegdek zelf en 

anderzijds door de samenstelling en snelheid van het verkeer. Voor een wel overwogen keuze moeten deze 

zaken dus bekend zijn. 

 

Over het algemeen veroorzaken klinkers de hoogste geluidsbelasting, daarna volgen de betonconstructies en het 

stilst zijn de asfaltconstructies. 

Betonnen wegen zijn het meest duurzaam, maar zijn niet zo geschikt als geluiddempend oppervlak. ZOAB (Zeer 

Open Asfalt Beton) daarentegen reduceert de geluidsproductie zeer goed en heeft bovendien goede 

waterafvoerende eigenschappen, maar vergt wel meer onderhoud. Dit asfaltproduct werkt het best indien de 

structuur open blijft.  

 

Bij het aanleggen van GRA wordt voor provinciale wegen ZOAB bijna niet toegepast omdat landbouwverkeer het 

ZOAB vervuild (dichtslibben) en het verkeer het wegoppervlak niet schoon kan rijden door de relatief lage 

snelheid (max. 80 km/uur). ZOAB kan slecht tegen wringing waardoor het voor provinciale wegen met 

gelijkvloerse kruisingen niet toepasbaar is. Boven de 100 km/uur kan het verkeer ZOAB wel schoonrijden door de 

zuigende werking van de banden op het wegoppervlak. Daarmee worden de voordelen van ZOAB voor een 

provinciale 80 km/uur-weg voor een groot deel teniet gedaan. Het onderhoud van ZOAB (schoonspoelen) zou 

voor deze wegen te kostbaar worden. 

 

De stille wegdekken zijn sterk in ontwikkeling. Producten die veelbelovend zijn voor de provinciale wegen zijn de 

semi-dichte dunne deklagen. Dit zijn deklagen van asfalt met een minimale dikte van 25 mm aangebracht op een 

asfaltconstructie of betonconstructie. De geluidsreductie wordt vooral bereikt door de textuurverbetering van het 

oppervlak. Als gevolg van het gebruik van de weg is het niet altijd mogelijk overal dunne deklagen toe te passen. 

Met name op kruisingen zal als gevolg van de afwijkende belastingen (wringende belasting als gevolg van 

afslaand verkeer een versnelde slijtage optreden. 
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Bijlage 6 

 

 

Doelmatigheidsystematiek voor provinciale wegen 

 

De woningen langs de provinciale wegen zijn ingedeeld in logische (samenhangende) clusters. We 

onderscheiden nu ruim 200 clusters variërend van 1 tot ruim 600 woningen per cluster. Per cluster wordt bepaald 

hoeveel woningen in gedefinieerde categorieën geluidbelasting vallen (55 -60; 61-65; 66-70; >70 dB). Het 

(doelmatig) beschikbare bedrag voor geluidmaatregelen ten behoeve van het cluster wordt bepaald door het 

aantal woningen in een bepaalde geluidscategorie te vermenigvuldigen met de (gewogen) normkosten die gelden 

voor deze categorie (zie onderstaande tabel). 

Geluidbelasting van de gevel (dB) Normkosten per woning 

55 tot 61 € 8.750,- 

61 tot 65 € 15.000,- 

65 tot 70 € 22.500,- 

≥ 70 € 31.250,- 

 

Door vervolgens de kosten van de mogelijke benodigde maatregelen op te tellen, kan worden vastgesteld of deze 

maatregelen doelmatig te nemen zijn. Ze zijn doelmatig wanneer de opgetelde kosten lager zijn dan het 

berekende bedrag dat ter beschikking is. 

De voor geluidmaatregelen beschikbare middelen worden met deze doelmatigheidstoets zo efficiënt mogelijk 

ingezet.  

 


