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Leeswijzer

In dit verslag wordt informatie gepresenteerd over de naleving van de geluidproductieplafonds in het

kalenderjaar 2013. Na de managementsamenvatting en de inleiding wordt in hoofdstuk z de systematiek

van de geluidproductieplafonds toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de

monitoringsresultaten van hetverslagjaar. Hier wordt ingegaan op de situatie op de referentiepunten, de

uitgevoerde geluidbeperkende maatregelen in het verslagjaar en de overige relevante ontwikkelingen. De

vooruitblik met daarin opgenomen de overschrijdingen, de dreigende overschrijdingen en de hiervoor in

voorbereiding zijnde maatregelen staat in hoofdstuk 4. In de bijlagen vindt u verschillende specifieke

gegevens waaronder de begrippen en definities en de monitoringsresultaten.
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Managementsamenvatting

Op i juli 2012 5 Hoofdstuk ii van de Wet milieubeheer in werking getreden. Met deze wee zijn

geluidproductieplafonds ingevoerd op referentiepunten langs rijkswegen. De wegbeheerder heeft de plicht

zorg te dragen voor de naleving van deze geluidproductieplafonds (gpp’s). Dit betekent dat de beheerder

voortdurend moet anticiperen en tijdig maatregelen moet treffen om overschrijdingen zoveel mogelijk te

voorkomen. Bij alle relevante ontwikkelingen op het hoofdwegennet beoordeelt Rijkswaterstaat of deze

gevolgen hebben voor het naleven van de gpp’s.

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (i) te monitoren of de

geluidproductieplafonds niet worden overschreden en (z) de minister en het publiek te informeren over de

wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de geluidproductieplafonds.

Dit nalevingsverslag betreft de periode t januari 2013 tot en met 31 december zoi. Hierin worden de

resultaten van de monkoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de geluidproductieplafonds na te

leven gepresenteerd.

Dit jaar is voor het eerst een nalevingsverslag opgesteld sinds de plafondsystematiek op t juli 2012 in

werking is getreden. In deze eerste fase van uitvoering van de nieuwe wet is het, ondanks de verrichte

inspanningen, onmogelijk om in alle situaties te voorkomen dat er op een beperkt aantal refrentiepunten

overschrijdingen optreden. Rijkswaterstaat staat immers aan het begin van een jaarlijkse cyclus van

onderzoek en activiteiten om dreigende overschnjdingen vooraf in beeld te krijgen om ze te kunnen

voorkomen. Pas over enige jaren is het mogelijk voldoende te anticiperen en zo maatregelen, die in veel

gevallen een lange voorbereidingstijd kennen, op tijd te realiseren.

Nalevingsresultaten
In 2013 waren er 59.809 referentiepunten langs het njkswegennet. In onderstaande figuur is in categorieën

weergegeven welke geluidruimte er in 2013 op de referentiepunten resteert. Geconcludeerd wordt dat de

berekende geluidproductie fl 2013 in gg% van de gevallen (59.176 referentiepunten) lager is dan het gpp

(met inbegrip van de geldende vrij stellingen).

Legenda

• Geluidruimte groter dan 0,5dB

B Geluidruimte tussen 0,0 en 0,5dB

(dreigende plafondoversc1irijdin

• Geluidruimte kleiner dan o.odB
(plafondoverschrijdln

• Geluidruimte kleiner dan o,o dB veroorzaakt door te
verbeteren onvolkomenheden in data en/of
modelverschillen

• Vrijstelling

Figuur Ar Naleving geluldproductleplafönds 2013



Inleiding

Opi juli zoiz is Hoofdstuk ii van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. Met deze wet zijn geluidpro
ductieplafonds (gpp’s) ingevoerd op referentiepunten langs rijkswegen. Rijkswaterstaat is, namens de minister
van Infrastructuur en Milieu (IenM) de beheerder van de rijkswegen. Artikel t 1.20 van de Wet milieubeheer
bepaalt dat de wegbeheerder zorg moer dragen voor de naleving van de geluidproductieplafonds. De handha
vende instantie is de Inspectie Ieefomgeving en Transport (IL1).

Artikel 11 .zz van de Wet milieubeheer bepaalt dat Rijkswaterstaat jaarlijks aan de minister van IenM verslag
uitbrengt over de nalevingvan de geluidproductieplafonds over het voorafgaande kalenderjaar, hierna te
noemen hetverslagjaar. In hetverslag wordt onder meer een vergelijking gegevenvan de berekende geluidpro
ductie op de referentiepunten met de geldende gpp’s.

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrumentvan Rijkswaterstaat om (t) te monitoren of de geluidpro
ductieplafonds niet worden overschreden en (2) de minister van lenM en het publiek te informeren over de
wijze waarop Rijkswaterstaat zorg draagtvoor de naleving van de geluidproducüeplafbnds.

Dit nalevingsverslag betreft de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en is, zoals bepaald in de
Wet milieubeheer, gericht aan de minister van IenM. De minister zal de Tweede Kamer over dit verslag
informeren. Deze informatie wordt ook via intemet gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat (www.
rijkswaterstaat.nl).

Hetverslagbevat:
een vergelijking van de hoogte van de berekende geluidproductie op de referentiepunten met de geldende
geluidproductieplafonds;

• een overzichtvan de wegvakken waarde berekende geluidproductie op een ofmeer referentiepunten 0,5 dB
ofminder onder het geldende geluidproductieplaInd ligt, inciusiefeen prognose van her jaarwaarin het
geluidproductieplafond naar verwachting zal zijn benut. En, indien het geluidproductieplaftnd binnen vijf
jaar wordt bereikt, op welke wijze Rijkswaterstaat voornemens is een overschrijding te voorkomen;

• een verantwoording van de validatie van de rekenmethode voor de geluidproducüe doorhet Rijksinstituur
voorVolksgezondheid en Milieu (RIVM);

• de geluidproductieplafbnds waar een ontheffing van de naleving is verleend en de mate en duurvan de
overschrijding van deze plafonds;

• de locaties waaivoor een overschrijdingsbesluir is genomen;
• een analyse van de voor de geluidproductie relevante ontwikkelingen die zich in het verslagjaar hebben

voorgedaan ten aanzien van rijkswegen.

Voor refèrentiepunten waarde geluidruimte minder dan 0,5 dB is, is een prognose opgenomen van het jaar
waarin, zonder het toepassen van maatregelen, het gpp volledig zal zijn benut. Op referenriepunren waar het
plafond is bereikt, ofde verwachting is dat het plafond binnen vijfjaar tijd wordt bereikt, wordt nader akoes
tisch onderzoek uitgevoerd. Dit akoestisch onderzoek is geen onderdeel van dit nalevingsverslag. Uit het
akoestisch onderzoek zal blijken of een maatregel doelmatig is en ofeen plafondwijziging nodig is. Als dat
mogelijk is, wordt in ditverslag al een indicatie van de verwachte maatregel gegeven. Mocht een indicatie van
de maatregel in dit verslag nog niet mogelijk zijn, dan zal deze in ieder geval in het verslag over hetvolgende
kalenderjaar worden opgenomen. Benadrukt wordt dat het om een inschatting van verwachte maatregelen en
plafondwijzigingen gaat. omdatnaastde akoestische doelmatigheid van een maatregel ook de praktische
mogelijkheid voor het kunnen treffen van een maatregel een rol speelt.
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2 Desystematiekvan de
geluidproductieplafonds

2.1 Wet milieubeheer

Hoofdstuk ii van de Wet milieubeheer heeft als doel om de omgeving te beschermen tegen onbeheerste

groei van verkeersgeluid. maar tegelijkertijd niet de mobiliteit te belemmeren. Met dit hoofdstuk ii van de

Wet milieubeheer zijn de geluidproductieplafonds geïntioduceerd. Deze plafonds bieden de beheerder van

de weg een gewaarborgde geluidruimte die tevens het belang van mobiliteit dient. Het verkeer kan zich

ontwikkelen zolang de geluidproductie daarvan onder het geldende geluidproductieplafond blijft.

Door de vaststelling van geluidproductieplafonds heeft de burger een waarborg dat een bepaalde

geluidbelasting op zijn woning niet overschreden zal worden. Pas in geval van een wijziging van het
geluidproductieplafond kan ook de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de woning veranderen. Een

wijziging kan slechts in een met waarborgen omklede procedure plaatsvinden. Het uitvoeren van een

akoestisch onderzoek op woningniveau is daarbij een vereiste, inclusief een onderzoek naar de

doelmatigheid van geluidreducerende maatregelen.

2.2 Wettelijke basis voor het berekenen van de geluidproductieplafonds

Voor de naleving van de geluidproductieplafonds zijn een aantal regelingen voor het akoestisch onderzoek

van toepassing, te weten:
• Wet milieubeheer, Hoofdstuk ii

• Besluit geluid milieubeheer (Bgm)
• Regeling geluid milieubeheer (Rgm)
• Regeling geluidplafondkaart milieubeheer
• Reken en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg 2012), specifiek bijlage V

Daarnaast is sprake van jurisprudentie - rechterlijke uitspraken waarmee rekening gehouden wordt bij de

uitvoering van een akoestisch onderzoek.

2.3 Geluidproductieplafond

Het geluidproducüeplafond (gpp) is de maximaal toegestane geluidproductie op een referentiepunt langs

de (rijks)weg, berekend op basis van in het geluidregister vastgelegde brongegevens.

Geluidproductieplafonds zijn van toepassing opwegen die op de geluidplafondkaart staan, in dit verslagjaar

betreft dit alleen wegen in rijksbeheer. Op de geluidplafondkaart kunnen door de minister andere al dan

niet nog aan te leggen wegen worden aangegeven waarde geluidproducüeplafonds eveneens van
toepassing zijn.

Geluidproductieplafonds voor bestaande wegen zijn bij de inwerkingtreding van de wet van rechtswege tot

stand gekomen. De hoogte van het geluidproducdeplafond is de berekende geluidproductie op een
referentiepunt zoals die in zoo8 was, met daarbij opgeteld een werkruimte van 1,5 dE. Daar waar sprake is

van recente besluiten (zie bijlage 2 Bgm) is niet de informatie over de situatie in zoo8 gebruikt, maar de

gegevens uit het akoestisch onderzoek behorende bij deze besluiten (inclusief de daarin gehanteerde
verkeersprognose). Hierbij is geen 1,5 dB werkruimte opgeteld, maar komt de geluidruimte voort uit de in

het besluit gehanteerde verkeersprognoses. Door de werkruimte is het voor de beheerder mogelijk om in

riikseen 2013 11



De eerste voorkeur bij naleving van de geldende geluidproductieplafonds is het treffen van bronmaatregelen
(stillere wegdekken in dit geval). Bronmaatregelen zijn gemiddeld genomen doelmatiger dan andere
geluidmaatregelen. Bijkomend voordeel van bronmaarregelen is dat dit type maatregel eenzelfde effect heeft
op de referentiepunten waarvoor de plafonds gelden, als op de geluidgevoelige objecten die in de omgeving
van een punt liggen. Dit is niet het geval bij maatregelen in de overdracht van geluid, zoals geluidschermen.
Het effect van overdrachtsmaatregelen kan voor de referentiepunten heel anders zijn dan voor
geluidgevoelige objecten die bijvoorbeeld hoger zijn en/ofop grotere afstand zijn gelegen.

Bij overdrachtsmaatregelenwordt de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten bepaald aan de hand van
akoestisch onderzoekop woningniveau. In dit onderzoekvindt een toets plaats of maatregelen doelmatig
zijn. Indien overdrachtsmaarregelen doelmatig zijn en niet stuiten op overwegende bezwaren van
bijvoorbeeld technische of landschappelijke aard, zal de beheerder een wijzigingsbesluit voorbereiden.
Volgend op dit wijzigingsbesluit wordende maatregel en de gewijzigde gpp’s opgenomen in het
geluidregister. Geluidschermen mogen alleen meegerekend worden voor naleving, als zij zijn opgenomen in
het geluidregister.

2.6 Wijzigingen geluidproductieplafond

Bij wijziging van een bestaande rijksweg geldt een standstili doelstelling. Hierbij wordt ernaar gestreefd om
de geldende gpp niet te overschrijden. Ook wordt geprobeerd de geluidbelasting op geluidgevoelige objecten
niet te laten toenemen ten opzichte van de geluidbelasting bij het geldende gpp. Als de standstill doelstelling
niet zonder maatregelen gehaald kan worden, wordt onderzocht of dit wel kan door doelmatige maatregelen.
Ofeen maatregel doelmatig is, wordt beoordeeld met het doelmatigheidscriterium zoals dat wettelijk is
vastgelegd in het Bgm en de Rgm.

Wanneer blijkt dat geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn ofniet doelmatig zijn, omdat
bijvoorbeeld de totale geluidbeperking in verhouding tot de te nemen maatregel te beperkt is, kan het
geluidproductieplafond ookworden verhoogd. Hierbij wordt een maximale grenswaarde voor zowel de
geluidbelasting op de gevel als de binnenwaarde gehanteerd. Het vaststellen en wijzigen van
geluidproductieplafonds kan alleen door een besluit van de ministervan Infrastructuur en Milieu.

2.7 Overschrijdingsbesluit

De minister is bevoegd om op verzoekvan de beheerder een overschrijdingsbesluit te nemen wanneer het
onvermijdelijk is om een geluidproductieplafond zo te wijzigen dat een geluidgevoelig object vanwege een
weg bij volledig benut plafond een geluidbelasting ondervindt boven de maximale waarde.

z,8 Ontheffingen

De ministervan Infrastructuur en Milieu kan in verband met bijzondere omstandigheden op grond van artikel
11.24 van de Wet milieubeheer aan Rijkswaterstaat een ontheffing voor het naleven van een
geluidproducüeplafond verlenen. Deze ontheffing kan voor een periode van maximaal 5 jaar worden
verleend. Bij de verlening kunnen voorschriften aan de ontheffing worden verbonden met betrekking tot de
mate en de duurvan de overschrijding van het geluidproductieplafond.



3 Monitoringsresultaten

In dit hoofdstuk wordende monitoringsresuhaten beschreven. De eerste paragrafen beschrijven de situatie

op de referentiepunten en de in het verslagjaar afgeronde maatregelen. Daarna wordt ingegaan op andere

ontwikkelingen die de naleving hebben beïnvloed.

3.1 Situatie op referentiepunten

3.1.1 Algemeen
l.angs het ri jkswegennet lagen op 31-12-2013 in totaal 59.809 referentiepunten.

Op deze referentiepunten maakt Rijkswaterstaat jaarlijks een vergelijking tussen het geluidproductieplafond

en de berekende geluidproducae. Afhankelijk van de vergelijking zijn er verschillende situaties te

onderscheiden:

• De geluidruimte is groter dan o, dB

• De geluidruimte ligt tussen 0,5 en 0,0 dB (dreigende plaforidverschrijding)

• De geluidruimte is kleiner dan o,o dB (plafondverschrijding)

• De geluidruimte is kleiner dan o,o dB, maar dit wordt veroorzaakt door te verbeteren onvolkomenheden

in data en/of rnodelverschillen

• Situaties met een ontheffing
S Situaties met een vrijstelling

Figuur z laat zien op welke percentages van de referenriepunten in 2013 sprake is van naleving van de

geluidproductieplafonds:
• In 83,4% V2fl de gevallen (49.889) is er een geluidruimte groter dan o, dB;

• Bij 4,4% van de gevallen (2.612) is er een geluidruimte van 0,5 toto dB;
• In o,6% van de gevallen (384) is er een plafondoverschrijding;
• In 0,4% van de gevallen (249) is er een geluidruimte kleiner dan o,o dB berekend, die wordtveroorzaakt

door te verbeteren onvolkomenheden in data

en/of modelverschillen,
• Voor ii,z% van de gevallen (6.675) iS er sprake van een vrijstelLing;
• Voor o% van de gevallen (o) is er sprake van een ontheffing.

Legende

• Geluidruirntegroterdan 0,5 dB

Geluidruimte tussen o,o en o, dB
(dreigende pafondoverschrijding)

• Geluidruimte Ideiner dan o,o
(plafondover3dlrijding)

• Geluidruimte kleiner dan o,o dB veroorzaakt door te
verbeteren onvolkomenheden in data en/of
modelverschillen

• Vrijstelling

Figuur 2 Diagram naleving geluidproductieplafonds

NaIeyIngsversIagulpçaductepIfonds rijkswegen 2O3 115



• Geluidruimte 0,5 dBt/m

• Ptafondoverschiijving

• Geen actie nodig n.a.v. naleving

De trajecten waar een vrijstelling van toepassing is doordat de gpp’s zijn gebaseerd op wegdektype zoab maar
er nog geen zoab is aangebracht, zijn niet apart weergegeven op kaart i in bijlage C. Rijkswaterstaat gaat voor
de berekening van de geluidproductie in 2013 op deze wegvakken uit van zoab, net als voor de berekening
van de geluidplafonds. Hierdoor wordt een lagere geluidproductie berekend dan wanneervoor de
berekening van de geluidproductie in 2013 was uitgegaan van DAB op dezelfde wegvakken. Voor de
overschrijdingen die niet in beeld komen door dit verschil in de berekende geluidproductie wordt gebruik
gemaakt van de vrijstelling die voor deze trajecten geldt.

Door de berekening op deze wijze uitte voeren worden de betreffende wegvakken niet uitgesloten van de
nalevingsberekening en wordt hier toch een vergelijking van de geluidproductie met her gpp gegeven.
Hierdoor is het mogelijk om dreigende knelpunten (na de vervanging van DAB door zoab en hetvervallen van
de vii jstelling) alvast in beeld te krijgen.
Daarnaast is het door de berekening op deze wijze uitte voeren mogelijk om voor aangrenzende wegvakken
een betrouwbaar beeld van de geluidproductie te berekenen.
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andere onvolkomenheden bevatte. Alle toen bekende onvolkomenheden zijn vervolgens hersteld. Dit

tweede besluit tot wijziging geluidproductieplafonds is gepubliceerd op 9juli 2013 (kenmerk IENM/

BSK-zoI3/136263). Op 4maartzoi (kenmerk IENMfBSK-2o14/458z4) is de beslissing op bezwaar genomen

voor dit besluit. Naar aanleiding van zienswijzen hebben op deze datum op een aantal locaties aanvullende

registeiwijzigingen plaatsgevonden.

Uitgangspuntvoor dit nalevingsverslag zijnde plafonds zoals die op 31december 2013 in het register waren

opgenomen. Dit geldt ookvoor plafonds die na 31december2013 ingevolge artikel i1.Li nog zijn gewijzigd

(procedure om onvolkomenheden in het register te verbeteren). De verbetering van onvolkomenheden in

het register heeft geen terugwerkende kracht voor het te toetsen plafond. Als na deze registerverbetering

geen sprake meer is van een overschrijding, is verder onderzoek en actie echter niet meer aan de orde.

3.4 Validatie van berekende waarden

De berekende waarden voor de referentiepunten zijn middels steekproefsgewijze metingen gevalideerd door

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport met een verantwoording hiervan is
beschikbaar via www.rivm. nI. Een samenvatting van de conclusies uit dit rapport is hieronder weergegeven.

Het validatieprogramma voor de gpp’s omvat:
A. De uitvoering van sreekproefsgewijze metingen en de vertaling naar jaargemiddelde meetwaarden

met onzekerheidsmarge op de referentiepunten voor een kalenderjaar
8. De analyse van verschillen tussen rekenen en meten voor dat kalenderjaar

De eerste validatierapportage van het RIVM betreft onderdeel Avoor het kalenderjaar 2013.

Ad A) Meetwaarden (Lden in dB) zijn vastgesteld voor 2013 op een steekproefvan 26 referentiepunten

langs rijkswegen en z6 referentiepunten langs spoorwegen. De onzekerheid in de meetwaarden ligt op
de meeste punten in de orde van ±1 dB voor klasse-i microfoons en ±2 dB voor kiasse-z microfoons. Op

de gpp-locaties zijn nog geen meerjarige trendreeksen beschikbaar. Momenteel zijn alleen op de locaties

die al vôôr 2012 door het RIVM zijn ingericht trendreeksen beschikbaar. Op de meeste daarvan is geen
wezenlijke verandering in
geluidbelasting gemeten ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen op de
locatie langs de Azo bij Rotterdam is over 2012-2013 een toename van drca 1 dB gemeten.

Ad 8) Voor de invulling van onderdeel 8 voor 2013, zijnde gerealiseerde geluidproducties (gpr-waarden)
uit de nalevingsrapportage en de daarvoor gehanteerde onderliggende verkeersgegevens nodig. In on
derdeel B zullen de gpr-waarden worden vergeleken met de meetwaarden uit2ol3 en zal verderworden
onderzocht ofen in hoeverre verschillen inherent zijn aan de huidige, wettelijkverplichte rekenmeth
oden. Deze initiële validatierapportage geeft daarover nog geen conclusies. Onderdeel 8 vangt aan nadat
de beheerders hun nalevingsrapportage hebben uitgebracht, de eerste maal in oktober 2014. De resul

taten daarvan zullen worden gepubliceerd in de tweede validatierapportage die het RIVM in zoi aan
de ministeruitbrengt. Een samenvatting daarvan zal kunnen worden opgenomen in de nalevingsrap

portages van Rijkswaterstaat en ProRail over het kalenderjaar 2014. Vervolgens zal deze cyclus jaarlijks

kunnen worden herhaald.

Bmn: RijksinsriruurvoorvolksgezondheidenMilieu (RIVM), Geluidmonitorzol3 Meetwaarden opreferenriepunren uit

SWUNG-i, 2014
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4 VOORUITBLIK

4.1 Inleiding

Het wettelijke systeem is gericht op het voorkomen van plafondoverschrijdingen. Dit betekent dat de beheerder
voortdurend moet anticiperen en tijdig maatregelen moet treffen om overschrijdingen te voorkomen. Omdat de
plafondsystematiek, inclusiefhet definitieve geluidregister, pas zeer recent in werking is getreden en de
gegevens over het verslagjaar 2013 pas medio 2014 beschikbaar zijn gekomen, heeft de beheerder niet alle
overschrijdingen tijdig kunnen voorkomen. Dit eerste verslag bevat dan ook een aantal situaties waarin in het
kalenderjaar 2013 gpp’s zijn overschreden. Daarnaast bevat het verslag situaties waarin sprake is van een
dreigende overschrijding. Dat zijn situaties waarbij de geluidruimte onder het gpp 0,5 dB of minder is.

In ditverslagworden de overschrijdingen gepresenteerd. In bijlage B zijnde referentiepunten weergegeven waar
sprake is van een overschrijding van het geluidproductieplafbnd. Daarbij is opgenomen welke stappen
Rijkswaterstaat voornemens is te nemen om deze overschrijding weg te nemen. Voor de situaties met een
dreigende overschrijding is onderzocht wanneer het gpp naar verwachting overschreden zal worden, als er geen
maatregelen worden genomen.

4.2 Overschrijdingen van het plafond

De geluidproductie van 2013 is berekend en vergeleken met de vastgestelde gpp’s. Vervolgens is in drie stappen
nader onderzoek gedaan:
i. Voor de situaties waarin de berekende geluidproductie hoger is dan het geluidproductieplafbnd is de

oorzaak onderzocht. Op grond daarvan is onderscheid gemaakt tussen werkelijke overschrijdingen en
gevallen die veroorzaakt zijn door onvolkomenheden in het geluidregister of in de gegevens van 2013. (zie
onderstaand categorie F).

2. Voor de werkelijke overschrijdingen van de gpp’s is onderzocht ofdeze in 2014 al zijn of worden opgelost,
of binnen vijfjaar zonder aanvullende maatregelen zullen zijn opgelost door ontwikkelingen die nu al
voorzien worden. (zie onderstaand categorie A, B ofC).

3. Voor de werkelijke overschrijdingen die resteren is onderzocht waarde meest kansrijke oplossing uit
bestaat. Daarbij is gekeken naar de aanleg van een stiller wegdek, aanvullende maatregelen, of de wijziging
(verhoging) van hetplafond. (zie onderstaand categorieDofE).

In paragraaf3.1.1 is beschreven datvoor 633 referentiepunten sprake is van een geluidruimte kleiner dan o,o dB.
Deze refërentiepunten zijn verdeeld over 29 verschillende locaties over het wegennet waarde berekende
geluidproductie in 2013 hoger dan het gpp is. Voor deze locaties zijn bovenstaande stappen doorlopen. Hieruit
volgen verschillende oplossingen om de verschillende situaties aan te pakken. Deze oplossingen zijn in bijlage B
per referentiepunt aangegeven. In dit verslag zijn zes mogelijke oplossingen voor een geluidruimte kleiner dan
0,0dB te onderscheiden, namelijlc

A. Overschrijding is reeds opgelost door opname van een besluit van de minister in het register
na t januari2014

Op deze locaties is er sprake van een overschrijding van het plafond van 31 december 2013 (registerversie die als
basis voor de vergelijkingsberekening is aangehouden).
Na 31 december2013 is het gpp gewijzigd. Indien wordt uitgegaan van het nieuwe, geldende plafond, is er geen
sprake meer van een overschrijding. Het betreft concreet de volgende locatie:
• No Ens-Emmeloord
Voor deze locatie wordt in bijlage B een A aangegeven.
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F2: Uit onderzoek blijkt dat de plafondoverschrijding wordt veroorzaakt door een onvolkornenheid in de

gegevens in de nalevingsberekening over het huidige verslagjaar. Rijkswaterstaat zal dit in de rekenset voor

het volgende verslagjaar verbeteren.
F3: Uit onderzoek blijkt dat de plafondoverschrijding wordt veroorzaakt door zowel een orivolkomenheid in

het geluidregister als in de gegevens in de nalevingsberekening over het huidige verslagjaar. Rijkswaterstaat

zal een procedure starten om het register te verbeteren en het plafond aan te passen en zal de
onvolkomenheid in de rekenset voor het volgende verslagjaar verbeteren.

Voor de locaties waar deze oplossing van toepassing is wordt in bijlage Been F1, F2 of F3 aangegeven.

Het doorlopen van de eerder genoemde stappen levert voor de ag locaties waarde berekende

geluidproductie in 2013 hoger is dan het gpp het volgende beeld op:

• Op ii van de zg locaties wordt de overschrijding veroorzaakt door onvolkomenheden in de gegevens.

Zeven ervan betreffen onvolkomenheden in de vastgestelde geluidproductieplafonds (dit zijn lokale

onvolkomenheden die resteren na het landelijke herstel van systematische orsvolkomenheden en in dit

eerste verslagjaar pas zichtbaar worden). De overige vier worden veroorzaakt door onvolkomenheden in

de gegevens over 2013. Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de kwaliteit van de gegevens opdat dit

type overschnjdingen minder zal voorkomen.

• Op de resterende 18 locaties werden in 2013 geluidproducüeplafonds daadwerkelijk overschreden met

gemiddeld o,8 dB.

—
Op vijfvan de i8 locaties zal de overschrijding naarverwachting binnen 5 jaar zijn opgelost door

voorziene ontwikkelingen.

—
Op 13 van de i8 locaties zal de overschrijding niet worden opgelost door voorziene ontwikkelingen en

moeten extra maatregelen worden overwogen. Van één locatie is op basis van globaal onderzoek de

verwachting dat aanleg van een stiller wegdek doelmatig is en de overschrijding geheel oplost. Op de

overige 12 locaties zal een gedetailleerde doelmatigheidsafwegingvan maatregelen plaatsvinden.
Voor to van deze locaties zal dat naar verwachting leiden tot een procedure tot het verhogen van de

meeste geluidproductieplafonds omdat er weinig woningen aanwezig zijn. Aanleg van een stiller

wegdek en/ofgeluidschermen zullen naar verwachting op gedeelten van twee locaties een onderdeel
zijn van de procedure tot het aanpassen van de geluidproductieplafonds.

4.3 Dreigende overschrijdingen

Om tijdig adequate maatregelen te kunnen voorbereiden, is voor de dreigende overschrijdingen in bijlage B

opgenomen wanneerverwachtwordt dat het plafond is bereikt. Het jaarvan volledige benutting van de

plafonds is bepaald door, aanvullend aan het jaar 2013, ookvoor de jaren 2017 en 2030 de geluidproductie te

bepalen. Door middel van een interpolatie tussen de jaren 2013, 2017 én 2030 is bepaald of in 2019 of eerder

sprake is van de volledige benutting van de geluidproductieplafonds.
Voor de referendepunren waar herplafond naarverwachting binnen 5 Jaar (in 2019 of eerder) wordt bereikt,

zal in het volgende nalevingsverslag een indicatie van de te nemen stappen en maatregelen worden
gepresenteerd. De hierbij te overwegen maatregelen zijn in paragraaf 4.2 beschreven. Voor dreigende

overschrijdingen is in dit verslag in aanvulling op de zes oplossingen die in paragraaf 4.2 zijn benoemd een

zevende categorie van toepassing:

G. Achtergrond van de dreigende overschrijding is in onderzoek
Op deze locatie is er sprake van een dreigende plafondoverschrijding. Rijkswaterstaat stelt een nader
onderzoekin naar de oorzaak van de dreigende overschrijding en de te nemen vervolgstappen. In het

volgende nalevingsverslag zullen de bevindingen van dit onderzoek worden gerapporteerd. Voor de locaties
waar deze oplossingvan toepassing is wordt in bijlage B een G aangegeven.
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