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Verslag van de presentatie geluid Hoevelaken 15 november 2012. 
 
De presentatie gaat over de volgens de wet te nemen geluidmaatregelen op basis 
van het huidige referentieontwerp van RWS en met de huidige verkeerscijfers. 
Deze presentatie met geluidmaatregelen is bedoeld ter beeldvorming. De 
uiteindelijke geluidmaatregelen zijn afhankelijk van het definitieve ontwerp en de 
definitieve verkeerscijfers. Deze zullen pas vast komen te liggen bij het 
tracébesluit wat naar verwachting in 2016 verschijnt. 
 
Deze studie heeft als doel om betrokken bestuurders inzicht te geven in de 
gevolgen en mogelijke wettelijk doelmatige maatregelen als gevolg van de nieuwe 
wetgeving. Hiermee kan de regio verder bepalen welke aanvullende 
(bovenwettelijke) maatregelen gewenst zijn. De gegeven presentatie moet in dit 
voetlicht worden beschouwd 
 
Vragen naar aanleiding van de presentatie: 
Opmerking: Een kille kosten-batenanalyse ten aanzien van maatregelen is niet 
mogelijk als het gaat om de gezondheid van mensen. De mensen leven ook 
buiten.  
 
Vraag: Sluit u een combinatie van een scherm en gevelisolatie uit?  
Antwoord: Nee, het kan zijn dat een hoog scherm, wat nodig is om aan de 
streefwaarde te voldoen, niet doelmatig is maar een lager scherm wel. In dat 
geval wordt het lagere scherm geplaatst en moet aanvullend naar gevelisolatie 
worden gekeken.  
 
Vraag: Behoort het afbreken van een woning ook tot een mogelijkheid?  
Antwoord: Deze vraag komt alleen aan de orde bij woningen waar de 
geluidbelasting toeneemt tot boven de 65 dB of waar de geluidbelasting als boven 
65 dB is én verder toeneemt. In die situaties zou een “overschijdingsbesluit” 
nodig zijn. Om dit te voorkomen moet niet alleen naar doelmatige maatregelen 
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worden gekeken maar ook naar (verdergaande) boven-doelmatige maatregelen. 
In deze situaties kan het afbreken van een woning een mogelijkheid zijn die 
overwogen moet worden.  
 
Vraag: Wordt er enkel bovendoelmatig gecompenseerd bij een toename van de 
geluidsbelasting? 
Antwoord: Uit het onderzoek blijkt dat langs de “ A28 noord”  door middel van 
bronmaatregelen (2laags ZOAB) wordt voldaan aan het geluidproductieplafond 
(GPP). Verder gaande maatregelen vanuit het project Hoevelaken zijn in deze 
situatie niet vereist. Echter vanuit het landelijk project “sanering” wordt gekeken 
naar +65dB woningen. Met doelmatige maatregelen wordt gestreefd naar een 
reductie van deze geluidbelasting.   
Indien niet met bronmaatregelen aan het GPP kan worden voldaan wordt door het 
project onderzoek op woningniveau gedaan. Dit is op andere trajectdelen binnen 
het plangebied van toepassing. Daarbij is het streven om met doelmatige 
maatregelen de geluidbelasting terug te brengen tot de waarde die bij het GPP 
hoort. Is de situatie vervolgens dat de geluidbelasting desondanks toch toeneemt 
tot meer dan 65 dB, of wanneer de geluidbelasting al hoger was dan 65 dB en 
nog verder zou toenemen dan moeten ook bovendoelmatige maatregelen worden 
onderzocht. 
 
Er volgen een aantal opmerkingen uit de zaal. “De wet zegt dat een 
geluidsbelasting van 50 decibel de grens is van het aanvaardbare voor de 
gezondheid”. “Sanering is geen antwoord op de geluidsopgave. Dit is niet 
maatschappelijk aanvaardbaar.” Daarnaast is er ook nog sprake van slechte 
luchtkwaliteit. 
 
Opmerking van RWS: Het project valt binnen het programma NSL (nationaal 
samenwerkingsverband luchtkwaliteit). Daarmee wordt voldaan aan de eisen 
t.a.v. luchtkwaliteit. 
 
Vraag: Kan het gereserveerde saneringsbudget van geluid wegbezuinigd worden?  
Antwoord: Ja dit kan. Beide projecten worden aangestuurd door de politiek. Het 
ministerie van Infrastructuur en milieu heeft een bezuinigingsopgave van 250 mln 
per jaar. Waar deze bezuinigingen terecht gaan komen is nog de vraag. 
 
Vraag: Stel dat de 67 decibel geluidsbelasting op een gevel groeit tot 70 decibel. 
Hoe gaat u hier dan mee om? 
Antwoord: Indien de geluidbelasting van een woning na uitvoering van het project 
toe zal nemen van 67 naar 70 dB dan houdt dat automatisch in dat ook het GPP 
wordt overschreden. Er moet dan gekeken worden naar doelmatige en 
bovendoelmatige maatregelen (zie ook de vraag over het afbreken van een 
woning). 
Bij de A28 noord echter blijkt uit het huidige akoestisch onderzoek dat door het 
aanleggen van het stille 2laags ZOAB het GPP niet wordt overschreden. In die 
situatie hoeft vanuit het project niet naar individuele woningen gekeken te 
worden. 
 
Vraag: Is er een punt waarop het totale plan niet meer reëel is door de kosten 
voor geluidsmaatregelen? 
Antwoord: Dit ligt op dit moment niet in lijn der verwachting. Binnen het 
projectbudget is rekening gehouden met de noodzakelijke geluidsmaatregelen. 
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Vraag: Hoe kan het dat een geluidsplafond verlaagd kan worden? 
Antwoord: Stel, er wordt een scherm neergezet om het geluidsniveau te 
reduceren, dan wordt met de verlaging van het geluidsplafond geborgd dat deze 
stillere situatie ook in de toekomst behouden blijft. 
 
Vraag: Is het doelmatigheidsprincipe van toepassing voor zowel binnen als buiten 
de woning? 
Antwoord: Als buiten de woning maatregelen niet meer doelmatig zijn wordt er 
gekeken naar gevelisolatie. De binnenwaarde is dan maatgevend. 
 
Vraag: Hoe wordt er gekeken naar de verwachtte geluidsbelasting in 2030? 
Antwoord: Grosso modo groeit de verkeersbelasting ongeveer 1 % per jaar. Dit is 
doorgerekend voor de situatie in 2030. 
 
Vraag: Er wordt aangegeven dat er aan de oostkant van de A28-Zuid een scherm 
geplaatst zou kunnen worden omdat hier meerdere woningen dicht bij elkaar 
staan. Dit is ook aan de oostkant van de A28 Noord het geval met twee 
woningen. Waarom is een geluidsscherm hier niet doelmatig? 
Antwoord: Omdat de woningen te ver van elkaar vandaan staan.  
Opmerking: Er is een tunneleffect ontstaan door het geluidsscherm bij Vathorst. 
 
Vraag: Wat gebeurt er als de geluidsbelasting toe neemt met een scherm? De flat 
bij Amersfoort heeft kans op een toename boven de 2e verdieping (obv WAB A-
28) 
Antwoord: Deze specifieke situatie zullen we nader bekijken. Een antwoord aan 
de vraagsteller volgt nog 
 
 Vraag: Hoe kan het dat de decibellijnen op de ene plek verder uit elkaar liggen 
dan op een andere plek? 
Antwoord: Dit komt door het plaatsen van een hoger scherm. Hierdoor komen de 
decibel waardelijnen op de kaart strakker/dichter bij de weg te liggen. 
 
Vraag: Waarom wordt er een scherm gepland bij industrie en natuur?  
Antwoord: Achter deze gebieden liggen woningen. De geluidsschermen komen er 
niet om de bedrijven en de natuur te beschermen. 
 
Vraag: Hoe kunt u verklaren dat er op de A28-noord aan de westkant een scherm 
van 12 meter is aangegeven terwijl dit aan de oostkant 2 meter is?  
Antwoord: De GPP’s zijn de maat waarop de maatregelen bepaald worden. 
Vertrekpunt is ook de al hoge bestaande schermen aan de westkant. Daardoor 
verschillen de weergegeven maatregelen. 
 
Vraag: U laat nu een weergave zien waarbij overal de geluidsplafonds met -3 en -
5 decibel worden gereduceerd. In redelijkheid zou uitgegaan moeten worden van 
hetzelfde maximum decibelniveau. 
Antwoord: Op de kaart is gekozen voor een weergave van deze waardes zodat 
bestuurders helder hebben wat dit op verschillende plaatsen voor gevolgen kan 
hebben. Dit zegt echter niets over hoe de regionale wensen uiteindelijk gevormd 
zullen worden. 
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Vraag: Zijn deze geluidsmaatregelen ook gekoppeld aan een prijs? 
Antwoord: De betrokken gemeenten hebben prijslijsten gekregen van de 
verschillende varianten schermen. 
 
Vraag: Bij Zeist is er een geluidsscherm aangelegd met een dak. Kan dat bij ons 
ook?  
Antwoord: Een dak op een geluidsscherm is een uitvoeringsvorm. Hiermee kan 
een scherm lager blijven. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen of hij voor 
een dergelijke oplossing kiest. 
 
Vraag: Worden schermen exponentieel duurder naarmate ze hoger worden? 
Antwoord: Boven een bepaalde hoogte is dit inderdaad juist. De oplossing 
hiervoor laten we graag over aan de markt. 
 
Vraag: Het zou mooi zijn als er een plaatje is wat de absolute hoogten per plek 
aangeeft. We hebben namelijk niet de indruk dat de politiek genoeg doordrongen 
is van het echte probleem. Politiek heeft hapklare brokken nodig en dit plaatje 
geeft een bepaald beeld. 
Antwoord: We hebben het gevoel dat de politiek wel degelijk doordrongen is van 
de ernst van het probleem. Dit blijkt enkel al uit de eerste vergadering van de 
gemeente Amersfoort waar de wensen aan bod kwamen. Hierbij is geluid als 
meest belangrijke punt benoemd. Er wordt aanvullende informatie aan de kaart 
toegevoegd. 
 
Vraag: Waarom laten de plaatjes niet zien waar het geluidsniveau 70 decibel of 
hoger is?  
Antwoord: Deze waarden zijn terug te vinden in het geluidsregister. Daarnaast is 
in bijlage II van dit verslag een nieuwe kaart toegevoegd waarbij langs de weg 
ook de absolute GPP geluidswaarden zijn weergegeven. Deze kaart wordt ook 
opgenomen in het definitieve geluidrapport.  
  
Vraag: De A28 oost heeft het hoogste GPP van Gelderland. Waarom doet u hier 
niet iets aan? 
Antwoord: Wat wij hier doen is het uitleggen van het wettelijke pakket aan 
maatregelen gebaseerd op de vastgestelde GPP’s. De regio komt mogelijk met 
slimme aanvullende wensen om iets te doen aan de geluidsbelasting 
 
Opmerking: Het hele dorp Hoevelaken heeft last van het geluid. Ook midden in 
het dorp hoor je de snelweg. Dit is niet genoemd in de presentatie. 
 
Opmerking: Overal worden maatregelen getroffen, behalve bij Hoevelaken. 
Hoevelaken heeft geen geluidvoorzieningen en heeft veel last door de 
veelvoorkomende westenwind. 
 
Vraag: Misschien is het helderder als er een kaart is waarbij de geluidsbeelden 
duidelijk zichtbaar over de bebouwing liggen. Is dit ook mogelijk? Hiermee 
kunnen we het probleem helder schetsen naar de raadsleden. 
Antwoord: Deze nieuwe kaart is toegevoegd in bijlage I van het verslag. Deze 
kaart wordt ook opgenomen in het definitieve geluidrapport.  
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Vraag: Er zijn toch twee pakketten wensen? Kan dit ervoor zorgen dat de 
beslissingen met betrekking tot de prioriteit van wensen anders worden 
genomen? 
 
Antwoord: Er is een regio- en een rijkswensenlijst. Het rijkswensen pakket richt 
zich onder andere op bereikbaarheid, vluchtstroken en verzorgingsplaatsen maar 
niet op geluid. Wat de uiteindelijke resultaten van deze twee lijsten en de 
invulling van wensen zijn weten we pas na vaststelling van het definitieve 
ontwerp en de definitieve geluids- en verkeerscijfers. De resultaten die vandaag 
getoond zijn dienen enkel ter beeldvorming. 
Het proces voor de aanbesteding, waarbij we zo veel mogelijk ruimte laten voor 
slimme oplossingen vanuit de markt, kan ertoe leiden dat de te realiseren 
geluidmaatregelen anders kunnen zijn dan vandaag geschetst. Hier heeft de 
opdrachtnemer de ruimte voor. In de aanbieding van de markt moet de 
opdrachtnemer in ieder geval voldoen aan alle wettelijke normen.  
 
Vraag: Klopt het dat in uw slotafbeelding overal 2-laags ZOAB is toegepast? 
Antwoord: Dit is juist, behalve op de krappe lussen in de knoop. Hier zou het 
ZOAB kapot gereden worden. 
 
Toelichting Amersfoort op geluidsdossier: 
De raad in Amersfoort heeft aangegeven dat ze de hoogste prioriteit wil geven 
aan geluidsmaatregelen. De vraag die nu uitgewerkt wordt is waar de ruimte voor 
slimme geluidsoplossingen zit. De ambtelijke opdracht is om helder de 
mogelijkheden te formuleren voor de Raad. Waarschijnlijk is er eind van de 
maand een bijeenkomst hierover met raadsleden. Eerder al is er een geluidsshow 
in de Raad gedaan om te ervaren wat de verschillende decibel waarden 
betekenen. Rond het eind van het jaar zal de Raad zich uitspreken over het totale 
pakket wensen. Uiteindelijk zal het regionale wensenpakket bekend zijn rond 
februari/maart 2013. 
 
Toelichting Gelderland op geluidsdossier: 
Gelderland staat wat verder van het geluidvraagstuk af. Voor nu is in ieder geval 
bepaald dat de provincie bij zal dragen aan de bereikbaarheid. Voor wat betreft 
geluid is er een informatieve nota naar de Staten in Gelderland gegaan. 
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Bijlage I: Overzichtskaart wettelijk maatregelpakket 
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Bijlage II: Overzichtskaart toenames toekomstige situatie t.o.v. 2012 

 


