
1 

Samenvatting van Verantwoordelijkheden van Gemeentes, Provincies en RWS m.b.t. geluid  en 

luchtkwaliteit 

 

1.1.1.1. “Doel van de Wet is het voorkomen danwel beperken van geluidhinder. Voor de geluidhinder 

vanwege wegverkeerslawaai wil de wet dit bereiken door: 
• het bevorderen van stiller verkeer (bronmaatregelen);  
• te voorkomen dat nieuwe geluidknelpunten ontstaan (preventie);  
• te voorkomen dat bij reconstructie van wegen de geluidhinder toeneemt (stand-still beginsel);  
• maatregelen te treffen bij bestaande situaties met een hoge geluidbelasting. (Crow July 2004) 

Het Vathorst scherm vormt een nieuw geluidknelpunt, waardoor Hoevelaken en Holkerveen 

een hoge geluidsbelasting hebben en is dus niet toegestaan volgens de Wet.  

 

Wat is de verantwoordelijkheid van Gemeente, Provincie en RWS. 

 

2. In het rapport “Akoestisch onderzoek verbindingsweg Vathorst – Corlaer (Goudappel Coffeng 21 

Sept 2004 AMF 109/cps/1033) wordt geconstateerd dat voor 36 woningen in de Laak de hoogste 

geluidsbelasting is 52dB. “Om overal te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde wordt 

geconcludeerd dat toepassen van ZSA een randvoorwaarde is waarbij de schermhoogte minimaal 

verdubbeld zou moeten zijn.”  

 

Het akoetische effect voor huizen ten oosten van het scherm is gemiddeld 59.7dB –Ddit is 9.7dB 

boven de voorkeursgrens, berekend met een lage verkeersintensiteit. 
 

• Waarom wordt gesteld dat de schermhoogte verdubbeld moet worden (tot 2meter) voor 

een overschrijding van 2 dB voor 36 woningen in Laak 1 (te Amersfoort) en waarom 

wordt geen aktie genomen voor de 47 woningen aan de oostkant van de A28 (in 

gemeente Nijkerk) met een overschreiding van gemiddelde 9.71 dB, waarvan 27 

woningen (met en zonder scherm) die een geluidsbelasting hebben van boven 60dB, met 

en  hoogste waarde van 70.98dB? (Goudappel Coffeng 10 maart 2005 OBV076/Bxt/0771)  
• Is dit moreel en ethisch verantwoord? 

 
Opmerking: het bestemmingsplan (Vaststelling bestemmingsplan A28 aansluiting Vathorst –

Corlaer 2006 12 dec. 2005) van gemeente Amersfoort is wel aangepaste in het belang van de 

vliermuizen ter plekke!!!!!!!!! 

 
3. Volgens de Wet geluidhinder, mag de geluidsbelasting op een woning mag niet boven 60dB(A) 

komen.  

• Kan RWS bevestigen dat als de geluidsbelasting boven deze grens gaat dat maatregelen 

nodig zijn om de burgers te beschermen. 
 

4. Als metingen van geluid en luchtkwaliteit een slechter beeld geven dan verwacht wordt op basis 

van de theoretische berekeningen, en als de metingen aantonen dat de grenswaarden worden 

overschreiden zal de gemeente en/of RWS maatregelen nemen? 

 

5.5.5.5. Als berekening en/of metingen aantonen dat de fijnstofbelasting boven de wettelijke norm is, heeft 

de RWS en gemeente Nijkerk de verplichting en verantwoordelijkheid (wettelijke en morele) om 

de burger te beschermen tegen de fijnstof belasting. 
 

6.6.6.6. Nederlands geluidsbeleid: 
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–“Geluidsbeleid is een taak van de gezamenlijke overheden. Het rijke stelt de algemene kaders, 

andere overheden zoals gemeenten passen deze in concrete situaties toe” (VROM Wet 

Geluidshinder) (Vraag en Aantwoord 11) 

–“De wet richt zich vooral op de bescherming van het burger in zijn woonomgeving” 

• Welke maatregelen kan de gemeente nemen om de geluidsbeleid uit te voeren en de 

bescherming van de burgers toe te passen. 
 
7.7.7.7. Implementatie van EU richtlijnen. De EU-richtlijnen zal in twee stappen (tranches) in Nederland 

worden geimplementeerd. (VROM dossier) 
Tranche 1 (geluidsbelastingkaarten in 2007, actieplan in 2008) 

o Wegen waarop jaarlijkes meer dan 6 miljoen maal een voertuig zal passeren 

o Inrichtingen volgens de Wet milieubeheer die meer dan 55decibel produceren. 

 

• Op de A28 passeren (24) of wel 53 miljeon voertuigen per jaar. Op knooppunt 

Hoevelaken zal dit veel meer zijn. Het lawaai geproduceerd door deze voertuigen is 

hoger dan 55 dB. 

• Wat is het aktie plan van RWS en/of de gemeente om te zorgen dat de EU richtlijnen 

worden geimplementeerd ? 

• Wanneer zal het plan beschikbaar zijn? 

 

8. In onderstaande tabellen zijn de verantwoordelijkheden per overheid weergegeven mbt 

luchtkwaliteit 

Verplichtingen Gemeente Provincie Rijksoverheid 

Grenswaarden 1
e
 1

e
 1

e
 

Richtwaarden 1
e
 1

e
 1

e
 

Plandrempels 1
e
 1

e
 1

e
 

Informatiedrempels - 1
e
 - 

Alarmdrempels - 1
e
 - 

Kortetermijnactieplannen 1
e
 - - 

Plandrempelplannen 1
e
 2

e
 2

e
 

Programma’s van maatregelen 1
e
 1

e
 1

e
 

Rapportage EU (3jaarlijkse) 1
e
 1

e
 1

e
 

Luchtkwaliteitsplan (jaarlijkse) 1
e
 - - 

NSL rapportage (jaarlijkse) 1
e
 1

e
 - 

1e = eerste verantwoordelijke  

2e = ondersteunt 1e verantwoordelijke  

Als meerdere overheden als 1e verantwoordelijke zijn aangemerkt, betreft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
 

• Kan de gemeente aangeven welke aktie is genomen en/of genomen zal worden m.b.t. 

haar verantwoordelijkheden voor luchtkwaliteit? 

 

9. Volgens de “Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007” Artikel 4 :Burgemeester en wethouders 

inventariseren eenmaal in de drie jaar de plaatsen waar de bevolking naar redelijke verwachting 

direct of indirect kan worden blootgesteld aan (te) hoge concentraties in de buitenlucht van 

stikstof, PM10,CO,benzeen.” 

 

• Is dit gebeurd, is de inventarisatie gepubliceerd, wat zijn de resultaten van de 

inventarisatie? 
 

10. Burgemeester en wethouders stellen bij wegen …..”de concentraties in de buitenlucht vast van 

stikstofdioxide, PM10, CO en benzeen. De vaststelling vindt plaats in het jaar waarin de 

inventarisatie is verricht. De vaststelling geschiedt daar waar de concentraties van genoemde 

stoffen naar redelijke verwachting van burgemeester en wethouders het hoogst zijn” 
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• Is dit gebeurd, wat zijn de resultaten, zijn de concentraties vastgesteld door middel van 

berekeningen of door metingen? 
 

 

11. De Minister van Verkeer en Waterstaat stelt op verzoek van burgemeester en wethouders, “bij 

wegen…  die onder het Rijk vallen, de concentraties van stikstofdioxide, PM10, CO en benzeen 

vast en rapporteren de resultaten daarvan …..aan de desbetreffende burgermeester en wethouders”. 

 

• Heeft de gemeente Nijkerk een verzoek ingediend voor het meten van luchtkwaliteit 

van de A28? Zo niet, waarom niet, wetende dat vele burgers klachten over de 

luchtkwaliteit hebben. 

 
12. Volgens de wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Artikel 5.9  “Burgemeester en wethouders 

stellen in de …gevallen waarin een plandrempel wordt overschreden een plan vast, waarin wordt 

aangegeven op welke wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de 

desbetreffende in de bijlage genoemde grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn. 

Zij dragen zorg voor de uitvoering van het plan”.  Zijn er plaatsen in Nijkerk waar de plandrempel 

en/of grenswaarde voor NO2 en PM10 wordt overschreden en zo ja, heeft gemeemte Nijkerk een 

plan opgesteld, welke maatregelen zijn genomen en wat zijn de resultaaten tot nu toe?  

(Amersfoort heeft wel een plan in uitvoering, - het aantal woningen dat niet voldoet aan de 24 

uursgemiddelded grenswaarden van fijnstoffen is toegenomen in 2006 tov 2005, vooral rond de 

aan en afvoer wegen van de A28 en A1) 

 

13. Volgens de wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) Artikel 5.9: “Burgemeester en wethouders 

stellen in de …gevallen waarin een plandrempel wordt overschreden een plan vast, waarin wordt 

aangegeven op welke wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de 

desbetreffende in de bijlage genoemde grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn. 

Zij dragen zorg voor de uitvoering van het plan”. 

 

Wij kennen diverse onderzoeken, o.a. : 

o Aanvullende luchtkwaliteitsberekeningen Amersfoort ter hoogte van ontsluitingsweg 

Corlaer,juli 2006 2006 –A-R0213B TNO; 

o  DHV BV Emmissievrachtberekening 12 juni 2006 MV Se 20060790:DHV BV 

“Luchtkwaliteitonderzoek 2010-2015 onsluitingsweg Corlaer Amersfoort Aug 2006 MD 

MO20060920 over de luchtkwaliteit rondom ontsluitingsweg Corlaer 

Wij concluderen: 

• Dus in de gemeente Nijkerk zijn er overschrijdingen van de wet fijnstof gerapporteerd 

• In de rapporten zijn de resultaten niet cijfermatig- inzichtelijk gemaakt, en het aandeel van NO2 

is niet afzondelijk vermeld. 

• De Raad van State heeft op 13 juni 2007 geconcludeerd dat : “Uit het vorenstaande vloeit voort 

dat niet kan worden beoordeeld welk gewicht toekomt aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit, noch aan verbetering. Het beroep tegen de bestemmingsplan A28 aansluiting 

Vathorst-Corlaer is hierdoor gegrond.” 

• Heeft gemeemte Nijkerk een plan opgesteld? Welke maatregelen zijn genomen?Wat zijn de 

resultaten tot nu toe?  

• Gezien het feit dat de bestreden luchtkwaliteit rondom aansluiting Vathorst-Corlaer in de 

gemeente Nijkerk optreedt, dient de gemeente Nijkerk onafhankelijk onderzoek te laten 

verrichten en een plan op te stellen zoals beschreven in de Wet milieu beheer artikel 5.9   

 
14. Andere gemeentes b.v. Utrecht, Alkmaar, Lindewaarde hebben een geluidsbeleid 

• Wat is de geluidsbeleid van gemeente Nijkerk. 
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15.15.15.15. Kent de gemeente het RIVM rapport “Trends in de milieugerelateerde ziektelast in Nederland, 

1980 –2020. (RIVM rapport 500029001/2005)  waarin staat: 
o Vervoer is de grootste bron van geluid in de leefomgeving 

o Blootstelling aan geluid veroorzaakt geluidshinder en slaapverstoring 

o Verschillende gezondheidsproblemen worden toegeschreven aan geluid, o.a. 

hogebloeddruk met als gevolg hart- en vaartziektes. 

o •Algemeen wordt geaccepteerd dat geluid van invloed is op het cardiovasculaire systeem. 

o •Als de gemiddelde blootstelling aan geluid met 5dB zou afnemen dan zal de ziektelast 

ten gevolge van geluid met bijna de helft zijn afgenomen. 

Welke maatregelen wil/kan de gemeente nemen om de ziektelast ten gevolge van geluid in de 

gemeente Nijkerk te reduceeren?Kent de Gemeente het WHO rapport “ Nachtelijk geluid 

handleiding voor Europa” (WHO 2007) waarin staat: 

o –Een verstoorde nachtrust leidt tot of is geassocieerd met verschillende vormen van een 

verminderde gezondheid. Te weten, vermoeidheid, cognitieve prestaties, depressie, 

verminderde weerstand, ongelukken, diabetes, obesitas, verhoogde bloeddruk en hart en 

vaatziekten. 

o –Er zijn in studies verbanden aangetoond tussen nachtelijk geluid en de bovengenoemde 

effecten via directe en indirecte wegen. 

o –De Nachtelijk Geluid Handleiding streeft naar een  niveau beneden 30 dB om de bevolking, 

inclusief het meest kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken te 

beschermen voor gezondheidseffecten van nachtelijk geluid.  

o –Twee interim doelstellingen zijn opgesteld indien in een land niet kan worden voldaan aan 

de Nachtelijke Geluid Handleiding 

o •Interim doelstelling I Lnight,outside = 55dB 

o •Interim doelstelling II Lnight,outside = 40dB 

o •Nachtelijke Geluidshandleiding Lnight,outside = 30dB 

 

Op veel plaatsen langs de A28 en A1 is aangetoond dat deze normen worden overschreden. 

Welke akties neemt de gemeente om ernaar te streven dat deze doelstellingen gehaald 

zullen worden?    


