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Inleiding 

In het kader van de uitvoering van de Wet geluidhinder hebben g.s.  op 11 januari 2005 de wijziging van het 
saneringsprogramma NS emplacement Amersfoort vastgesteld. Dit programma is inmiddels bekrachtigd door de 
minister van VROM. Op basis van dit programma moet langs het spoorwegemplacement aan de Barchman 
Wuytierslaanzijde een geluidsscherm worden geplaatst. De provincie moet dit scherm plaatsen.  
Met dit voorstel verzoeken wij u voorfinanciering te plegen met geringe risico’s voor een belangrijk en zichtbaar 
project. Het is een project waar al vele jaren discussie over is en waar de betrokkenheid van omwonenden en 
bestuurders groot is. 
Het ministerie van VROM neemt de kosten volledig voor haar rekening, conform gemaakte afspraken tussen 
IPO en de minister van VROM. De toekenning van de middelen is geregeld in het Subsidiebesluit openbare 
lichamen milieubeheer (SOLM). 
In het vigerende SOLM is rekening gehouden met een bedrag van € 1.13 miljoen voor de provincie Utrecht. Het 
NS emplacement is het enige saneringsproject in Utrecht dat hieruit gefinancierd moet worden.  
Na de vaststelling van het saneringsprogramma is een schatting gemaakt van de kosten, benodigd voor de 
uitvoering van dit programma. Op basis daarvan is vorig jaar mei aan VROM gevraagd om het beschikbare 
bedrag te verhogen en het SOLM aan te passen. Op dat moment startte ook in IPO verband een inventarisatie 
van de noodzaak van een herverdeling van de voor alle provincies ter beschikking gestelde middelen. Er bleek ca 
12 miljoen beschikbaar te zijn voor een herverdeling. 
Bij brief van 3 februari 2006 heeft de DG Milieubeheer aangegeven voornemens te zijn het bedrag van de 
subsidie tbv de provincie Utrecht te wijzigingen in € 3.011.379,91. Wel is het noodzakelijk het eerder genoemde 
SOLM aan te passen De aanpassing van het SOLM is in procedure. De rijkscommissies en de ministerraad 
hebben inmiddels ingestemd met het voorstel. Het gewijzigde SOLM kan echter eerst op zijn vroegst eind 
september en mogelijk later van kracht worden. Dat is het moment waarop 100% financiële zekerheid kan 
worden gegeven en tot uitbetaling aan de provincie Utrecht kan worden overgegaan. 
Inmiddels is wel meer duidelijkheid verkregen over de totale kosten van de realisatie. Er heeft een aanbesteding 
plaatsgevonden (er is nog geen opdracht verleend) en blijkt dat er in totaal € 1.56 miljoen nodig is voor de 
realisatie. 
Dit betekent dat er een (tijdelijk) tekort is van € 430.000, -, waar momenteel nog geen formele dekking voor is. 
Deze middelen zullen met een heel hoge mate van zekerheid worden toegekend aan de provincie Utrecht. 
 
Uitstel van de plaatsing is niet gewenst vanwege een viertal redenen: 

1. de omwonenden hebben langer hinder van het geluid, afkomstig van het NS emplacement; 
2. de kapvergunning verloopt in augustus 2006 en zal bij gebruikmaking na die datum, opnieuw 

aangevraagd moeten worden (nieuwe procedures etc);  
3. de termijn waarbinnen aanbesteed moet worden,  verloopt (tot 13 augustus 2006); 
4. In de vergunning voor het NS emplacement is opgenomen dat tot 31 december 2005 de geluidswaarden 

zonder geluidwerende maatregelen mogen worden nageleefd. Na 1 januari 2006 moeten strengere 
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normen worden nageleefd, ervan uitgaande dat geluidwerende maatregelen (geluidschermen) zijn 
gebouwd. Inmiddels is gebleken dat de geluidgrenswaarden die per 1 januari 2006 moesten gelden niet 
nageleefd kunnen worden, omdat de geluidschermen om legitieme redenen nog niet konden worden 
gerealiseerd. Inzet is om deze gedoogsituatie zo kort mogelijk te laten duren. 

 
Wij verzoeken u dan ook om het bedrag van € 430.000, door middel van voorfinanciering beschikbaar te 
stellen voor dit project. Een en ander zal worden meegenomen bij de 5de begrotingswijziging die in 
voorbereiding is. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 3 juli 2006 tot voorfinanciering van een bedrag van € 430.000,- voor het realiseren van een 
geluidsscherm in Amersfoort uit de algemene middelen  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 juni 2006, dienst/sector WEM/MSM, nummer 
2006WEM00844i; 
 
Overwegende; dat in verband met de voortgang van de uitvoering van het saneringsprogramma NS 
emplacement Amersfoort de middelen die voor dit doel beschikbaar gesteld zijn, nog niet toereikend 
zijn om over te gaan tot de plaatsing van een geluidsscherm aan de Barchman Wuytierslaan te 
Amersfoort; 
 
Dat er inmiddels een wijziging van het Subsidiebesluit openbare lichamen Milieubeheer (SOLM) in 
procedure is, op basis waarvan aan de provincie Utrecht een bedrag van in totaal ca € 3.000.000,- in 
plaats van € 1.100.000,-  beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de saneringsprogramma’s 
gebaseerd op artikel 72 van de Wet geluidhinder, 
 
Dat voor het realiseren van het geluidsscherm tot het moment dat de genoemde wijziging van het 
SOLM van kracht wordt een tekort is van € 430.000,-  
 

Besluiten: een bedrag van € 430.000,- voor te financieren voor het realiseren van een geluidsscherm in 
Amersfoort uit de Algemene Middelen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 72 van de Wet geluidhinder 
Beoogd effect 
Terugdringen van het aantal geluidgehinderden, veroorzaakt door het emplacement NS Amersfoort 
e.o. 
Kanttekeningen 
De voorfinanciering van het project maakt het mogelijk om als provincie pro-actief problemen voor 
burgers aan te pakken en op te lossen. Na jaren van geluidsoverlast door het rangeerterrein Amersfoort 
zijn burgers eindelijk verlost van deze hinder. Het is een erg zichtbaar project waar al vele jaren 
discussie over is en betrokkenheid is in Amersfoort (zowel bewoners als bestuurlijk).  Als provincie 
nemen we onze verantwoordelijkheid en verschuilen ons niet achter een formeel probleem. Het 
feitelijke financiële risico is nihil;  er is door VROM tot tweemaal toe schriftelijk bevestigd dat  zij 
voornemens zijn het gevraagde bedrag van 3 miljoen euro op te nemen in het voorstel tot aanpassing 
van het SOLM. 
Een alternatief is om het project aan te houden totdat 100% financiële zekerheid is verkregen. Er vindt 
dan geen gunning van het geluidsscherm plaats. En er zal op termijn een nieuwe aanbesteding moeten 
plaatsvinden. Verder zullen de pers en bewoners om uitleg vragen. Er ontstaat een lange vertraging 
met wederom allerlei kosten en mogelijke problemen mbt (nieuw aan te vragen) vergunningen. De 
kapvergunning zal verlopen (is geldig tot 20 augustus 2006, daarna moet een nieuwe aangevraagd 
worden).  Het project kent een lange voorgeschiedenis, waar vanuit de media veel aandacht aan is 
gegeven.  
 
Financiën 
Voorgesteld wordt het deel van het bedrag, benodigd voor het geluidsscherm, en dat nog niet 
beschikbaar is gesteld door VROM voor te financieren uit de algemene middelen.  
 
Juridisch 
Op basis van de overeenkomst tussen IPO en de minister van VROM is gs verplicht het 
saneringsprogramma uit te voeren en dus het geluidsscherm te plaatsen. 
 
Communicatie 
Na akkoordbevinding met het voorfinancieren van € 430.000,- kan gestart worden met de feitelijke 
realisatie van het scherm. In overleg met de afdeling communicatie wordt een persbericht opgesteld 
dat lokaal verspreid wordt. Bewoners zullen door middel van een brief op de hoogte worden gesteld 
van de start de werkzaamheden. De uitvoerder zal ervoor zorgen dat bewoners ook over de voortgang 
regelmatig worden geïnformeerd. 
 
Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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