
Advies Randstedelijk rekenkamer mbt geluid  
provinciale wegen - Vervolg  

Onderwerp: bespreking aanbevelingen 1 en 5 

Aanbeveling 1 
Bepaal of u instemt met de stagnatie van het geluidbeleid als consequentie van het GS besluit om in de periode 
2013 – 2018 in principe af te zien van de toepassing van geluidreducerend asfalt op provinciale wegen. 

Aanbeveling 5 
Bepaal op welke wijze u betrokken wenst te zijn bij het volgende Actieplan. 

#1981056 Commissie economie 16 november 2016 – presentatie door: Johan Elzinga van de afdeling RE 



• Provinciale verantwoordelijkheid was net gewijzigd 
 

• Behouden van gunstige situatie 
 

• Provincie heeft voorbeeldfunctie 
 

• Maatregel – stilasfalt toepassen 
 
 

Aanleiding 2.000 woningen te verlagen met 3 dB 

• Stilasfalt binnen 10 jaar beschadigd en veroorzaakt meer geluid 
 

• Kosten vroegtijdige vervanging waren niet voorzien 

Constatering 2012 

Toelichting op vigerende geluidbeleid in Omgevingsplan 2006 



• komende 5 jaar in principe afzien van stilasfalt 
 

• Alternatieve maatregelen onderzoeken 

Stilasfalt in Flevoland in 2012 

• de doelstelling 2.000 woningen voor 2020  met 3 dB verlagen wordt niet 
gehaald 

• 9 wegvakken met een totale lengte +20 kilometer 
 

• Blijkt niet effectief en niet kostenefficiënt 

GS besluit 2013 

Actualiteit 

PS mededeling "Voortgang uitvoering geluidbeleid provinciale wegen“. 

• In Actieplan geluid 2018 komt geactualiseerde beleidsdoelstelling 

Toelichting op vigerende geluidbeleid in Omgevingsplan 2006 



Mobiliteitsvisie 

Gestart is met betere monitoring verkeer 

- De geluidbelasting van alle provinciale wegen betrekken 
 

- Doelmatige inzet van maatregelen bij niet-jaarlijks onderhoud 
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• Opgave geluidbelasting vanaf 55 dB Lden over het jaar 2016  
 

• Opgave  aantal belaste woningen 
 

• Vaststelling door GS – geen inspraak mogelijk 
 

• vigerende plandrempel van 60 dB Lden 

Geluidskaarten 2017 (juli 2017) 

Eind 2017 voorbereiding Actieplan – heroverweging plandrempel (eind 2017) 
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Voorstel nieuwe plandrempel  incl. begrotingsvoorstel (begin 2018)  
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GS stellen het ontwerp Actieplan vast (1ste kwartaal 2018) 
  
 
GS stellen definitieve Actieplan vast (2de kwartaal 2018 )  
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SWUNG geluidwetgeving – principe en vaststelling Geluidproductieplafonds  (GPP) 

GPP’s 50 meter uit de weg op 100 meter h.o.h. 
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SWUNG rechten  

• Bewoners weten wat hun maximale geluidbelasting is 
 

• Bij (grootschalige) ontwikkelingen die leiden tot snel bereiken GPP’s 
kunnen kosten maatregelen worden verhaald op gemeente 
 

• PS kunnen GPP’s aanpassen indien maatregelen niet doelmatig of onmogelijk zijn  

Vaststelling Geluidproductieplafonds (2020) 
 

SWUNG plichten 
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Jaarlijkse toets geluidbelasting aan GPP’s 
 
5 jaarlijks nalevingsrapportage  (2022) 
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Bespreking aanbevelingen 

Aanbeveling 1 
Bepaal of u instemt met de stagnatie van het geluidbeleid als consequentie van het GS besluit om in de periode 
2013 – 2018 in principe af te zien van de toepassing van geluidreducerend asfalt op provinciale wegen. 

Aanbeveling 5 
Bepaal op welke wijze u betrokken wenst te zijn bij het volgende Actieplan. 

#1981056 Commissie economie 16 november 2016 – presentatie door: Johan Elzinga van de afdeling RE 
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