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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-601298671 (DOS-2012-

0010860)

Contact

drs. J.H. Brouwer

070 - 441 72 87

jh.brouwer@pzh.nl

Onderwerp:

EU Geluidbelastingkaarten 2017

Publiekssamenvatting:
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 worden op de website van de provincie gepubliceerd en toegezonden 
aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze vormen een deel van de onderbouwing van het 
Actieplan Geluid, dat de Provincie Zuid-Holland voor 18 juli 2018 zal opstellen en waarin 
maatregelen beschreven worden om in de jaren daarna de geluidbelasting langs provinciale 
wegen verder terug te dringen. 

Advies:
1. Geluidbelastingkaarten 2017 vast te stellen inhoudende:
- Kaarten van geluidcontouren van de provinciale wegen buiten de agglomeratiegemeenten 
waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen motorvoertuigen passeren;
- Een overzicht in tabellen van het aantal geluidbelaste woningen, geluidgevoelige bestemmingen 
en gehinderden, alsmede het geluidbelaste oppervlak voor de betreffende wegvakken.

2. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee dit besluit ter kennisname aan PS 
wordt aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de EU geluidbelastingkaarten.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
Geluidbelastingkaarten 2017 Zuid-Holland
Brief Provinciale Staten
Excel tabel Infomil

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. J.H. Brouwer Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 27 juni 2017 30 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

De geluidbelastingkaarten zijn beleidsneutraal en geven aan wat de berekende geluidbelasting is
op basis van de beschikbare verkeersdata. De strategische kaart (het excelbestand van InfoMil, 
de geografische kaarten en het besluit van het bestuur over de vaststelling van de 
geluidsbelastingkaart) wordt geüpload naar de Infomil-website.

Zie verder GS-voorstel

Financieel en fiscaal kader:

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

gedaan voor €10 mln te reserveren middelen.

Juridisch kader:

Het opstellen en publiceren van de geluidbelastingkaarten is een wettelijke vijfjaarlijkse 

verplichting die ook onder de Omgevingswet blijft bestaan. Vaststelling moet plaatsvinden voor 30 

juni 2017, publicatie binnen een maand na vaststelling. Er is geen sanctie voor overschrijding van 

deze termijnen.

2 Proces

De geluidbelastingkaarten zijn gemaakt door de DCMR op basis van door de Provincie Zuid-

Holland aangeleverde verkeergegevens. De vastgestelde geluidbelastingkaarten worden 

geüpload naar Infomil.

3 Communicatiestrategie

Binnen een maand na vaststelling worden de geluidbelastingkaarten gepubliceerd via de 

provinciale website. Daarnaast worden de gegevens in interactieve kaarten op de website 

beschikbaar gemaakt.
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