
Geluidsanering - verkenning van versoberingsopties 
 

1. Inleiding (samenvatting van brief van staatssecretaris aan Tweede Kamer 20 nov. 2015) 
 
• Het budget voor de saneringsaanpak is €888 miljoen. 
• RWS en Prorail hebben de saneringsaapak nu verder uitgewerkt waardoor beter inzicht is 

ontstaan in de daadwerkelijke geluidsbelasting en daarmee middelen voor uitvoering van het 
beoogdemiddelen voor uitvoering van het beoogde saneringsprogamma. 

• De inschatting is dat de kosten kunnen oplopen tot circa €800 miljoen boven het 
beschikbare budget. 

• Pas als in 2018 zijn alle akoestische onderzoeken gereed dan zal een goed beeld van de 
geluidsmaatregelen die benodigd zijn en de daarbij behorende kosten ontstaan.  

• Opdracht is gegeven voor onderzoek naar mogelijke besparingen alsmede opties om een 
betere balans te vinden tussen de effectiviteit van geluidsmaatregelen en anderzijds een 
doelmatige inzet van de beschikbare middelen. Uit het onderzoek blijkt dat: 
o Een deel van de op papier benodigde maatregelen in de praktijk onvoldoende 

geluidsreducerend effect heeft – aanpassing van de regelgeving zal een substantiële 
besparing opleveren. 

o Als oplossing - op basis van prioriteiten een keuze te maken uit de meeste zinvolle 
geluidsmaatregelen 

• Gelet op het verschil tussen de kostenramingen en het budget is bijsturing van het 
saneringsprogramma gewenst. 

• Een definitieve keuze van de te treffen geluidsmaatregelen is pas mogelijk in 2018 na 
afronding van alle akoestische onderzoeken. 
 

2. Voorgesteld volgende aanpak – de meest effectieve maatregelen nemen op de hoogst 
belaste locaties als eerst aan te pakken en zo veel mogelijk geluidgehinderden zo 
optimaal mogelijk te beschermen tegen geluidhinder door: 

• Wijziging van regelgeving om ervoor te zorgen dat alleen maatregelen met 
voldoende akoestische meerwaarde worden genomen (1st helft 2016), 

• In detail onderzoeken en uitwerken van de saneringsmaatgelen waarmee een beter 
beeld van de kosten tot stand komt, 

• Definitieve besluitvorming op basis van prioritering van de saneringsmaatregelen, 
• In het voorjaar 2016 wordt de Tweede Kamer verder geïnformeerd over de aanpak, 

waaronder het wijzigen van de regelgeving en de wijze van prioriteren van 
maatregelen. 
 

3. In de bijlage wordt kostenraming en versoberingsopties gegeven (94 bladzijde) Hierbij 
de belangrijkste punten die relevant zijn voor het Knooppunt Hoevelaken project 
 
• Uit onderzoek die in 2014 is uitgevoerd blijkt: 

 Langs rijkswegen liggen ca 12977 saneringsobjecten; Voor de sanering zijn 101km 
geluidsscherm (2-12 meter hoog), 2,4 miljoen m2 stil wegdek en 6417 
saneringsobjecten nodig 

 Om in aanmerking te komen voor sanering zijn de volgende waarden van belang 
(voor knp Hoevelaken en A28) 



 Grenswaarde = 65dB, streefwaarde* = 60dB, binnenwaarde = 36/41dB (voor 
wegen in gebruik genomen of bouwvergunningen afgegeven na 1 januari 
1982 (*streven = geen overwegende bezwaar incl. financiële bezwaren = niet 
doelmatig 

 Bij schermplaatsing zijn er een aantal randvoorwaarden: 
• Eis voor een minimale geluidreductie van 5dB (t.o.v de akoestische basiskwaliteit) 

• Stoppen met extra maatregelen indien resultaat een beperkt extra effect geeft 
• Indien de streefwaarde niet wordt behaald dan worden geluidsmaatregelen aan 

de gevel getroffen. 
4. Mogelijke oplossingen  

 
4.1. Opties binnen de huidige regelgeving (1-1 t/m 1-6) 
4.2. Opties bij wijziging van de huidige regelgeving (2-1 t/m 2-6) (Zie tabel) 
Tussen variaties van beide opties zijn ook mogelijk. 
 
Elke optie is beoordeeld op  

• Budget effect (negatief -/-- of positief +/++) 
• Geluid effect (negatief -/-- of positief +/++) 
• Juridish (bezwaarlijk of risicovol -/-- of geen juridisch consequenties +/++) 
• Uitvoerbaar (lastig -/-- of makkelijk en eenvoudig+/++) 

In de tekst worden de mogelijkheden, voor en nadelen uitvoerig behandeld. Hier is alleen 
een samenvatting. 
  

 
 



Ad 1-2 Lagere kosten van schermen ( b.v. toepassing schermen met minder gewicht (geen 
of minder fundering), minder overdimensioning in eisen) zijn besproken met RWS  - geen 
kostenbesparing te verwachten!! (Terwijl langs de A28 heeft RWS de gemeente verplicht om 
een duur scherm te nemen ipv van een goedkopere scherm zoals toegepaste is aan de 
Vathorst zijde. Uit getallen van RWS zelf weten wij dat een langere en hogere scherm is 
mogelijk als een goedkopere schermen gebruikt zou worden. Een funderingsloos scherm 
zou nog goedkoper zijn! 

Toelichting: 
“dBvision heeft een leverancier van stille wegdekken/schermen gevraagd om ideeën 
voor kostenbesparing. Hierbij zijn de volgende opties genoemd: 
1. Goedkopere schermoplossingen 

a. <3,5 meter hoog: schermen op barrier (geen fundering) 
b. 3,5-6 meter hoog: licht scherm, funderingsloos (T-vloerplaat) 
c. 6-12 meter hoog: licht scherm op minder/lichtere funderingspalen 

· Minder overdimensioneren (windbelasting/geluidreductie) 
· Soberdere eisen (verfcoatings etc) 
· Middenbermscherm in situaties met bestaand scherm” 
Combinatie A1/28 zou deze ideeën ook kunnen gebruiken waardoor een meer 
effectief scherm gebouwd kan worden langs de A28oost voor dezelfde geld.  

Ad 1-5 Bron reductie: “Als geluidemissie van de bron wordt verlaagd kan de GPP verlaagd 
worden. In geluidberekeningen, ook voor de sanering, wordt bij rijkswegen reeds rekening 
gehouden met een geluidreductie (bron) in de toekomst (in de vorm van een aftrek op de 
geluidemissie). Stillere banden is een Europese aangelegenheid en heeft bovendien enkel 
geluideffect in combinatie met een fijne deklaag (2LZOAB fijn)”. Het is merkwaardig dat in de 
berekening van GPP’s wordt uitgegaan dat iedereen stillere banden zal hebben in 2020 
maar blijkbaar is er alleen een geluideffect in combinatie met 2LZOAB 

Ad 2.1 en 2.2 Betreft aanpassing doelmatigheidscriteria zodat minder maatregelen zijn 
nodig,- minder bron maatregelen en minder schermen maar meer gevelisolatie. Dit is zeer 
onwenselijk langs de A28 oost. De gepland saneringsschermen zou kunnen afvallen. 
Bovendien recreëren buiten in de tuin of in Het Hoevelakense Bos wordt niet verbeterd. 
Aanpassing van de regelgeving blijkt geen belemmering te zijn.  

Ad 2.3 dezelfde als 2.1 en 2.2 maar korter schermen b.v  schermen van ≤150 meter worden 
geschrapt. Hier moet Gemeente Nijkerk goed opletten dat de saneringsschermen die belooft 
zijn langs de A28 oostzijde worden niet geschrapt. 

In het bestaande DMC zijn al regels opgenomen om te voorkomen dat korte maatregelen of 
(extra) geluidmaatregelen worden getroffen die slechts een beperkt akoestisch effect 
hebben. 
Die staan bekend als de ‘5 dB-eis’. Gemeente Nijkerk moet goed opletten dat de gepland 
saneringsschermen langs de A28 oost inderdaad een geluidsreductie geven van 5dB – dat 
is de wet. Bovendien als dat de wet is voor saneringsschermen, om te voorkomen dat 
ineffectief schermen worden neergezet, moet dat ook gelden voor de totale lengte van het 
geluidsscherm langs de A28 oost. Het heeft geen zin om een ineffectief scherm (minder dan 
5dB reductie) neer te zetten – dat is zonde van de gemeente en provincie geld 

Ad 2.4 Wettelijke normen aanpassen: “In theorie kan de norm zo worden aangepast dat 
geen saneringsmaatregelen nodig zijn (budgetbehoefte vervalt). Dat is bijvoorbeeld het 
geval indien de norm generiek 15 tot 20 dB hoger wordt vastgesteld. Normaanpassing is 
echter niet eenvoudig (hoogste wetgevingsniveau). Is er dan wel genoeg draagvlak? Dat zal 
afhangen van de mate waarin gesneden wordt in het normenstelsel.” Er zal zeker 



saneringskosten bespaard worden als de normen worden verhoogd, maar daar tegenover 
worden de gezondheidseffecten en gezondheidskosten zeer negatief beïnvloed. Hiermee 
wordt geen rekening gehouden in dit rapport. 
 
Ad 2.5 en 2.6 – dezelfde effect als 2.1,2.2 en 2.3 Gemeente Nijkerk goed opletten dat de 
saneringsschermen die belooft zijn langs de A28 oostzijde worden niet geschrapt. 

5. Conclusies 
 
“Er lijken geen oplossingen binnen de huidige wetgeving (variant 1) waarmee het 
budgetprobleem volledig kan worden opgelost. 
Omdat variant 1 onvoldoende oplevert moet ook een oplossing worden gezocht worden in 
‘variant 2’ –oplossingen. Dit betreft wijziging van het huidige wettelijke kader. Gedacht wordt 
aan: · 2-1, 2-2, 2-3 en 2-6: Deze oplossingsrichtingen betreffen allemaal een 
‘aanscherpingsvorm’ van het doelmatigheidscriterium; wat resulteert in minder schermen en 
bronmaatregelen maar hogere geluidbelastingen en meer gevelisolatie.” 
 

6. “Out of the box” opties worden ook genoemd. (Hier zijn enkele van de opties) 
 
• Integreer de totale saneringsaanpak van rijk en gemeenten (samenvoegen sanering 

Swung-1 en Swung-2). Bezie voor het totale budget van ca. 2 mld euro een haalbare en 
meest optimale aanpak.  

• Stop de rijkssanering en draag budget en verantwoording over aan gemeenten die op 
basis van eigen beleid met aanpak komen. 

• Stop de rijkssanering en draag budget in de vorm van subsidie over aan 
woningeigenaren voor geluidisolatie of als afkoopsom. 

• Kijk naar alternatieve financieringsvormen voor aanvullend budget. Betrek daar 
bijvoorbeeld pensioenfondsen en andere instelling met een overschot aan 
(gemeenschaps)geld bij. De investering zorgt immers ook voor baten als: hogere WOZ-
waarde woningen, hoogbelaste grond komt nu als bouwgrond vrij en lagere zorgkosten 
door een gezondere leefomgeving. 

• Ontwikkel een heldere visie op wat je eigenlijk wilt. Bijvoorbeeld: ‘geen schermen in het 
buitengebied’. Begin daarom met een inpassingsvisie, in plaats van dat je ermee eindigt. 


