
Opgesteld door SHB&L       Maart 2012   
 
 Vragen voor de geluidsdeskundige van RWS.  
 
Toelichting  
Hieronder staan een aantal punten van de Wetsvoorstel Swung 1(32252 nr 2) en de 
Memorie van Toelichting (MvT) Wetvoorstel Swung 1 (32252 nr 3) dat mogelijk 
betrekking hebben op het Knooppunt Hoevelaken Project  
De tekst uit het wetsvoorstel of de Memorie van Toelichting zijn cursief gedrukt. De 
vragen zijn in geel.  
 
Geluidproductie plafonds  
1. Zijn de geluidsproductie plafonds voor alle punten binnen de grenzen van het 
Knooppunt Hoevelaken Project bekent? Als niet, wanneer worden zij bekend 
gemaakt? Met welke basis gegevens zijn de geluidsproductie plafonds berekend?  
 
A: Alle geluidproductieplafonds (GPP) én de bijbehorende basisgegevens worden via 
internet openbaar beschikbaar door middel van het zogenoemde “geluidregister”. Het 
geluidregister is toegankelijk op moment waarop SWUNG in werking treedt (naar 
verwachting 1 juli 2012) 
 
2. Hoeveel huizen zijn er binnen het gebied van het Knooppunt Hoevelaken Project 
die een hogere geluidsbelasting hebben in de huidige situatie dan de 
voorkeurswaarde van 50dB? Is er een overzicht van waar deze huizen liggen?  
 
A: dit soort gegevens zullen worden bepaald in het geluidonderzoek wat eind 2012 
wordt uitgevoerd. 
 
3. Geluidproductie plafonds worden berekend met gegevens vanuit 2008. (MVT bl 132. 
Artikel 11.45)) Rijkswaterstaat kan ons geen cijfers geven voor het huidige verkeer op 
de A1 en A28, dus hoe realistische zijn de berekend geluidproductie plafonds voor 
2012 en ook voor 2020?  
 
A: De gegevens die nodig zijn voor de bepaling van het geluidplafond zijn bekend 
maar op dit moment nog niet extern beschikbaar. Zie ook vraag 1 
 
4. Sinds 2008 een aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden met de wegen rondom 
de A1 en A28 die de geluidsbelasting hebben stapsgewijze de geluidsbelasting in 
Hoevelaken verhoogde. Deze wijzigingen zijn:  
• Het bouwen van een 9 meter eenzijdige scherm langs de A28 rond Vathorst  
• De spitsstrook op de A1 vanaf de Knooppunt tot Barneveld  
• Het openen van het Hanze tunnel voor verkeer uit Vathorst en het reconstructie van 
de Nijkerkerstraat  
• OWAB A28 met wijzigingen van de A1 aan de west kant van het knooppunt  
 
Als het geluidproductiplafond wordt berekend met gegevens uit 2008 en er wordt 
aangetoond dat sinds die tijd een “onbeheerste (niet aan regels gebonden) toenames 
van de geluidsbelasting op omliggende woningen” heeft plaatsgevonden met meer 
dan 1.5dB, worden dan geluidsreducerende maatregelen getroffen?  
 
A: het GPP geldt voor het geluid van de rijkswegen tezamen. Bij Hoevelaken 
betekent dit dat het geluid van A1 en A28 en alle verbindingswegen van het 
knooppunt bij elkaar wordt samengenomen (gecumuleerd) en jaarlijks wordt getoetst 



aan het GPP. In het GPP is rekening gehouden met de recente besluiten en de 
aanwezige geluidschermen. (zie ook de toelichting van 13 maart) 
Het geluid van gemeentelijke en provinciale wegen wordt niet 
samengenomen/gecumuleerd en wordt niet getoetst aan het GPP. 
Jaarlijks wordt de geluidproductie op de referentiepunten getoetst aan het GPP. Als 
blijkt dat het plafond wordt overschreden of overschreden dreigt te worden moeten 
geluidreducerende maatregelen worden onderzocht. 
Zoals ook in de toelichting is beschreven moeten geluidreducerende maatregelen 
wel doelmatig zijn om te worden uitgevoerd. 
 
 
De toenmalige minister VROM heeft in een brief aan de tweede kamer geschreven in dec. 2009 
(Kenmerk DGR/LOK2009058144) “Doordat de huidige wet voor het verdisconteren van de groei van het 
verkeer aangrijpt op fysieke aanpassing van wegen of spoorwegen, laat deze de groei die plaatsvindt 
zonder aanpassing van de infrastructuur ongemoeid. Dit leidt tot onbeheerste (niet aan regels 
gebonden) toenames van de geluidsbelasting op omliggende woningen. Het doel van de herziening van 
de geluidregelgeving is om aan deze onbeheerste groei een einde te maken en woningen en andere 
geluidsgevoelige objecten beter te beschermen tegen geluidhinder en tegelijkertijd te komen tot een 
substantiële vereenvoudiging van de regelgeving. Het doel van de herziening van de geluidregelgeving 
is om aan deze onbeheerste groei een einde te maken en woningen en andere geluidsgevoelige 
objecten beter te beschermen tegen geluidhinder en tegelijkertijd te komen tot een substantiële 
vereenvoudiging van de regelgeving.”  
 
5. Hoewel de nieuwe verkeerscijfers voor 2012 en 2020 zijn nog niet bekend, de 
verwachting is dat de verkeersgroei zal toenemen, vooral na de reconstructie van het 
knooppunt en het opheffen van de dagelijkse files op het knooppunt. Uit de literatuur  
hebben wij vernomen dat het groei van verkeer tussen 2010 en 2020 (zonder 
reconstructie) zal leiden tot een toename in geluidsbelasting van 2dB of meer. Dat 
betekent dat er dan geluidreducerende maatregelen moeten worden genomen. 
Wordt dit dan opgenomen in het eisen pakket van RWS voor de reconstructie van 
het knooppunt?  
 
A: Het project Hoevelaken en de te treffen maatregelen moet voldoen aan de wet 
SWUNG. Eis aan de marktpartijen is dat de aanbiedingen hier dus ook aan moeten 
voldoen.  
 
6. Wanneer zal het openbaar geluidregister (artikel 11.25) dat gegevens bevat met 
betrekking tot de geldende geluidproductieplafonds worden gepubliceerd? (Artikel 
8A.25) Het register zal gegevens bevatten :  
• het laatstelijk genomen besluit waarbij het geluidproductieplafond is vastgesteld, 
opnieuw is vastgesteld of gewijzigd;  
• de ligging van de referentiepunten die behoren bij het geldend 
geluidproductieplafond;  
• de brongegevens die behoren bij het geldend geluidproductieplafond;  
Aannemend dat de wet geluidproductieplafonds wordt binnenkort van kracht, kan 
RWS ons nu de gegevens bedoeld onder a.b. en c. verstrekken?  
 
A: Nee, zie antwoord vraag 1 
 
7. In MvT #2.3 p 16 staat: “Voor de (weg) beheerder betekent dit systeem (van 
naleven van geluidproductieplafonds), waarbij continue naleving van de plafonds is 
losgekoppeld van het moment waarop de infrastructuur wordt gewijzigd, dat hij (de 
weg beheerder) enige flexibiliteit heeft om zelf het moment te kiezen om zo nodig 
geluidmaatregelen te treffen. Hij kan kiezen voor het moment van een wegwijziging 
of groot onderhoud, maar ook voor een ander moment.” Het zal duidelijk zijn dat het 
treffen van voldoende geluidmaatregelen tijdens het Knooppunt Hoevelaken Project 
goedkoper zal zijn dan het uitvoeren nadat het project voltooid is. Daarom verzoeken 



wij RWS het als eis op te nemen dat geluidmaatregelen worden getroffen om het 
geluidproductie plafond terug te brengen tot de laagste waarde van of de heersende 
waarde in 2008 en alle geluidsgevoelige objecten (huizen) in Hoevelaken voldoen 
aan de voorkeurswaarde van 50dB, zoals die ook voor naburige recente woonwijken, 
zoals Vathorst geldt"  
 
A: Zie antwoord vraag 5. 
 
8. In het MvT bijlage 6 bl 163 staat: “Het normatieve kader in de Wet geluidhinder 
bestaat uit een bandbreedte tussen een zogenoemde voorkeurswaarde en een 
maximale ontheffingswaarde. De filosofie is als volgt: In principe zullen 
geluidsbelastingen lager of gelijk aan de voorkeurswaarde moeten zijn. In bepaalde 
gevallen kunnen geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde toelaatbaar zijn. 
Daarvoor moet dan wel een afweging plaatsvinden die uitmondt in een zogenoemd 
hogere-waardebesluit.”  
1. Bij een omvangrijk project zoals het Knooppunt Hoevelaken Project is de 
geluidsdeskundige ook van mening dat het Rijk verplicht moet zijn om aan het 
principe van de wet te voldoen en een geluidsbelasting lager of gelijk aan de 
voorkeurswaarde te hanteren?  
2. Net zoals nieuwbouw wijken (zoals Vathorst waar de geluidsbelasting is 50dB met 
enkele uitzondering met ontheffing 55dB) mogen niet gebouwd worden met een 
geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde, moet het ook een regel zijn dat grote 
rijksprojecten mogen niet uitgevoerd worden als de geluidsbelasting na uitvoering 
van het project hoger is dan de voorkeurswaarde!  
 
A: Zie antwoord vraag 5. 
 
9. Artikel 11.35 “In het besluit tot vaststelling of wijziging van een 
geluidproductieplafond wordt aangegeven welke maatregelen met toepassing van 
artikel 11.29 bij de besluitvorming in aanmerking zijn genomen.” Zijn er of worden er 
geluidreducerende maatregelen bij de besluitvorming in aanmerking genomen bij de 
vaststelling van het geluidproductieplafond op de A1 en A28 rondom knooppunt 
Hoevelaken? En zo, ja, welke geluidreducerende maatregelen?  
 
A: Voor knooppunt Hoevelaken zal een tracébesluit worden opgesteld. Bij de 
voorbereiding van het tracébesluit zal (medio 2015) een geluidonderzoek worden 
opgesteld waarin de geluideffecten en de benodigde maatregelen zullen worden 
bepaald. De resultaten van het geluidonderzoek worden in het (ontwerp) tracébesluit 
(2015-2016) opgenomen. 
 
10. In MvT # 3.2.1. p 26 staat: “Voor de van rechtswege ingestelde plafonds moet de 
beheerder, in aansluiting op bedoeld signaal, een prognose geven van het jaar 
waarin het geluidproductieplafond volledig benut zal zijn. De prognose zal gestoeld 
zijn op de meest recente inzichten in de verkeersontwikkeling.” Bij deze prognose zal 
de beheerder aangeven of en wanneer hij geluidreducerende maatregelen gaat 
overwegen. Met de verwachte toename in verkeer tussen 2008 (jaar van vaststelling 
van geluidproductieplafond) en 2020 door autonome groei, de ingevoerde wijzigingen 
in de wegen (zie punt 2) en de verwachte toename in verkeer na het opheffen van 
files rondom het knooppunt, is de verwachting dat de volledige ruimte van 1.5dB zal 
benut worden onmiddellijk nadat het reconstructie klaar is of zelfs voor 2020. Is dat 
niet een verplichting dat RWS nu aangeeft welke geluidreducerende maatregelen 
worden overwogen om het geluidsproductieplafond niet te overschrijden? Moet er 
niet een marge zijn van enkele dB's tussen het GPP en het berekende geluidsniveau 
bij gereedkomen van het project of horizonjaar 2030?"  
 



A: Het geluidonderzoek zal zich richten op de situatie ca 10 jaar na het gereed 
komen van de wegverbreding. Dat is naar verwachting dus het jaar 2030.      
 
11. Bij het berekenen van geluidproductie plafonds langs de A1 en A28 in de beurt 
van Knooppunt Hoevelaken wordt er rekening gehouden met de huidige 23 rijbanen 
van het knooppunt? Het geluid van 23 banen strekt zich veel verder uit dan 600m. 
Wordt er daar rekening mee gehouden?  
 
A: Ja, in SWUNG wordt rekening gehouden met alle rijbanen van de A1 en de A28 
en de verbindingswegen in het knooppunt. Het GPP wordt gebaseerd op het 
samengenomen geluid van alle rijbanen van de rijkswegen bij elkaar.  
De toekomstige geluidproductie wordt eveneens bepaald van alle toekomstige 
rijbanen van de rijkswegen. Indien de toekomstige geluidproductie het GPP 
overschrijdt wordt onderzoek gedaan naar de maatregelen die nodig zijn om weer 
aan het GPP te voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle woningen (en 
andere geluidgevoelige objecten) met een geluidbelasting van meer dan 50 dB, ook 
als deze verder van de weg af liggen dan 600 meter. 
 
 
12. Nadat het geluidproductieplafond is vastgesteld, is het mogelijk voor 
belanghebbende om in beroep te gaan tegen het vastgesteld geluidproductieplafond 
en hoe werkt die procedure?  
 
A: Bij het inwerking treden van SWUNG worden de GPP’s van rechtswege 
vastgesteld. Het is niet mogelijk om hier zienswijzen op in te dienen of tegen in 
beroep te gaan. 
Echter, indien straks in het tracébesluit voor knooppunt Hoevelaken de GPP’s 
zouden worden gewijzigd, dan is hier wel de uitgebreide procedure van de Algemene 
wet bestuursrecht (AWB) op van toepassing.  
 
 
 
Voorkeurswaarde  
13. Volgens Artikel 11.30 #1 in het nieuw wetsvoorstel “Het bevoegd gezag stelt een 
geluidproductieplafond op een zodanige waarde vast dat de geluidsbelasting die de 
geluidsgevoelige objecten vanwege de betrokken weg of spoorweg ondervinden, de 
voorkeurswaarde niet overschrijdt.” • De voorkeurswaarde is 50dB.  
• Volgens de definitie in het nieuwe wetsvoorstel “het voorkeurswaard geeft aan 
welke geluidsbelasting aldaar bij voorkeur niet wordt overschreven”.  
• De huidige geluidsbelasting in Hoevelaken is 60-70 dB (officiële getallen uit 
bestemmingsplannen van Amersfoort).  
Dus kunnen wij concluderen dat de voorkeurswaarde wordt degelijke overschreden 
en dat maatregelen moeten getroffen worden om het geluidproductieplafond te 
verlagen tot de voorkeurswaarde. Is RWS van plan als eis op te nemen in het 
Knooppunt Hoevelaken Project dat het geluidsproductieplafond de voorkeursgrens 
mag niet overschrijden? Zo niet, waarom niet?  
 
A: Artikel 11.30 lid 1 is van toepassing op de aanleg van een nieuwe rijksweg. Voor 
een bestaande rijksweg zoals bij Hoevelaken het geval is, is artikel 11.30 lid 2 van 
toepassing. Zie hiervoor ook de Memorie van Toelichting. 
Kortgezegd is bij de bepaling van de geluidmaatregelen de werkwijze als volgt: 

- indien de toekomstige geluidproductie hoger is dan het GPP wordt 
onderzocht welke maatregelen nodig én welke doelmatig zijn om aan het 
GPP te voldoen 



- Volgens 11.30 lid 2 is de “streefwaarde” voor de toekomstige geluidbelasting 
van geluidgevoelige objecten de waarde die zij zouden ondervinden bij 
volledige benutting van het geldende plafond. 

- Volgens 11.30 lid 4 is het mogelijk plafond hoger vast te stellen indien de 
benodigde maatregelen niet doelmatig zijn.  

Zie verder antwoord vraag 5. 
 
14. In het MvT bijlage 6 bl 163 staat: “Het normatieve kader in de Wet geluidhinder 
bestaat uit een bandbreedte tussen een zogenoemde voorkeurswaarde en een 
maximale ontheffingswaarde. De filosofie is als volgt: In principe zullen 
geluidsbelastingen lager of gelijk aan de voorkeurswaarde moeten zijn. In bepaalde 
gevallen kunnen geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde toelaatbaar zijn. 
Daarvoor moet dan wel een afweging plaatsvinden die uitmondt in een zogenoemd 
hogere-waardebesluit.”  
 
Bij een omvangrijk project zoals het Knooppunt Hoevelaken Project is het Rijk niet 
verplicht om aan het principe van de wet te voldoen en een geluidsbelasting lager of 
gelijk aan de voorkeurswaarde te hanteren?  
 
A: De toepassing van het doelmatigheidscriterium voor geluidmaatregelen is in de 
wetgeving opgenomen. Ook de wijze waarop het doelmatigheidscriterium wordt 
ingevuld is vastgelegd.  
 
 
Nota Mobiliteit  
15. Een omvangrijke saneringsoperatie, gebaseerd op de rijks doelstellingen voor 
geluid is neergelegd in de Nota Mobiliteit, waarin de bestaande saneringsoperatie op 
grond van de Wet Geluidhinder zal worden geïntegreerd, zal bijdragen aan de 
reductie van bestaande, hoge geluidsbelastingen die in eerste instantie door de 
vaststelling van geluidproductieplafonds zouden worden gelegaliseerd. Hierin zal 
tevens extra aandacht worden geschonken aan een aantal specifieke situaties 
waarin de geluidsbelasting sinds het inwerkingtreden van de Wet Geluidhinder 
relatief sterk is gestegen. Is het Nota Mobiliteit nog bij het knooppunt van 
toepassing?  
 
A: Ja, de genoemde saneringssituaties zijn opgenomen in afdeling 11.3.6 van de 
Wet milieubeheer. 
 
16. In het MvT # 2.3 bl 17 staat: “Met het oog op de samenhang tussen de drie 
«saneringsstromen» is besloten deze drie stromen (punten 6 en 7) samen te voegen 
tot één integrale saneringsoperatie. Ook de beschikbare budgeten zullen worden 
samengevoegd.” Daardoor komt een budget beschikbaar van in totaal circa € 1 
miljard. Is dit budget nog beschikbaar voor geluid reducerende maatregelen rondom 
het Knooppunt Hoevelaken?  
 
A: Dit aparte budget is beschikbaar voor de landelijke saneringsoperatie van 
wegverkeer- en spoorweglawaai (pijler 2 van SWUNG zoals in de toelichting van 13 
maart is beschreven).  
De maatregelen die nodig zijn om aan het GPP te voldoen (pijler 1) moeten vanuit 
het projectbudget Hoevelaken worden bekostigd. 
 
 
Sanering en toename in geluid van 5dB t.o.v. 1986  
17. In het MvT # 2.3 bl 17 staat: “Daarnaast zal er ook iets worden gedaan voor 
woningen die ten opzichte van de situatie in 1986/1987 een stijging van de 



geluidsbelasting hebben ondervonden van meer dan 5 dB en, mede daardoor, op 
een relatief hoog geluidsniveau zitten. De geluidsbelasting van deze woningen wordt 
door de invoering van de geluidproductieplafonds gelegaliseerd, maar ook voor deze 
woningen worden geluidbeperkende maatregelen overwogen. De wens is deze te 
reduceren tot een aanvaardbaar niveau”.  
• In Hoevelaken is het zeker dat een toename in geluidsbelasting heeft 
plaatsgevonden sinds 1986 o 1 dB toename 1986 – 1993  
o 3 dB toename 1993 – 2003 (zie punt 6)  
o 1.5 toename 2002 – 2008  
o 1.5 toename van wegens wijzigingen (zie punt 4)  
Dus zijn wij van mening dat in het Knooppunt Hoevelaken Project geluidreducerende 
maatregelen moeten worden opgenomen als eis. Als geluidreducerende maatregelen 
worden niet opgenomen als eis, moet RWS aantonen dat het geluid is niet met 5dB 
toegenomen sinds 1986?  
 
A: RWS hoeft dit niet aan te tonen. In het Besluit Geluidhinder Milieubeheer is een 
limitatieve lijst opgenomen van wegvakken waar sprake is van een dergelijke 
toename (ook wel “grote groei gevallen” genoemd). Knooppunt Hoevelaken staat niet 
op deze lijst van wegvakken met grote groei zodat er geen sprake is van sanering 
ivm grote groei.  
 
18. In het MvT # 6.4 bl 87 staat: ”De huidige Wet geluidhinder staat voor 
honderdduizenden woningen een onbeheerste groei van geluid toe. Met name het 
wegverkeer is bijzonder gegroeid. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
geluidhinder als gevolg van wegverkeer de afgelopen 20 jaar fors is toegenomen. 
Lokaal worden weliswaar tijdelijk verbeteringen bereikt, maar over de hele linie is er 
sprake van een onbeheerste stijging van geluidsbelastingen en dus van geluidhinder. 
Door gegevens van het RIVM en het MNP wordt dit bevestigd. Zo is de ervaren 
geluidhinder door rijkswegen in de periode 1993– 2003 meer dan verdubbeld 
(rapport 815120001, 2004). Het aantal woningen met een geluidsbelasting door 
wegverkeer boven de voorkeurswaarde is ook fors toegenomen. Als de 
verkeersgroei verder doorzet, zal de geluidhinder ook verder groeien. Dit geeft 
duidelijk aan dat de toename in geluidsbelasting bij knooppunt Hoevelaken waar de 
A1 en A28 elkaar kruisen dat de toename is > 3dB tussen 1993 -2003.  
 
Geluid reducerende maatregelen  
19. In het MvT # 2.3 bl 17 staat: “Met de aanpak van situaties met een hoge 
geluidsbelasting alleen wordt niet volstaan. Er is de wens geluidhinder verder te 
beperken en ook het verkeer zal mogelijk blijven groeien. Er zijn dus ook meer 
generieke maatregelen nodig om te bevorderen dat de geluidsbelasting zo min 
mogelijk stijgt en bij voorkeur zelfs daalt. Dat kan met bronmaatregelen. Er zijn 
bronmaatregelen beschikbaar die in verhouding tot hun kosten een groot effect 
hebben. In het huidige beleid wordt al zowel internationaal als nationaal sterk ingezet 
op invoering van bronmaatregelen. Dit is onder meer vastgelegd in de 
Toekomstagenda Milieu.” 
Aan deze wens van de wet om geluidhinder verder te beperken te voldoen, zijn 
maatregelen nodig. Gaat RWS maatregelen tot verlaging van de geluidsbelasting 
worden opgenomen in het eisen pakket van het Knooppunt Hoevelaken project voor 
de kern van Hoevelaken en langs de A28 tot voorbij het Hoevelakense Bos en in 
Holkerveen? 
 
A: zie antwoord vraag 5 
 



20. In het MvT # 2.3 bl 14 staat: “Bezien vanuit de problemen met de toename 
van de geluidsbelasting is primair een voorziening nodig die verdere onbeheerste 
groei van de geluidproductie van wegen en spoorwegen tegengaat. Voorkomen 
moet worden dat de problematiek groter wordt. De eerste pijler is hierop 
gericht.”…… “Met het beheersen van de geluidsbelastingen kan niet worden 
volstaan. Er zijn situaties waar de geluidsbelastingen weliswaar niet meer 
toenemen, maar desalniettemin hoog zijn. De tweede pijler bestaat dan ook uit 
het reduceren van deze hoge geluidsbelastingen.”…“De derde pijler betreft de 
reductie van geluidproductie door de versterkte inzet van bronmaatregelen, die 
gemiddeld genomen doelmatiger zijn dan andere geluidmaatregelen. Dat is 
enerzijds wenselijk om de geluidproductie verder terug te dringen, en anderzijds 
om groei van verkeer mogelijk te maken zonder dat geluidsbelastingen 
toenemen. De derde pijler van het nieuwe stelsel bestaat dan ook uit het 
stimuleren van de toepassing van bronmaatregelen.”  
 
Dit artikel geeft ook aan de wens om het geluidproductieplafond te verlagen met de 
bedoeling bronmaatregelen te stimuleren. Dit is nog een reden dat geluid 
reducerende maatregelen moeten in het eisen pakket van het Knooppunt 
Hoevelaken Project opgenomen worden. Wordt geluidreducerende maatregelen 
opgenomen als eis in het eisen pakket om de toepassing van bronmaatregelen te 
stimuleren? 
 
A: zie antwoord vraag 5. Rijkswaterstaat houdt er vooralsnog rekening mee dat bij de 
reconstructie overal waar dit technisch haalbaar is een verharding van tweelaags 
ZOAB zal worden toegepast.  
 
20. In het MvT # 3.3.3 bl 33 staat: Bij aanleg van infrastructuur wordt vroegtijdig in de 
planfase onderzocht wat de te verwachten geluidsituatie is. Naar aanleiding daarvan 
wordt bezien of de voorkeurswaarde uit de wet voor de woningen en andere 
geluidsgevoelige objecten wordt overschreden. Is dat het geval dan dienen 
alternatieven en/of geluidbeperkende maatregelen overwogen te worden.  
Wanneer wordt de geluidssituatie onderzocht? Hoe worden de bewoners van huizen 
met een hogere voorkeurswaarde dan 50dB geïnformeerd? Is RWS niet verplicht om 
geluidsreducerende maatregelen op te nemen als eis wanneer er huizen zijn 
waarvan de voorkeurswaarde van 50dB wordt overschreden?  
 
A: De geluidsituatie wordt onderzocht als onderdeel van het (ontwerp) tracébesluit 
(2015-2016). Van de publicatie van het ontwerp tracébesluit zullen ook de 
belanghebbenden in kennis worden gesteld. 
Overigens vereist de regelgeving niet dat alle bewoners van een huis met een 
geluidbelasting van meer dan 50 dB hier specifiek over worden benaderd. Dit geldt 
alleen voor bewoners van een huis waarvan de geluidbelasting als gevolg van de 
wijziging van een GPP toeneemt tot boven de waarde die zou optreden bij een 
volledig geluid plafond én hoger is dan 50 dB.  
 
Actie plan  
21. In het MvT # 2.6 bl 20 staat: “Uitvoering van het geluidbeleid vergt echter meer 
dan het volgens strikte regels uitvoeren van sanering en naleven van 
geluidproductieplafonds. Eens in de vijf jaar is er een moment van «bezinning». Dat 
is het moment van de geluidsbelastingkaarten en het actieplan. Dan gaat het om het 
vaststellen van wat bereikt is en wat de doelstellingen zijn voor de volgende vijf jaar. 
Natuurlijk komen hierbij de vorderingen van de saneringsplannen in beeld. Maar ook 
een algemene terugblik en vooruitblik op de beheersing van de geluidproductie door 



geluidproductieplafonds is dan aan de orde. Ten slotte speelt ook het bronbeleid een 
grote rol in het actieplan.”  
 
RWS heeft vaak, als wij vragen hebben gesteld voor milieu, gezegd tegen de SHB&L 
dat zij zullen voldoen aan de wet. Hier staat het duidelijk dat uitvoering van het 
geluidbeleid vergt echter meer dan het volgens strikte regels uitvoeren. Wordt een 
actieplan zoal hierboven bedoeld voor het Knooppunt Hoevelaken Project opgesteld 
met doelstellingen en ook uitgevoerd voor de volgende vijf jaar, met eind datum 
2020? Wat is het actieplan van RWS voor de A1 en A28 rondom knooppunt 
Hoevelaken?  
 
A: Nee, voor Hoevelaken wordt geen afzonderlijk actieplan opgesteld. Het in de wet 
genoemde actieplan betreft één landelijk plan. Het huidige actieplan geluid is te 
downloaden via de site: 
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/geluid_rond_snelwegen_n
ederland/actieplan/ 
In 2014 wordt een volgend actieplan opgesteld.  
 
Dat actieplan dient dus te worden opgenomen in het programma van eisen van het 
knooppunt project. De geluidsreductie die bij deze bronmaatregelen hoort zijn dus 
een deel van de bovenwettelijke inspanning van RWS m.b.t. geluidsreductie en 
kunnen uit het betreffende programma budget worden gefinancierd. Het is duidelijk 
dat het knooppunt project kwalificeert voor maatregelen uit dit programma  
 
Akoestisch onderzoek  
22. In artikel 11.33 zesde lid staat: “Onze Minister stelt nadere regels omtrent:  
 
a. de wijze waarop het akoestisch onderzoek en de berekeningen  
worden uitgevoerd;  
b. de situaties waarop het akoestisch onderzoek en de berekeningen  
betrekking hebben;  
c. de gevallen waarin redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen behoefte 
bestaat aan een onderzoek naar de effecten van samenloop.  
Wat zijn deze regels?  
 
A: Dit heeft betrekking op de Regeling Geluid Milieubeheer en het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder 2012.  
 
 
Metingen en berekeningen van geluidbelasting  
23. Volgens geluids deskundigen is het moeilijk om geluid nauwkeurig te berekenen 
in een complexe situatie zoals het knooppunt, waar vele wegen elkaar kruisen op 
verschillende niveaus met vele onderliggende weggen in de beurt. In Amendement 
32 van het wetsvoorstel staat: “een verantwoording van de validatie van de 
berekende waarden voor de referentiepunten, waarbij de validatie in ieder geval 
plaatsvindt middels steekproefsgewijze metingen door een onafhankelijke partij.”  
 
In amendement 36 staat: “Bij het berekenen van de geluidproductie, bedoeld in het 
vorige lid, wordt uitgegaan van de gemiddelde waarden over de technische 
levensduur van de weg of spoorweg, welke zijn gevalideerd door metingen 
uitgevoerd door een onafhankelijke partij.”  
Is RWS van plan om de berekening van geluidsproductieplafonds te valideren met 
langdurige metingen, zoals nu wordt uitgevoerd door RIVM en zoals is uitgevoerd 
door Provincie Gelderland in Harderwijk? Zo niet, hoe kan RWS verwachten dat het 
publiek vertrouw heeft in de berekeningen?  

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/geluid_rond_snelwegen_nederland/actieplan/
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/geluid_rond_snelwegen_nederland/actieplan/


A. Zie bijeenkomst 13 maart over rekenen en meten. 
 
24. Volgens geluids deskundigen worden reflecties van schermen en het invloed van 
wind vaak onderschat in geluidsberekeningen. Langs de A28 ten noorden van het 
knooppunt Hoevelaken en rond het knooppunt aan de noorden kant zijn er 
geluidsschermen die het geluid over het knooppunt leiden en dan langs de A28 en 
de Nijkerkerstraat bij zuidwesten wind en over kern Hoevelaken bij westen wind. 
(zgn. “rol” effect). Hierdoor zijn de werkelijke geluidsniveaus veel hoger dan wordt in 
de officiële wettelijke berekeningen aangegeven. Gaat RWS de berekening valideren 
door langdurige metingen of gaat RWS de berekent geluidsproductieplafonds 
corrigeren voor deze effecten? Zo niet, hoe kan RWS verwachten dat het publiek 
vertrouw heeft in de berekeningen?  
 
A. Zie bijeenkomst 13 maart over rekenen en meten. 
 
25. Is RWS van plan om langdurige metingen van geluid uittevoeren vóór en na de 
reconstructie van het knooppunt om het publiek en henzelf het vertrouw te geven dat 
de aannemer heeft de geluidsniveaus werkelijk gehaald dat hij heeft aangegeven in 
het MER?  
 
A. Zie bijeenkomst 13 maart over rekenen en meten. 
 
26. Als langdurige metingen worden gedaan die aantonen dat de geluidsbelasting 
hoger is dan het berekend geluidsproductieplafond, worden geluidsreducerende 
maatregelen genomen? Zo niet, waarom niet?  
 
A. Zie bijeenkomst 13 maart over rekenen en meten. 
 
Nauwkeurigheid van berekeningen  
27. In officiële rapporten van Amersfoort voor bestemmingsplannen worden hogere 
getallen voor het geluidsniveau aangegeven dan blijkt uit de tekening op de RWS 
website. Zie rapporten:  
1. Geluidschermen langs de rijksweg A28 Vathorst Goudappel Coffeng 10 maart 
2005 OBV076/Bxt/0771  
2. Tijdelijk geluidsscherm A28 Akoestische analyse Goudappel Coffeng 23 juli 2008 
OBV120/Cps 1010  
3. Actualisatie akoestisch onderzoek reconstructie Nijkerkerstraat Goudappel 
Coffeng 15 augustus 2007 AMF/143/Abm/1156  
Hoe wordt het verschil verklaard en welke acties worden genomen om het 
voorkeurswaard te halen?  
 
A: Er zijn nog geen gedetailleerde berekeningen gemaakt in het kader van het 
akoestisch onderzoek voor knooppunt Hoevelaken. Pas wanneer deze zijn 
uitgevoerd kan meer worden gezegd over eventuele verschillen met andere 
onderzoeken. 
  
28. In het OWAB A28 is er geen rekening gehouden met het cumulatief geluid van de 
A28 en A1 voor mensen die ten noorden van het knooppunt wonen. Er is alleen 
rekening gehouden met verkeer op de A1 ten westen en noorden van het knooppunt. 
Dat geeft een incorrect beeld. Wat is de verklaring hiervoor en wordt het 
gecorrigeerd? 
 
A: De Wet geluidhinder is van toepassing op het (O)WAB A28 Utrecht-Amersfoort. In 
de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting getoetst per geluidbron; dat wil zeggen 
separaat getoetst voor de A28 en separaat getoetst voor de A1. Voor de woningen 



waarvoor in het (O)WAB een hoger waarde wordt vastgesteld wordt de cumulatieve 
geluidbelasting in beeld gebracht. 
In de SWUNG regelgeving wordt het geluid van de A28 en de A1 eerst samen 
genomen en vervolgens getoetst aan het GPP. 
 



Kosten baten analyse  
29. Bij het bepalen van kosten baten analyses voor geluid reducerende maatregelen, 
wordt vaak uitgegaan van het aantal woningen in een bepaald gebied en de hoogte 
van de geluidsoverlast. Er recreëren in Het Hoevelakense Bos jaarlijkse 100,000 
mensen, volgens Geldersch Landschap, de eigenaar van Het Bos. Hoe wordt de 
kosten / baten analyse gemaakt voor een natuur / recreatie gebied, de enige natuur / 
recreatie gebied in Hoevelaken waar zoveel mensen recreëren en waar er nu al veel 
geluidsoverlast is?  
 
A: SWUNG kent een doelmatigheidscriterium waarin de kosten en baten van 
geluidreducerende maatregelen worden bepaald. Dit criterium geldt echter alleen 
voor geluidgevoelige objecten zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. De 
camping en het Hoevelakense Bos vallen niet in deze categorie. Het 
doelmatigheidscriterium houdt hier dus geen rekening mee 
 
30. Bij het Camping Overbos komen 15,000 - 20,000 mensen per jaar logeren en 
recreëren. Hoe wordt het kosten baten analyse uitgevoerd voor het Camping 
Overbos?  
 
A: Zie antwoord vraag 29.  
  
   
Ecologische Hoofdstructuur  
32. In het MvT # 5.6 bl 75 staat: “Het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer 
en de Natuurbeschermingswet 1998 zullen naast elkaar bestaan. Het gebruik en de 
wijziging van wegen en spoorwegen waar zij door of in de buurt van onder de 
natuurbeschermingswet 1998 vallende gebieden lopen, moet ook passen binnen de 
vereisten die de Natuurbeschermingswet 1998 hieraan stelt. Dat geldt mede voor de 
geluidproductieplafonds die ter plaatse worden vastgesteld. Voorts zijn er de 
gebieden die behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het Nationaal 
Milieubeleidsplan 4 is als doelstelling opgenomen dat in 2030 de gewenste 
akoestische kwaliteit in de EHS-gebieden gerealiseerd is. Als tussenstap is in het 
Nationaal Milieubeleidsplan 4 en ook de Toekomstagenda Milieu opgenomen dat 
ernaar gestreefd wordt dat het geluidniveau in die gebieden in 2010 niet hoger ligt 
dan in 2000 (Kamerstukken II 2005/06, 30 535, p. 61). In het kader van de uitvoering 
van hoofdstuk 11 zal daarop worden voortgebouwd.”  
 
Het Hoevelakense Bos is een belangrijke verbindingsschakel in de EHS.  
Neemt RWS maatregelen om te zorgen dat het geluidsniveau in het Bos niet hoger 
ligt dan in 2000? 
 
A: Het geluid- en natuuronderzoek wat in het kader van het (ontwerp) tracébesluit 
wordt uitgevoerd zal de effecten van het geluid op de EHS in beeld brengen. Dan zal 
blijken of voor de EHS specifieke geluidmaatregelen vereist zijn.  


