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Rapportage Tussentijdse doorrekening Omgevingslawaai Provincie Utrecht 
2018 

 

Achtergrond 
 
Aanleiding 
 
Op grond van de EU Richtlijn omgevingslawaai moeten provincies één keer per vijf jaar geluidkaarten 
maken voor provinciale wegen. Voor het eerst is dat in 2007 gedaan, gevolgd door het opstellen van 
een Actieplan Omgevingslawaai, waarin staat welke maatregelen de provincie wil nemen om de 
geluidsbelasting van de hoogbelaste woningen terug te dringen. Bij de behandeling van het Actieplan 
omgevingslawaai 2018-2023 is aan Provinciale staten toegezegd dat iedere 2 jaar een tussentijdse 
evaluatie zal worden uitgevoerd.  Het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie 
Utrecht sluit aan op het vigerende Mobiliteitsbeleid op dit gebied. 
In de mobiliteitsvisie provincie Utrecht 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. Maatregelen 
worden 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 zogenoemde diffractoren, ook wel geluidgootjes 
genoemd. 
Voor het bepalen van het aantal geluidsbelaste woningen in het Actieplan is gebruik gemaakt van de 
verkeersgegevens van 2016. Voor deze tussentijdse berekening zijn de verkeergegevens van 2018 
gebruikt (zie ook bijlage 2 Technische achtergrondinformatie bij de berekeningen). 
 
 
Resultaten 
In 2018 zijn er 12.855 woningen gelegen binnen de geluidszone van een provinciale weg. Hiervan 
hebben 10.696 een geluidbelasting van 50 dB Lden of meer.  Alleen deze laatste groep is in het 
onderzoek meegenomen.  
 
Tabel 1: 1Aantal woningen langs provinciale wegen met geluidsbelasting van 50 dB Lden of meer 
 

Basisjaar 
verkeersgegeven 
 

2011 2016 2018 

Klasse 
geluidsbelasting 

50,00-54,99 4.126 3.988 4.096 

55,00-59,99 2.337 2.969 3.202 

60,00-64,99 3.035 2.977 2.767 

65,00-69,99 801 915 618 

70,00 en hoger 24 26 13 

Totaal 10.323 10.875 10.696 

 
 
 

 
1 De jaren 2011 en 2016 zijn opnieuw berekend met het verbeterde bronbestand. Dit om een goede 
vergelijking mogelijk te maken. 
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NB: Per 1 januari 2019 maakt ook Vijfherenlanden deel uit van de provincie Utrecht. De resultaten 
zijn dus nog exclusief 114 woningen langs de N 484 (57 woningen boven de 61 dB) 
 
Tabel 2: Aantal woningen met geluidsbelasting van 61 dB of meer:  
 
2011: 3241  
2016: 3122 
2018: 2639 
 
 
 
 

      
      

Conclusie 
Een vergelijking van 2016 met 2018 laat zien dat: 

1. het aantal woningen boven de 70 dB Lden is afgenomen van 26 naar 13; 
2. het aantal woningen boven de 65 dB Lden is afgenomen van 941 naar 631 en 
3. het aantal woningen boven de provinciale plandrempel van 61 dB Lden is afgenomen van 

3.122 naar 2.639. 
 
Verklaring van de Verschillen.  
In de periode 2016-2018 is in totaal ca 10  km geluidreducerend asfalt aangebracht op wegen 
waaraan veel woningen zijn gelegen. Het gaat in concreto om: N225 bij Amerongen, Elst en Leersum; 
N204 bij Linschoten; N226 bij Leusden. Daarnaast zijn enkele wegen minder druk geworden: N237 bij 
Soesterberg; N238 bij Den Dolder; N417 bij Hollandse Rading; N228 bij Oudewater; N458 bij 
Woerden). (Zie kaartenbijlage.) 
Tenslotte heeft het verleggen van een wegdeel (N201 bij Amstelhoek) en ook de verlaging van de 
maximumsnelheid van 50 naar 30 km/u (N402 bij Loenen aan de Vecht) het aantal hoogbelaste 
woningen verminderd.  
 
Het aantal woningen dat binnen de invloedssfeer van provinciale wegen is gelegen is in de periode 
2016-2018 wel toegenomen. Er zijn langs provinciale wegen 80 woningen met een geluidsbelasting 
van 50 dB of meer gebouwd. Hiervan hebben 14 woningen een geluidsbelasting van 61 dB of meer. 
Ook een toename van het verkeer en een groter aandeel van vrachtverkeer is de oorzaak van meer 
betrokken woningen.   
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Bijlage 1.  

KAARTENBIJLAGE 

Bijlage a – Kaart Woningen die profiteren van toepassen GRA 
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Bijlage b1 – Kaart Afname verkeersintensiteit 
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Bijlage b2 – Kaart Toename verkeersintensiteit 
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Bijlage c – Kaart Nieuwbouwwoningen in de periode 2016-2018 
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Bijlage 2 
Technische achtergrondinformatie bij de berekeningen: 
 
Ruimtelijke en brongegevens 
 
Voor de ruimtelijke gegevens (bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen, adressen, wegen, 
geluidschermen, etcetera) is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
- Top10NL; 
- Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2); 
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); 
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 

 
Alle aspecten die van invloed zijn op de geluidemissie, zoals verkeersintensiteiten, samenstelling van 
het verkeer, rijsnelheden, wegdekverhardingen, etc. worden brongegevens genoemd. Als basis voor 
de verkeersintensiteiten komen van de provinciale meetpunten, aangevuld met gegevens verkregen 
door de zogenaamde ‘Inweva-methode’. Als rijsnelheden in de rekenmodellen zijn de wettelijke 
maximum snelheden gehanteerd. De te hanteren wegverhardingen van de onderzochte wegen 
binnen het studiegebied zijn afkomstig van de domein Mobiliteit. De gehanteerde wegdekcorrecties 
Cwegdek zijn afkomstig van de CROW-publicatie. 
 
Alle bronbestanden zijn geactualiseerd naar de 2018 situatie. Dit is vooral van belang voor de 
verkeersintensiteiten (die continu varieren), de wegdekverhardingen en het woningbestand. 
 

-  
Invloed van wijziging van bronbestanden op de resultaten: 
Naast wijzigingen in de verkeersgegevens in de geluidsmodellen zijn er andere (rekentechnische) 
oorzaken aan te wijzen die de verschillen in de resultaten van 2018 en 2016 verklaren. 

a) Het nieuw opgebouwde geluidmodel voor 2018 is vanzelfsprekend verschillend van het 
geluidmodel van 2016. Dit betreft ten eerste de verkeersintensiteiten (etmaalintensiteit, 
verdeling over dagdeel, verdeling over type voertuig). Het is niet mogelijk om op basis van 
het model te concluderen of de totale verkeersintensiteit toegenomen is, maar er wordt bij 
prognoses veelal uitgegaan van een jaarlijkse toename in verkeersintensiteit van ongeveer 1 
á 2 procent.  

b) het wegenbestand is geactualiseerd: een deel van de N201 (nabij de provincie Noord 
Holland) is verlegd naar het noorden toe.  

c) In de provincie zijn op diverse locaties in totaal ca ongeveer 80 nieuwbouwwoningen 
bijgebouwd.  

d) Het aangeven van ‘welk type asfalt waar ligt’ is in het verleden nogal eens lastig gebleken; in 
het 2018-model is weer een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt: een aantal voorheen foutief 
ingevoerde wegdektypen is gecorrigeerd. 

e) In de nieuwste versie van Geomilieu is het ‘automatisch vastleggen van rekenpunten op 
gevels van gebouwen’ verbeterd. Gevolg is een nauwkeuriger berekening van de uiteindelijke 
gevelbelasting van een gebouw resulterend in een minimale verhoging daarvan. 

f) In het BGT zijn ‘bodemgebieden’ nu meer realistisch weergegeven; deze verbeterslag leidt 
eveneens tot een minimale verhoging van de geluidbelasting.  
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g) Tot slot is de toegestane maximumsnelheid op slechts één wegdeel veranderd (N402 bij 
Loenen aan de Vecht). 

Als gevolg van deze verbeteringen in de data zijn enkele woningen in een andere geluidsbelaste 
klasse terechtgekomen. Dit is zowel naar boven als naar beneden.  
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