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Geachte Heer mr. F.E. Contant, 

 

 

 

Hierbij wil ik enkele opmerkingen maken betreffende het Raadsvoorstel voor Het Besluit van 29 mei 2008. Ik 

citeer uit pagina 2 en heb dit aangevuld met cursief gedrukte opmerkingen: 

 

 
"Raadpleging deskundigen 

Uit de informatie van deskundigen met betrekking tot de geformuleerde vragen is het 

volgende op te maken: 

• Het plaatsen van het geluidsscherm bij Vathorst was noodzakelijk in verband met de 

beoogde realisatie van de woonwijk Vathorst; 

• de toename van de berekende geluidbelasting van 0,56 decibel als gevolg van de plaatsing 

van dit scherm is feitelijk niet waarneembaar en blijft binnen de wettelijke norm van 2 

decibel; 

 De 0,56 dB(A) wordt in twijfel getrokken, o.a. omdat geen rekening is gehouden met  

 de verschillende absorpties per frequentieband. Dat wil zeggen 80% absorptie van het 

 geluidsscherm (waar nu mee is gerekend) is niet voor alle verkeer 80%. Zo zouden de 

 frequenties van het vrachtverkeer niet voor 80 % worden geabsorbeerd, maar veel 

 minder. (De waarnemingen van de bewoners aan de Nijkerkse zijde van de A28, 

 bevestigen deze theorie.) De werkelijke absorptiegegevens per frequentieband van de 

 geplaatste Vathorst-geluidsschermen zijn echter niet bekend. Als met de werkelijke 

 absorpties wordt gerekend en met de wetenschap dat één vrachtauto gelijk is aan 

 10 personenauto's dan zal er wat geluid betreft geen toename zijn van 0,56 dB(A), 

 maar zal deze  hoger zijn!  

 Bovendien blijven de invoergegevens onbetrouwbaar vanwege de onderlinge 

 verschillen in de verschillende rapportages en vanwege de niet onafhankelijke  

  invoergegevens. 

 De wettelijke norm van 2 dB(A) geldt in het kader van de wet geluidhinder, maar de 

 huidige geluidsbelasting op de nu reeds bestaande woningen moet hier uitdrukkelijk in 

 worden betrokken, want in het kader van de wet ruimtelijke ordening mag er geen  

 toename meer bij als woningen reeds een te hoge geluidsbelasting hebben. Aan de  

 Nijkerkse zijde van de A28 hebben diverse woningen reeds een te hoge  

 geluidsbelasting. 

• Alle regelgeving gaat uit van berekende waarden en niet van meting. Meting is namelijk 

een momentopname, die de berekening hoogstens kan ondersteunen. In de praktijk valt 

meting veelal lager uit dan berekening. 

• Bij overschrijding van de norm van 2 decibel, vanaf één jaar voorafgaand aan de plaatsing 

van het scherm tot minimaal 10 jaar daarna, zijn bij constatering van overschrijding van 

de norm maatregelen geboden; 
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• Er zijn momenteel geen wettelijk normen die worden overschreden of normen, waaruit 

anderszins volgt dat er maatregelen moeten worden getroffen; 

 De wettelijke normen worden nu wel overschreden dit is te lezen in de Rapportage 

 Luchtkwaliteit 2006 van de gemeente Nijkerk. Hierin staat: "ten opzichte van 2005 

 blijkt de luchtkwaliteit op en direct langs de rijkswegen A1 en A28 verslechterd. De 

 oorzaak voor deze verslechtering is voor NO2 toe te schrijven aan het feit dat het 

 gemiddelde aandeel van 5% “direct uitgestoten NO2”substantieel is verhoogd 

 vanwege nieuwe inzichten.” “Langs of in de nabijheid van ca 9,8km rijksweg (het 

 betreft alle wegdelen van de A1 en A28 gelegen op het gemeentelijk grondgebied, 

 of wel 2,4km A1 en 7,4km A28) heeft het jaargemiddelde concentratie van NO2 de 

 wettelijke grenswaarde (40µg/m
3
) overschreden." 

• Waarschijnlijk is dat niet zozeer meer geluid wordt waargenomen, maar dat als gevolg 

van de plaatsing van het scherm een ander geluid wordt waargenomen: meer 

laagfrequente geluiden, vooral in de nachtperiode van 04.00 – 07.00 uur en met name van 

vrachtverkeer. 

 De inwoners aan de Nijkerkse zijde van de A28 horen echter wel een toename van  

 geluid, vooral van de lage frequenties en niet alleen 's nachts. Juist dit laagfrequent is  

 schadelijk voor de gezondheid; het veroorzaakt hoge bloeddruk en slaapstoornissen. 

• Maatregelen aan de rijkswegen, zoals de spitsstrook en de aanpassing van het Klaverblad 

Hoevelaken, zijn reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder en uit dien hoofde 

kunnen er aanvullende maatregelen voor bestaande woningen noodzakelijk zijn;  

• Het instellen van snelheidsbeperkende maatregelen op de  A1/ A28 is een zaak van de 

Minister van V&W en de Tweede Kamer en is tot op heden uitsluitend gehonoreerd in 

gevallen van aantoonbare overschrijding van de normen van luchtkwaliteit voor 

woningen. Dat is hier niet aan de orde. 

 Dit is hier wel aan de orde, omdat reeds normen worden overschreden wat geluid 

 (Goudappel Coffeng maart 2005) en luchtkwaliteit (Rapportage luchtkwaliteit 2006, 

 gemeente Nijkerk) betreft. 

• De maatregelen uit het Prinsjesdagpakket moeten er toe leiden dat er in 2015 geen 

overschrijding meer is van de concentraties van stikstof en fijn stof; 

 Het is nu 2008, over 7 jaar is het 2015, dat betekent dat er nog 7 jaar in een 

 ongezonde situatie moet worden gewoond! Dit is niet toelaatbaar! 

• Het staat de gemeente uiteraard vrij om binnen zekere grenzen zelf actie te gaan 

ondernemen. 
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Scenario’s 

Vervolgens zijn de resultaten van beide Ontmoetingen besproken in De Mening-Grondgebied 

van 13 maart 2008. Hierin zijn vijf scenario’s besproken, die als volgt luiden:  

 

I. De gemeenteraad stelt op basis van de verkregen informatie vast dat er geen 

aanleiding is om uit te gaan van de overschrijding van enige norm, waarop de 

gemeente –als representant van een deel van de bevolking- een derde kan 

aanspreken en ziet af van verdere acties op dit vlak; 

  Er is wel overschrijding: zie bovenstaande cursieve tekst. 

II. De gemeenteraad doet een oproep aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en 

de Tweede Kamer om de mogelijkheden te onderzoeken om de laagfrequente 

geluiden terug te dringen door middel van snelheidsbeperkende maatregelen en/ of 

adviezen met betrekking tot de rijstijl (gedragsbeïnvloeding beroepschauffeurs); 

III. De gemeente gaat in overleg met Rijkswaterstaat ten aanzien van de 

aangekondigde uitbreiding van Klaverblad Hoevelaken, teneinde te bezien in 

hoeverre (op voorhand) maatregelen kunnen worden getroffen ter beperking van 

de geluidsoverlast. 

  Voorstel: I.p.v. fly-over een verdiepte constructie voorstellen. 

  Voorstel: Enkele omwonenden betrekken bij het overleg met Rijkswaterstaat. 

IV. onderzoeken door een ter zake deskundig en onafhankelijk bureau –eventueel 

aangevuld met nader onderzoek- die deze toetst aan het geldende wettelijke kader 

en advies uitbrengt hoe met de resultaten hiervan om te gaan; 

V. De gemeenteraad spreekt de bereidheid uit -los van andere ontwikkelingen- te 

onderzoeken welke maatregelen efficiënt kunnen zijn met het oog op de 

gesignaleerde problematiek." 

 
 

Ik hoop dat ik het duidelijk heb beschreven, maar als er nog vragen zijn verneem ik dat graag van u. 

 

Hoogachtend, 

 

Gea Smink 


