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Op basis van Wet geluidhinder is de provincie verplicht eens in de vijf jaar geluidbelastingkaarten 

vast te stellen voor de provinciale wegen die buiten de zogenaamde agglomeratiegemeenten (dit 

zijn specifiek in regelgeving aangewezen gemeenten) liggen. 

De provincie Zuid-Holland heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond opdracht gegeven om de 

geluidbelastingkaarten en de tabellen op te stellen van wegen waarvoor zij bevoegd gezag is en 

waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen motorvoertuigen passeren, de volgens regelgeving 

aangewezen provinciale wegen.

De geluidbelastingkaarten en tabellen moeten uiterlijk 30 juni 2017 door het bevoegd gezag 

worden vastgesteld. Deze cyclus herhaalt zich elke vijf jaar. Tegen de vaststelling van de 

geluidbelastingkaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk. Nadat de geluidbelastingkaarten en 

tabellen zijn vastgesteld door het bevoegd gezag, is voorgeschreven dat de 

geluidbelastingkaarten en tabellen moeten worden gepubliceerd. Dit zal gebeuren door ter inzage 

legging en publicatie op de provinciale website.

Na vaststelling van de geluidbelastingkaarten en de tabellen hebben GS de verplichting om voor 

18 juli 2018 een actieplan geluid op te stellen naar aanleiding van de geluidbelastingkaarten. Het 

actieplan geluid is een beleidsdocument dat zowel het beleid beschrijft ter beperking van de 

geluidbelasting als de voorgenomen te treffen maatregelen in de eerstvolgende vijf jaar. 
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In het Actieplan 2018 – 2023 zal invulling worden gegeven aan de aanbevelingen van de 

Randstedelijke Rekenkamer in het rapport “Geluid langs provinciale wegen” van mei 2016. Voor 

de uitvoering van het Actieplan 2018 – 2023 is reeds in het kaderbesluit een voorstel gedaan voor

te reserveren middelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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