
 

Petitie 
Van 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
Namens de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen 

 
 

Deze petitie betreft:  
De uitvoering van de Wet Milieubeheer Hoofdstuk 11 
Geluidsoverlast (SWUNG1) en onze ervaring over hoe deze 
wordt toegepast in de Planstudie Knooppunt Hoevelaken. 
 
Wat willen wij bereiken? 
We willen graag bereiken dat de wet gewijzigd wordt zodat: 
 
• de wet voldoet aan de doelstelling zoals beschreven in de 

Memorie van Toelichting op SWUNG 1. 

• de zeer ongezonde leefomgeving die wordt veroorzaakt 
door de te grote geluidsoverlast reëel wordt bestreden; 

• de ongelijkheid in geluidsoverlast die ontstaan is in het 
verleden en welke nog verergerd wordt door de huidige 
formuleringen in de wet wordt gecorrigeerd; 

• het begrip ‘ondoelmatigheid’ zoals beschreven in de wet 
opnieuw wordt geformuleerd zodat daaruit geen ongelijke 
situaties ontstaan. 

  



Voorstellen -  Wijzigingen  
Wet Milieu Beheer Hoofdstuk 11 Geluidhinder (SWUNG 1). 

 
Onze drie voorstellen zijn samen kosten neutraal   

 
1. Bij reconstructie van een rijksweg maatregelen worden genomen zodat geen 

enkele geluidsgevoelige object een geluidsbelasting heeft van meer dan 65dB 
– maatregelen onder deze omstandigheid zijn altijd doelmatig. 
 

2. Bij reconstructie van een rijksweg, gebieden met de hoogste geluidsoverlast 
(>60dB) eerder in aanmerking komen voor maatregelen dan gebieden met een 
lagere geluidsoverlast. 
• Bij reconstructies van een rijksweg en indien de heersende geluidbelasting op een 

referentie punt  >60dB is, wordt een nieuw geluidproductieplafond vastgesteld dat 
gelijk is aan de heersende geluidsbelasting op het referentie punt.  

• Dit betekent in de praktijk dat de werkelijke geluidsbelasting wordt verlaagd met 
1.5dB om de nodige “werkruimte” over te houden na de reconstructie van de weg.  

• Bij reconstructies van een weg zijn de financiele doelmatigheidscriteria niet van 
toepassing op de wijziging van de geluidproductieplafond, bij een hoge 
geluidsbelasting (>60dB). 

 
3. Minder maatregelen worden genomen bij gebieden met een lage 

geluidsoverlast (≤57dB). 
• Onder de crisis- en herstel wet het volgende maatregel tijdelijk nemen:  
• Bij heersende geluidsbelasting van ≤57dB op de referentiepunt wordt de GPP 

vastgesteld op de heersende waarde + 3dB (1.5dB hoger dan de huidige GPP) 
 
Voordelen 
• Kosten neutraal  
• De zeer ongezonde leefomgeving door te hoge geluidsoverlast wordt 

bestreden. 
• De ongelijkheid in geluidsoverlast die ontstaan is in het verleden wordt 

gedeeltelijk gecorrigeerd. 
• Gebieden met een hoge geluidsbelasting komen eerder in aanmerking voor 

maatregelen dan gebieden met een lage geluidsbelasting. 
• Het begrip “doelmatigheid” is niet meer van toepassing bij reconstructie van 

een weg met een heersende hoge geluidsbelasting. Bij reconstructie van een 
weg zijn de nodige maatregelen bij een hoge geluidsbelasting, per definitie, 
altijd doelmatig. 
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