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De provincie Gelderland is met 1200 kilometer rijweg de grootste provinciale
wegbeheerder in Nederland. Provinciale wegen lopen vaak vlak langs woonbebouwing.
Door de belangrijke verbindingsfunctie is het provinciale wegennet bovendien vaak
erg druk. Hierdoor kan geluidshinder ontstaan.
Wegbeheerders moeten volgens de wet iedere vijf jaar de geluidsbelasting van het verkeer op
hun drukste wegen in kaart brengen. De wegbeheerder stelt vervolgens een actieplan op waarin
staat hoe hij de geluidsoverlast gaat aanpakken.
Actieplan Geluid 2008-2012
In 2008 werd het Actieplan Geluid 2008-2012 vastgesteld (zie Documenten) door Gedeputeerde
Staten. In deze 5 jaar zijn maatregelen getroffen om de geluidsoverlast van het verkeer op de
provinciale wegen te verminderen voor woningen met een te hoge geluidsbelasting. Ook werd de
geluidsoverlast aangepakt in gebieden waar de provincie stilte en rust een belangrijke kwaliteit
vindt. De provincie heeft als maatregel met name gekozen voor het aanleggen van
geluidsreducerend (‘stil’) asfalt, omdat dit een gunstig effect heeft op de hele omgeving van de
weg. De aanleg van stil asfalt werd uit kostenoverwegingen alleen overwogen als er groot
onderhoud aan de weg was gepland. Daar waar stilte belangrijk is voor recreatie en natuur is in
de periode van 2008 tot en met 2012 ongeveer 60 km stil asfalt aangelegd. Om de
leefomgeving voor de bewoners van woningen langs een provinciale weg te verbeteren is in
totaal in deze periode ongeveer 140 km stil asfalt aangelegd. In totaal hebben daarmee ca
27.000 mensen geprofiteerd van de aanleg daarvan. Deze kilometers zijn alleen daar aangelegd
waar meerdere woningen langs een weg een geluidsbelasting van 63 dB of meer, de
zogenaamde plandrempel, hadden.
Ontwerp-Actieplan Geluid 2013-2017
Op 27 november 2012 stelden Gedeputeerde Staten het ontwerp-Actieplan Geluid voor de jaren
2013-2017 vast (zie Documenten). De geluidskaarten voor dit laatste Actieplan zijn op 20 maart
2012 vastgesteld. In dit Actieplan ligt de nadruk op het aanpakken van te hoge geluidsbelasting
bij woningen langs provinciale wegen. De plandrempel voor plaatsen waar mensen wonen blijft
gehandhaafd op 63dB. Er is een nieuwe afwegingsmethode ontwikkeld die niet meer alleen kijkt
naar het aantal woningen met een geluidsbelasting van 63dB of meer, maar die het totale effect
van de aanleg van stil asfalt op alle woningen (dus ook woningen met een geluidsbelasting
onder 63 dB) meeneemt. Zo streeft de provincie naar een zo groot mogelijke verbetering van de
woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners in relatie tot de extra kosten voor de
aanleg van stil asfalt. Het plan wordt vanaf 20 december tot en met 6 februari ter inzage
gelegd. Het is mogelijk om op het plan in te spreken. Nadere informatie hierover vindt u op deze
website op de pagina bekendmakingen.
Reconstructie of aanleg nieuwe weg
De Wet geluidhinder geeft regels voor de aanpak van geluidhinder langs wegen als gevolg van
de reconstructie van een weg of de wijziging van een bestemmingsplan. De gevolgen van dit
soort ontwikkelingen op de geluidsbelasting van woningen en andere geluidsgevoelige
bestemmingen in de omgeving van de weg moeten in beeld worden gebracht. Indien nodig
worden maatregelen in de plannen opgenomen zodat de geluidsbelasting niet toeneemt. Of er
wordt een procedure voor een hogere geluidsbelastingswaarde opgestart (zie rechts op deze
pagina bij Producten).
Geluid in uw omgeving
Gelderland brengt jaarlijks de geluidssituatie van alle provinciale wegen in kaart. De meest
recente geluidskaart staat op deze website. Informatie over uw specifieke woonsituatie vindt u
door op de geluidskaart te zoeken naar uw postcode, woonplaats of adres (zie rechts op deze
pagina bij Kaarten en cijfers, kaart geluidsbelasting). Een beeld van geluidhinder en andere
milieuaspecten in uw leefomgeving ziet u door op de pagina ‘Mijn leefomgeving’ uw postcode in
te voeren.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het provincieloket (ook voor melden van
geluidsoverlast van provinciale wegen)
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
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