
Geluidproductieplafonds 
rijksinfrastructuur op 1 juli 2012 in 
werking 
De wijziging van de Wet Milieubeheer tot invoering van de geluidproductieplafonds voor 
rijksinfrastructuur (Swung 1) treedt per 1 juli 2012 in werking. 

De invoering van Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur bevat de toevoeging van een 
hoofdstuk 11 Geluid aan de Wet milieubeheer. Tevens is hoofdstuk IX 
Geluidsbelastingkaarten en actieplannen Wet geluidhinder omgezet naar het hoofdstuk 11 
Geluid Wet milieubeheer. 

Het gaat voor de geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur (Swung 1) om de volgende 
besluiten: 

• Besluit tot inwerkingtreding van de invoering geluidproductieplafonds: Staatsblad nr. 268 
• Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met invoering geluidproductieplafonds: Staatsblad nr. 

266 
• Invoeringswet geluidproductieplafonds: Staatsblad nr. 267 
• Besluit geluid milieubeheer: Staatsblad nr. 163 
• Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds: Staatsblad nr. 164 

De nieuwe regels komen, wat de rijksinfrastructuur betreft, in plaats van de huidige regels 
omtrent de aanleg en reconstructie van een weg en de aanleg of wijziging van een spoorweg. 
Zij hebben geen betrekking op de bouw van geluidsgevoelige objecten langs wegen en 
spoorwegen met geluidproductieplafonds. Daarop blijven voor de beoordeling van 
geluidhinder vooralsnog de bestaande regels van de Wet geluidhinder, met enkele 
noodzakelijke aanpassingen, van toepassing. Ook op decentraal beheerde wegen en 
spoorwegen blijft de Wet geluidhinder van toepassing. Deze onderwerpen zullen onderdeel 
uitmaken van de volgende stap in de herziening van de geluidregelgeving. 

Meer informatie over de geluidproductieplafonds staat op de pagina Geluidproductieplafonds 
rijkswegen en spoorwegen 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-268.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-266.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-266.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-267.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-163.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-164.html
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/


Wijziging Wgh bij Invoering geluidproductieplafonds 

Op 1 juli 2012 is de invoering van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfrastructuur (als 
een nieuw hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer) in werking getreden. 

De inwerkingtreding is geregeld via een “Besluit tot inwerkingtreding van de invoering 
geluidproductieplafonds” (Staatsblad 2012, nr. 268). Daarmee is ook de noodzakelijke 
aanpassing van de Wet geluidhinder geregeld. De per 1 juli 2012 geldende wettekst van de 
Wet geluidhinder is geregeld via twee wetten: 

• Invoeringswet geluidproductieplafonds (Staatsblad nr. 267) 
• Reparatiewet diverse wetten op het terrein van IenM (Staatsblad 2012, nr. 114) 

Gelijk met de bovenstaande wetten zijn ook de onderstaande besluiten en regelingen in relatie 
met hoofdstuk 11 Wm in werking getreden/gewijzigd: 

• Besluit geluidhinder (Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds (Staatsblad 2012, nr. 164)) 
• Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Staatscourant 2012, nr. 11810) 
• Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder (Staatscourant 2012, nr. 11808) 
• Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Staatscourant 2012, nr. 11434) 

Lees verder 

De eerste Swung-1 procedure is een feit! 

De eerste SWUNG-1 procedure is een feit! In diverse kranten en in de Staatscourant is de 
kennisgeving verschenen over een correctie van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen. 
Over een eerder gemaakte, en inmiddels herstelde, rekenfout in het register is al eerder 
gerapporteerd in dit artikel.  

Akoestisch onderzoek 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het zowel gaat om te lage intensiteiten, als om te hoge 
intensiteiten. Verschillen tot een factor 2 of meer blijken voor te zijn gekomen. De lijst met 
gewijzigde plafonds langs de betrokken wegvakken bedraagt 35 pagina’s. 

 Lees verder 
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http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/wet-geluidhinder/overzicht/wijziging-wgh/
http://www.geluidnieuws.nl/2012/aug2012/register.html
http://www.geluidnieuws.nl/2012/sep2012/gpp.html


Op 1 juli 2012 wordt het nieuwe regime voor de 
bescherming tegen geluidhinder van weg- en spoorlawaai 
van kracht. 

Rust roest niet door Paulus Jansen, 4 juni 2012 

Op 1 juli wordt het nieuwe regime voor de bescherming tegen geluidhinder van weg- en 
spoorlawaai van kracht. De behandeling van het wetsvoorstel Swung-1 heeft de 
parlementaire belangstelling voor het thema geluidhinder een boost gegeven. Hopelijk zakt 
die aandacht na 12 september niet weg, want er is alle reden voor aanscherping van de 
wettelijke bescherming tegen herrie. 

Volgens de Nederlandse Stichting Geluidhinder zal herrie binnen tien jaar uitgroeien tot 
Nederlands milieuprobleem nr.1. Geheel onbevooroordeeld is de NSG natuurlijk niet, maar 
ook ik denk dat geluidoverlast een belangrijker thema wordt. 

Nederland is dichtbevolkt. We zijn in Europa nummer 1 op het gebied van handel en 
transport, wat je terugziet in de grote hoeveelheid infrastructuur die ons land versnippert. 
Woon je in de buurt van die wegen en spoorlijnen, dan betaal je de prijs voor al dat gesleep 
met goederen en mensen. 

Lees verder 

SWUNG en sanering, de details 

Henk de Kluijver, 1 juni 2012 

Wat betekent SWUNG voor de geluidsanering? In de eerste plaats krijgen de rijkswegen en 
hoofdspoorwegen een geluidproductieplafond. De sanering langs deze infrastructuur met 
geluidproductieplafonds zal het Rijk op zich nemen. De SWUNG-sanering betreft in de basis 
de ‘traditionele’ saneringsituaties. Het zijn de bekende saneringsgevallen, die door de 
gemeenten eerder zijn gemeld aan de minister, die nog niet zijn gesaneerd of reeds aan de 
saneringsstreefwaarden voldoen. SWUNG geeft twee belangrijke toevoegingen. 
Geluidsknelpunten met een hoge geluidbelasting worden ook gesaneerd. Het betreft o.a. 
woningen met meer dan 65 dB langs rijkswegen en meer dan 70 dB langs de spoorwegen. Dit 
is ongeacht of ze eerder zijn gemeld. Daarnaast worden trajecten aangepakt waar het geluid 
onder de Wet geluidhinder sluipend flink is toegenomen. 

Lees verder 

http://www.geluidnieuws.nl/2012/juli2012/pjansen.html
http://www.geluidnieuws.nl/2012/juli2012/san.html


 

Regelgeving in ontwikkeling 
Geluidproductieplafond 
Rijksinfrastructuur 
Vanaf nu tot de tijd tot de invoering (vermoedelijk 1 april 2012) zult u hier steeds meer 
informatie vinden over onder andere de systematiek van de wet, de relatie met de Wet 
geluidhinder en de ruimtelijke ordening. 

De invoering van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfrastructuur (als hoofdstuk 11 
Geluid Wet milieubeheer) is een onderdeel van een grootschalige aanpassing van de 
geluidregelgeving. Dit gebeurt onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering 
van Nieuw Geluidbeleid). Er zijn daarin twee wetgevingtrajecten te onderscheiden. 

• Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur  Wetsvoorstel (Swung-1) 32252 nr 2 

• Memorie van Toelichting Westvoorstel (Swung 1) 32252 nr 3 

• Amendement validatie Reken en Meetvoorschrift (32252 nr 32) 

• Amendement veroudering wegdekken meten in Reken en Meetvoorschrift (32252 nr 36) 

Het gaat voor de Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur (Swung 1) om de volgende 
wetsvoorstellen: 

• Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur (Swung-1) 
• invoeringswet geluidproductieplafonds 
• Reparatiewet van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu 
• Amvb’s Besluit geluidhinder en Besluit geluid milieubeheer. 

Globaal overzicht wijzigingen door invoering GPP 

Hier vindt u in het kort een globaal overzicht van de wijzigingen die optreden bij het in 
werking treden van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfra (voorzien op 1 januari 2012): 

• Algemeen 
• Kaarten en Actieplannen (Europese richtlijn omgevingslawaai) 
• Geluidsgevoelige bestemmingen Wgh 

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/Wet%20geluidproductie%20plafonds%2032252%20nr%202.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/Memorie%20van%20toelichting%20Swung%201-32252-3.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/Amendement-32252-32.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/Amendement-32252-36.pdf
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/globaal-overzicht/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/globaal-overzicht/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/globaal-overzicht/


• Bouwen langs rijksinfra 
• Overgangsrecht 
• Provinciale/gemeentelijke wegen en industrielawaai (Swung-2) 

 

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van 
geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet 
geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium 
geluidbeleid, geluidproductieplafonds) ( Gepubliceerd in Staatscourant op 
4 januari 2010 

 Toelichting op Wetsvoorstel Modernisering instrumentarium geluidbeleid,geluidproductieplafonds 
(14 december 2009) 

  Beantwording van vragen en toelichting op Wetsvoorstel Modernisering instrumetarium 
geluidhinder (9 juli 2010 door Minister VROM in de kamer) 

 Uitleg over hoe de invoering van geluidproductieplafonds zal werken, 

 Toelichting over SWUNG 1 door RWS 26 april 2012 

 Beantwoording van vragen gestelt door SHB&L aan RWS Maart 2012 

 Akoestisch en juridisch advies gebundeld! 

Met de invoering van Swung-1 wordt een geheel nieuw beoordelingssysteem geïntroduceerd voor 
rijkswegen en spoorwegen. Er komen zogenaamde geluidproductieplafonds waardoor de 
rijkswegen en de spoorwegen straks een strikte geluidgrens krijgen die continu moet worden 
nageleefd. De wijzigingen worden naar verwachting in 2012 van kracht. Is uw organisatie al klaar 
voor deze ingrijpende wijzigingen? 
 
De Vries Juristen en dBvision bundelen de krachten, akoestisch en juridisch, om uw organisatie 
Swungproof te maken. Beide bureaus zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van Swung en goed 
bekend met de achtergrond van de nieuwe regelgeving. Onze Swungspecialisten kunnen u 
bijscholen, u adviseren over de gevolgen voor uw woningbouwprojecten nabij rijks- en spoorwegen 
en bijstaan bij de implementatie van deze nieuwe geluidregelgeving in uw organisatie. Op deze 
website treft u uitgebreide informatie over onze dienstverlening. 

Lees verder 
 Presentate SWUNG in one minute  

 Staatssecretaris Atsma: Swung in werking 1 juli 2012 

 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/globaal-overzicht/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/globaal-overzicht/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/rijkswegen/regelgeving/#Provincialegemeentelijkewegenenindustrielawaai
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/gewijzigd_wet_geluidhinder-2010.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/gewijzigd_wet_geluidhinder-2010.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/gewijzigd_wet_geluidhinder-2010.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/gewijzigd_wet_geluidhinder-2010.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/gewijzigd_wet_geluidhinder-2010.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/wetsvoorstelmoderniseringinstrumentariumgeluid.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/wetsvoorstelmoderniseringinstrumentariumgeluid.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/wetsvoorstelmoderniseringinstrumentariumgeluid.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/Toelichting_beantwoordingvanvragenwetgeluidhindern.pdf
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http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/swung1%20Hoe%20werkt%20het.pdf
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http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Wetgeving/120509%20Antworden%20RWS%20op%20Vragen%20SHBL%20over%20SWUNG%201.pdf
http://www.dgmr.nl/fileadmin/DGMR/Publicaties/software/gebdag2012/W6-Workshop_SWUNG.pdf
http://www.swungspecialisten.nl/
http://www.dgmr.nl/fileadmin/DGMR/Publicaties/software/gebdag2012/W6-Workshop_SWUNG.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Elbers, adviseur bij dBvision en docent Masterclass Swung, 27 april 2012. 

 

Staatssecretaris Atsma schrijft in april 2012 aan de Tweede Kamer dat hij Swung-1 op 1 juli in 
werking wil laten treden. Dit voornemen is opgenomen in de brief waarmee Atsma het Besluit 
geluid milieubeheer en het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds in het kader van de 
zogenaamde nahang procedure aan de Kamerleden aanbiedt. In deze brief geeft het ministerie van 
I&M voor het eerst een duidelijk tijdstip van inwerking treding aan. 

Lees verder 

 

http://www.dbvision.nl/
http://www.dbvision-hosting.nl/swungspecialisten/indexopleiding.htm
http://www.dbvision-hosting.nl/swungspecialisten/indexopleiding.htm
http://www.geluidnieuws.nl/2012/mei2012/swung.html
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