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ONDERWERP 
Nog openstaande punten n.a.v. behandeling rapport Randstedelijke Rekenkamer 
geluidhinder provinciale wegen (MME 23-5-2016/PS 06-06-2016) 

 

Bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over geluidhinder op provinciale wegen 

heb ik u een aantal toezeggingen gedaan. Met dit memo beschouw ik deze toezeggingen als afgedaan. 

 

Stand van zakenpilot aanvragen subsidie bij het rijk:  

Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een subsidie aangevraagd voor een vergoeding voor het 

reduceren van de geluidshinder van een 40 tal hoogst belaste woningen langs de N 210 (ter hoogte van Lopik), N 

201 (ter hoogte van Montfoort) en N 225 (ter hoogte van Rhenen). Deze subsidie heeft betrekking op woningen 

die al in 1986 een geluidsbelasting hadden van meer dan 65 dB. Inmiddels is de voorbereidingssubsidie 

toegekend. In overleg met de betrokken gemeenten wordt nu er gewerkt in aan het opstellen van het 

saneringsprogramma. Dit moet voor 30 november 2016. Na toekenning van de subsidie kan worden gestart met 

de uitvoering.  

 

2. Informatie over mogelijkheden om de geluidsbelasting bij woningen te reduceren, anders dan met geluidsarm 

asfalt. 

In de briefaan Provinciale Staten van 7 juni 2016, ons nummer 81846A34, hebben gedeputeerde staten u 

geïnformeerd over de realisatie van de geluidsdoelstellingen langs provinciale wegen en welke mogelijkheden er 

zijn en welke ingezet worden. In deze brief wordt aangegeven dat de middelen binnen het beschikbare budget, in 

aanvulling op de huidige maatregelen uit het ‘Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen’ (o.a. aanbrengen 

geluidsreducerend asfalt  en indien mogelijk geluidsschermen) ,ook ingezet zullen worden voor maatregelen  aan 

de gevels van de hoogst belaste woningen in de provincie langs provinciale wegen, wanneer er geen andere 

maatregelen meer voorhanden zijn. Van het tot en met 2018 beschikbare budget wordt hiervoor een miljoen euro 

uitgetrokken.  Hiermee kan de geluidshinder van ca 100 woningen worden teruggebrdrongen.  

 

 

3. Uitvoering motie 20: PS zelfde rechten als raad bij actieplan geluidhinder. 

Deze motie is verspreid tijdens een informatiebijeenkomst van het ministerie over de nieuwe geluidwetgeving in 

de Omgevingswet in de Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit  van het IPO van 23 juni 2016. Overigens is in de 

provincie Noord-Holland een motie met dezelfde strekking verworpen.  

 


