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Onderwerp Statenbrief: realisatie geluidsdoelstelling woningen langs provinciale wegen. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In de commissie MME van 23 mei 2016 is naar aanleiding van de behandeling van het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer “Geluidhinder provinciale wegen” door verschillende fracties gevraagd wat het 
college de komende jaren gaat doen om het aantal geluidgehinderden omlaag te krijgen. 
  
Essentie/Samenvatting 

In de Mobiliteitsvisie is opgenomen dat wij de geluidoverlast van het verkeer op provinciale wegen zo veel 
mogelijk willen beperken, waarbij we een gevelbelasting met 61 dB Lden als plandrempel gebruiken om te 
bepalen welke geluidmaatregelen we kunnen treffen. Hiervoor zijn binnen het Mobiliteitsplan middelen 
beschikbaar gesteld. Maatregelen worden, als onderdeel van de trajectaanpak, getroffen als deze doelmatig en 
uitvoerbaar zijn (doelmatigheidscriterium). Daarnaast zetten we in op innovatie en blijven we onderzoek doen 
naar nieuwe maatregelen met behulp van pilots, zoals stille asfaltsoorten (bijv. rubberpave) en diffractoren 
(geluidgoten).  Conform de Europese Richtlijn Omgevingslawaai berekenen en publiceren we de geluidsbelasting 
in onze provincie elke 5 jaar. Eén jaar daarna publiceren we een Actieplan inclusief een evaluatie van het 
voorgaande Actieplan.  
Recent is op basis van de verkeersgegevens van 2014 opnieuw berekend hoeveel woningen er een 
geluidsbelasting hebben van 61 dB of meer. Deze cijfers wijken af van eerdere cijfers omdat een betere 
rekenmethode is gebruikt. Hierbij zijn resultaten van voorafgaande jaren berekend op basis van dezelfde 
uitgangspunten om een goede vergelijking te kunnen geven.  
 
Tabel 1: Aantal woningen langs provinciale wegen met geluidsbelasting van 61 dB Lden of meer 

 2006 2011 2014 

Meer dan 61 dB Lden 4260 3381 3383 

Meer dan 65 dB Lden 1525 878 918 

Meer dan 70 dB 133 26 15 

 
Uit deze tabel blijkt dat de geluidsbelasting tussen 2011 en 2014 nauwelijks is afgenomen. De effecten van het 
aanbrengen van geluidsreducerend asfalt (GRA) op de provinciale wegen is merkbaar. GRA geeft een reductie 
van ca 3 dB.  
Dit betekent wel dat een woning met een geluidsbelasting van meer dan 64 dB dus niet onder de 61 dB kan 
worden gebracht. Aanvullende maatregelen aan de bron of in de overdrachtsfeer zijn in het gros van de gevallen 



 

  

niet realistisch.  Daarnaast blijkt dat het gebruik van GRA goedkoper is dan was voorzien bij het opstellen van het 
Actieplan. 
  
Wij hebben besloten om de middelen binnen het beschikbare budget, in aanvulling op de huidige maatregelen uit 
het ‘Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen’, in te zetten voor maatregelen aan de gevels van woningen, 
wanneer woningen hoog belast zijn en er geen andere maatregelen meer voorhanden zijn.  
Bij het nemen van maatregelen aan gevels zullen wij de volgende prioritering hanteren: Deze maatregelen 
worden uitsluitend ingezet bij woningen die zijn gelegen aan een weg waarvoor in het kader van de trajectaanpak 
werkzaamheden worden verricht of voor woningen aan een provinciale weg waar reeds geluidsreducerend asfalt 
is aangebracht en die een geluidsbelasting hebben van 69 dB of meer. Vanwege de efficiency zullen de binnen 
dat cluster 

1
gelegen woningen met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB ook gelijk worden meegenomen. 

De maatregel wordt uitgevoerd tot het einde van de Actieplanperiode Omgevingslawaai (2018) binnen het 
bestaande budget. Bij het opstellen van het nieuwe Actieplan zullen de resultaten geëvalueerd worden. Op dat 
moment zal in dat kader opnieuw naar de geluidsdoelstelling en de realisatie daarvan gekeken worden. 
 
In het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel SWUNG (herziening van de geluidhinderwetgeving) dat wordt 
opgenomen in de Omgevingswet wordt de geluidssanering van woningen neergelegd bij de wegbeheerder. Naar 
het zich laat aanzien geldt deze plicht dan voor woningen met een geluidsbelasting van 65 dB of meer en wordt 
er naar verwachting uitgegaan van een binnenwaarde van 38 dB voor bestaande woningen. Bij vaststelling zal de 
provincie, als wegbeheerder,  waar nodig gevelmaatregelen moeten uitvoeren. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De maatregelen dragen direct bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving langs provinciale 
wegen. 
 
 
Financiële consequenties 

Maatregelen passen binnen het beschikbaar gestelde budget 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

                                                
1
 Tbv het toepassen van de doelmatigheidstoets voor bron- en overdrachtsmaatregelen zijn de provinciale wegen 

opgedeeld in clusters van woningen.  


