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Betreft: Ambitieniveau Actieplan geluid provinciale wegen 201 82022
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Kenmerk

26 APR. 2018
1011489/ 1023657

Hierbij verzoeken wij Ambitieniveau Actieplan geluid provinciale wegen
201 8-2022’ op de S-agenda van de commissie van 28 mei 201 8 te
plaatsen.

Uw kenmerk

De reden hiervoor is
GS willen de Statencommissie polsen over het gekozen ambitieniveau
voor het Actieplan geluid provinciale wegen 201 8-2022.
Concreet wordt aan de commissie gevraagd
Een oordeel geven over het door ons gekozen ambitieniveau voor het
Actieplan geluid provinciale wegen 201 8-2022 voordat dit zal worden
uitgewerkt tot een ontwerp-actieplan geluid.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de volgende
informatie van belang
Datum en inhoud GS besluit, 24 april 2013
1. Bij de invulling van het Actieplan geluid 201 8-2022 provinciale
wegen, voor de bescherming van woningen tegen geluidbelasting,
een ambitieniveau (plandrempel) van 63 decibel te hanteren.
2. Als geluidreducerende maatregelen zowel doelmatige toepassing
van stil asfalt (gericht op groepen woningen boven de plandrempel)
als gevelisolatie (gericht op solitaire woningen boven de
plandrempel) af te wegen.
3. De beleidsopgave behorend bij een ambitieniveau van 63 decibel
verder uit te werken in een ontwerp Actieplan geluid 201 8-2022.
4. Maatregelen ter bescherming van stiltegebieden in het aparte
traject, actualisatie stiltegebiedenbeleid, te bepalen zodat ook de
uitkomst van de stiltetafels hierbij kan worden betrokken.
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5.

6.

De keuze van het ambitieniveau ter bespreking aan te bieden aan de
PS-commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu met bijgevoegde
brief en hiervoor ook de leden van de commissie Mobiliteit &
Financiën uit te nodigen;
De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

Eerdere behandeling in commissie of P5
Nee, geen eerdere behandeling geweest in commissie of PS.
Op grond van welk kader/beleid is dit voorstel gedaan

Op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG),
die in Nederland is opgenomen in de Wet geluidhinder, moeten wij
iedere vijf jaar een actieplan geluid opstellen voor onze provinciale
wegen.
Motivatie keuzevrjheid
Wij zijn vrij in de keuze van het ambitieniveau voor het actieplan, in de
maatregelen die wij kiezen om de situatie te verbeteren en het budget
dat we hiervoor beschikbaar stellen. Er bestaat geen wettelijke norm
voor de hoogte van de plandrempel die de basis is voor het
am bitieniveau.
Effecten voorstel
Doel van het actieplan geluid is het afwegen en nemen van doelmatige
geluidreducerende maatregelen voor woningen met een geluidbelasting
boven de gekozen plandrempel.
Overleg heeft plaatsgevonden met
De directies Beleid, Beheer en Uitvoering en Concernzaken, de
werkgroep geluid van het Interprovinciaal Overleg en de GGD
Amsterdam.
(Burger) participatie
ja, na verdere uitwerking zal een ontwerp-actieplan geluid 8 weken ter
inzage worden gelegd zodat bewoners zich hierover kunnen informeren
en eventueel hun zienswijze kunnen indienen.
Communicatie omtrent besluit
Het ontwerp-actieplan geluid zal door een aankondiging in de huis aan
huis bladen in de regio worden gecommuniceerd. Bewoners die zich
eerder met een vraag/klacht over geluidhinder bij de provincie hebben
gemeld zullen actief worden benaderd over de terinzagelegging.
Evaluatie
Geen evaluatie van dit besluit, wel later een evaluatie van het Actieplan
geluid.
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Financiële aspecten/risico’s
De kosten die samenhangen met het door ons gekozen ambitieniveau
bestaan uit incidentele kosten en structurele jaarlijkse meerkosten.
Deze zullen via het traject van de motie 11 0 en het voorstel voor de
Kaderbrief 201 9 als volgt worden gedekt. P5 hebben op 26-3 ingestemd
met het voorstel dat wij ter uitvoering van motie 11 0 aan de Staten
hebben gestuurd. Voor 201 8 zijn onder de noemer ‘beleidsinitiatieven
gezonde leefomgeving’ incidentele kosten van €200.000 voor
gevelisolatie ten behoeve van solitaire woningen opgenomen. Voor
201 9 komen de overige kosten van € 400.000 via dit traject van de
motie beschikbaar.
Wij hebben in ons voorstel voor de Kaderbrief 201 9 de structurele
kosten voor stil asfalt ten behoeve van groepen woningen opgenomen
te weten 30.000 in 201 9, oplopend (in de meerjarenraming) tot
1 50.000 in 2023. Het budget variabel onderhoud wegen zal met deze
bedragen worden verhoogd om de meerkosten van stil asfalt te dekken.

Vervolgprocedure
Wij zullen, gehoord de inbreng van de commissieleden, een ontwerpactieplan geluid provinciale wegen 201 8-2022 vaststellen. In de eerste
Statencommissie NLWM na het zomerreces zal het ontwerp-actieplan
geluid ter bespreking worden voorgelegd. Ook de leden van de
commissie Mobiliteit & Financiën worden hiervoor uitgenodigd. GS
zullen na de bespreking in de Statencommissie NLWM een nota van
beantwoording en het definitieve actieplan geluid vaststellen.
Proces herijking Stiltegebiedenbeleid
Recente onderzoeken van de Natuur- en milieufederatie geven
aanleiding om het stiltegebiedenbeleid te herijken. Voor de drie te
heroverwegen gebieden vinden op dit moment stiltetafels plaats,
waarbij samen met de belanghebbenden in het gebied wordt
onderzocht of de kwaliteiten van het gebied kunnen worden versterkt
om het gebied als stiltegebied te kunnen handhaven. Dit betreft naast
de geluidsbelasting van het betreffende stiltegebied, de recreatieve
waarde, natuurwaarde en relatieve rust. De eerste twee stiltetafels De
Wijde Blik en De Bovenkerkerpolder hebben reeds plaatsgevonden. De
derde stiltetafel het Grootslag-West vindt plaats op 1 6 mei. Na afloop
van de derde stiltetafel zal er na de zomer een voorstel komen met
scenario’s voor de drie te heroverwegen gebieden met de opgave,
oplossingsrichtingen en ambitie per gebied. De actualisatie van het
stiltegebiedenbeleid zal van start gaan na besluitvorming van de drie te
heroverwegen gebieden op basis van het gekozen scenario.
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Dit scenario kan ook zijn om in het kader van een gezonde

leefomgeving (motie 1 1 0) de geluidsoverlast verder terug te dringen en
het bevorderen van stilte door de aanleg van geluidsreducerend asfalt
op de nabij gelegen provinciale weg. De actualisatie van het
stiltegebiedenbeleid zal van start gaan na de zomer.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bergkamp

J.w.

1 bijlage(n)
Toelichting keuze ambitieniveau Actieplan geluid provinciale wegen
201 8-2022.
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