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PROgressief 21 verbijsterd over uitwerking wet SWUNG: 
Een gemiddeld GPP van 70,8 dB blijkt  geen reden voor een geluidscherm….. 
 
 
Bij de informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de reconstructie van knooppunt 
Hoevelaken heeft Rijkswaterstaat woensdagavond 7 november j.l. in het stadhuis van Amersfoort 
informatie gegeven over de gevolgen van de reconstructie voor de geluidsoverlast in de omgeving. In 
heel veel situaties blijkt, met het oog op realisering van de reconstructie in 2020 en een berekend 
geluidsniveau in 2030, dat er maatregelen als geluidsschermen in verschillende hoogtes noodzakelijk 
zijn. Maar een verbijsterende constatering moet worden gemaakt: op vooral de A28 ten noorden van 
het knooppunt zijn geluidsschermen aan de Nijkerkse kant niet nodig en kunnen dus niet in het 
basiseisenpakket meegenomen worden. Of dit wel als prioriteit in het wensenpakket vanuit de regio 
komt, is absoluut geen zekerheid over te geven.  70,8 dB als geluidproductieplafond is blijkbaar een 
acceptabel niveau voor de wetgever ondanks de streefwaarde in de wet van 50 dB en de als 
maximum aangegeven waarde van 65 dB. Als we weten dat 70,8 dB vrijwel  een vervierdubbeling is 
van de geluidsbelasting ten opzichte van 65 dB (de gestelde maximum waarde) en t.o.v. 50 dB (de 
streefwaarde) zelfs 32 x zo sterk,  geeft dit de reden aan van de  geuite verbijstering. 

NB:  de dB (decibel)-waarden op zich zijn erg verhullend omdat deze waarden weergegeven 
worden in een logaritmische schaal. 
Daarom deze voorbeelden, uitgaande van elke keer een verdubbeling van de  
geluidsbelasting bij 3 dB verhoging. 

 
 
Hoe zit het allemaal?  
In de nieuwe wet geluidhinder SWUNG1, die op 1 juli 2012 in werking is getreden, is een nieuw 
beoordelingssysteem geïntroduceerd. Er zijn/worden zogenaamde GeluidsProductiePlafonds (GPP’s) 
voor de rijkswegen vastgesteld waarmee de rijkswegen een strikte geluidgrens krijgen die continu 
blijven gelden. Deze GPP’s worden vastgesteld via een berekening op referentiepunten. Dit zijn 
virtuele punten op 50 meter van de weg, 100 m van elkaar en op 4 meter hoogte. Op deze 
referentiepunten wordt jaarlijks gemonitord. 
 
Het GPP van 70,8 dB dat berekend is ter hoogte van Holkerveen blijkt uit de toelichting van 
Rijkswaterstaat geen reden te zijn voor geluidschermen. Voor de berekening wordt uitgegaan van  
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realisatie van het knooppunt in 2020. De GPP’s voor de referentiepunten langs het traject van de A1 
en de A28 en het knooppunt Hoevelaken zijn inmiddels berekend. Voor 2030 zijn voor diezelfde 
punten opnieuw de GPP’s bepaald. Dit alles op basis van onder meer vastgestelde rekenmodellen en 
prognoses van het wegverkeer in de verschillende jaren. Of er maatregelen en welke nodig zijn 
wordt vastgesteld aan de hand van doelmatigheidscriteria. Voor veel wegvakken rondom knooppunt 
Hoevelaken blijkt daaruit dat geluidswerende schermen nodig zijn. Voor het wegvak A28 knooppunt-
Nijkerk Oostelijke kant dus niet…. 
 
Voor PROgressief 21 reden om de verwante Tweede Kamerfracties en fracties in de Provinciale 
Staten te benaderen en te wijzen op de noodzaak van maatregelen. Ook zullen we in onze eigen 
gemeenteraad aandringen op gezamenlijke acties naar de vaste Kamercommissie en de Commissie 
MIE van Provinciale Staten. Omdat het om de leefbaarheid van onze inwoners gaat. 
 
Jan Duijnhouwer 
Fractievoorzitter. 
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