
 

Voorstel: Wijzigingen wet Milieu Beheer Hoofdstuk 11 Geluidhinder. 

Introductie 

In aansluiting op de petitie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar over 

de nieuwe wet Geluidhinder (Swung 1) hebben wij een aantal constructieve 

voorstellen die concreet aan onze bezwaren tegemoet komen.  

Voorstel 1 – Vaststelling van de maximale waarde 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 11, artikel 11.2 is de maximale waarde die betrekking heeft 

op de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten (bij wegen) 65dB. 

Voorstel: Deze maximale waarde van 65dB dient altijd, in principe zonder uitzondering, 

van toepassing te zijn. 

Zoals aangegeven in artikel 11.3: “De beheerder draagt er zorg voor dat een weg of 

spoorweg die wordt aangelegd of vervangen, ten minste voldoet aan deze eisen, tenzij 

overwegende bezwaren van technische aard zich hiertegen verzetten.” 

Artikel 11.29  het eerste lid, aanhef en onder a en b:  

“1. Bij de voorbereiding van een besluit omtrent het vaststellen of wijzigen van een 
geluidproductieplafond neemt het bevoegd gezag een geluidbeperkende maatregel niet in 
aanmerking, indien het treffen daarvan:  
o a. financieel niet doelmatig is met betrekking tot het beperken van de geluidsbelasting 

van een of meer geluidsgevoelige objecten, dan wel  
o b. stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of technische aard.” 
  

Voorstel:  

De beperking ad a. is NIET van toepassing als de geluidsbelasting van 

geluidsgevoelige objecten bij een (bestaande) weg 65dB of meer is en als de 

wegbeheerder van plan is om belangrijke wijzigingen/reconstructies van die weg 

(bijvoorbeeld vermeerdering van het aantal rijbanen, verleggen van de weg, 

aanbrengen van een nieuw stuk weg zoals een flyover, nieuwe- of het verleggen van 

op- en af-ritten) uit te voeren. 

 

Bovendien stellen wij voor: 

Artikel 11.49 en Artikel 11.50 onder c, met betrekking tot overschrijdingsbesluiten, zijn 

NIET van toepassing als de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten bij wegen 

65dB of meer is en als de wegbeheerder van plan is om belangrijke wijzigingen/ 

reconstructies van de weg uit te voeren.  

  



Voorstel 2 – Vaststelling van het geluidproductieplafond bij belangrijke wijzigingen in 

de weg. 

Artikel 11.45 stelt dat:  
 “1. De geluidproductieplafonds voor de wegen of spoorwegen, bedoeld in artikel 11.44, zijn 
de over de door Onze Minister aangewezen referentieperiode door hem berekende 
heersende geluidproducties op de daartoe door hem aangegeven referentiepunten, 
vermeerderd met 1,5 dB.” 
 

In de Memorie van Toelichting wordt gesteld onder 1.1.1 dat : “De geluidproduktieplafonds 

worden van rechtswege vastgesteld en zullen in het algemeen zijn gelegen op het niveau 

van de heersende waarde +1,5dB. Hierdoor is het voor de beheerder van de weg of 

spoorweg mogelijk om tijdig geluidbeperkende maatregelen te treffen. Zo ontstaat een 

zekere “werkruimte” die noodzakelijk is om normale fluctuaties die van jaar tot jaar optreden 

toe te laten en om het treffen van maatregelen bij een situatie met structurele groei voor te 

bereiden.” 

Dus een 1.5dB toename in de geluidsbelasting is bedoeld als “werkruimte”.  Hij is niet 

bedoeld om de wegbeheerder de vrijheid te geven om de geluidsbelasting structureel te 

verhogen. De doelstelling van de wet, om de geluidsbelasting geleidelijk aan te verminderen 

vooral bij hogere geluidsbelastings niveaus, moet het uitgangspunt blijven. 

Daarom, stellen wij het volgende voor: 

 Bij belangrijke wijzigingen / reconstructies van een weg en indien de heersende 
geluidbelasting op een referentie punt (zoals aangegeven in het actuele 
geluidsregister) hoger is dan 60dB wordt een nieuw geluidproductieplafond 
vastgesteld dat gelijk is aan de heersende geluidsbelasting op het referentie punt. 
Dit betekent in de praktijk dat de beheerder van de weg de werkelijke 
geluidsbelasting moet verlagen met 1.5dB om de nodige “werkruimte” over te 
houden na de reconstructie van de weg. Bij belangrijke wijzigingen / reconstructies 
van een weg zijn de financiele doelmatigheidscriteria niet van toepassing op de 
wijziging van de geluidproductieplafond, dat wil zeggen dat bij reconstructie/ 
wijziging van een weg de maatregelen die, bij een hoge geluidsbelasting nodig zijn 
om te voldoen aan deze bepaling, per definitie altijd doelmatig worden geacht. 

Voordelen van dit voorstel zijn: 

 Bewoners, blootgesteld aan een geluidsbelasting boven een bepaald niveau, hebben 
daardoor uitzicht op verbetering.  

 Bovendien, waar de heersende waarde bij de referentie punten geleidelijk aan hoog is 
geworden (boven 60dB) door de onbeheerste groei van de geluidsbelasting onder de 
vorige wet, komt er door dit voorstel een reductie van de geluidsbelasting en dus een 
betere bescherming. 

 Het is altijd doelmatiger en ook kosteneffectiever om maatregelen te nemen om de 
geluidsbelasting te verlagen tijdens een reconstructie en wijziging van een weg dan op 
een moment wanneer er geen reconstructie plaats vindt.  

 De bewoners van een woning nabij een bestaande rijksweg en nabij een referentiepunt 
met een heersende geluidsbelasting boven 60dB, komen, bij reconstructie of wijzigingen 
van een weg, eerder in aanmerking voor geluidsreducerende maatregelen dan bewoners 
van geluidsgevoelige objecten met een lage geluidsbelasting. 

 
Als er geen wijziging / reconstructie van de weg plaatsvindt, wordt de wet uitgevoerd zoals 
beschreven in hoofdstuk 11.   



Voorstel 3 – Maatregelen kosten neutraal houden voor het rijk, door een verhoogde 

GPP waarde bij lage geluidsbelasting. 

Wij beseffen dat de eerste twee voorstellen het Rijk waarschijnlijk meer geld gaan kosten 

omdat maatregelen eerder worden genomen bij een reconstructie/wijziging van een weg. 

Daarom doen wij het volgende voorstel om het totale pakket kosten neutraal te maken voor 

het Rijk. 

Artikel 11.45 eerste lid van de wet Milieubeheer luidt:  

“De geluidproductieplafonds voor de wegen of spoorwegen, bedoeld in artikel 11.44, zijn de 
over de door Onze Minister aangewezen referentieperiode door hem berekende heersende 
geluidproducties op de daartoe door hem aangegeven referentiepunten, vermeerderd met 
1,5 dB”.  

Voorstel:  Onder de crisis- en herstel wet wordt Artikel 11.45 van de wet Milieubeheer 

tijdelijk als volgt gewijzigd:  

In afwijking van Artikel 11.45 eerste lid worden de geluidproductieplafonds voor 
wegen met een heersende geluidproductie die gelijk of minder is dan 57dB op de 
referentiepunten, vastgesteld op de heersende waarde + 3dB. 

Dit voorstel houdt in dat de beheerder van de weg minder maatregelen moet nemen bij 
wegen met een lage bestaande geluidsbelasting (≤57dB). Dit zal kosten besparen. 
 
NB: 3dB toename betekent een verdubbeling van de geluidsdruk. Een verdubbelding van de 
geluidsdruk, bij een lage geluidsbelasting, is echter een veel geringere toename van de druk 
dan een verdubbeling bij een hoge geluidbelasting.  
Een geluidstoename van 3dB is veel minder ernstig voor de gezondheid bij een lage 
geluidsbelasting dan een gelijke toename bij een hoge geluidsbelasting.  
 
Een verdubbeling van de verkeersintensiteit is nodig om een toename van geluid met 3dB te 
veroorzaken. Een verdubbeling van de verkeersintensiteit bij een lage verkeersintensiteit 
betreft een veel geringer aantal voertuigen dan een verdubbeling van de verkeersintensiteit 
bij een hoge verkeersintensiteit. 
 
Conclusies 

 Geluidhinderbeperking en mobiliteit zijn beide van groot belang voor de samenleving. De 
hierboven voorgestelde wijzigingen van de wet beogen niet de mobiliteit te belemmeren 
maar wel om de omgeving tegen geluidhinder te beschermen waar dat het meest nodig 
is. De doelmatige toepassing van beschikbare technische maatregelen voor reductie van 
geluid is daarbij het uitgangspunt.  

 De ongelijkheid in geluidsoverlast die ontstaan is in het verleden en welke nog verergerd 
wordt door de huidige formulering van de wet wordt gedeeltelijk gecorrigeerd. 

 Gebieden met een hoge geluidsbelasting komen eerder in aanmerking voor 
geluidsbeperkende maatregelen dan gebieden met een lage geluidsbelasting. 

 Het begrip “doelmatigheid” is niet meer van toepassing bij reconstructie/wijziging van een 
weg met een heersende hoge geluidsbelasting. Bij reconstructie/wijziging van een weg 
zijn de nodige maatregelen bij een hoge geluidsbelasting, per definitie, altijd doelmatig. 

 De zeer ongezonde leefomgeving die wordt veroorzaakt door de te hoge geluidsoverlast 
kan aldus reëel worden bestreden. 

 De voorstellen zijn kosten neutraal voor het Rijk. 


