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Onderwerp

Uitgangspunten Actieplan Geluid 2018-2023

Publiekssamenvatting

De provincie Zuid-Holland zal in 2018 een Actieplan Geluid 2018-2023 opstellen om geluidhinder 

langs provinciale wegen te verminderen. Het Actieplan zal ook een afwegingskader bevatten hoe 

de provincie geluidknelpunten heeft bepaald. Voorafgaand aan het opstellen van het Actieplan 

Geluid 2018-2023 is een aantal uitgangspunten opgesteld. Het gaat om:

- het handhaven van een lage plandrempel; daarmee komen ook knelpunten met een lagere 

geluidbelasting en met veel omwonenden in aanmerking voor het Actieplan Geluid;

- alleen stil asfalt leggen bij versleten bestaand asfalt; dat betekent het beschikbare geld zo 

kostenefficiënt mogelijk inzetten;

- het prioriteren van nog niet uitgevoerde maatregelen uit het vorige Actieplan Geluid;

- het rekening houden met ervaren geluidhinder en eerdere geluidklachten.

Advies

1. Vast te stellen de uitgangspunten voor het Actieplan Geluid 2018-2023; 

2. Vast te stellen de brief die over de uitgangspunten voor het Actieplan Geluid 2018-2023 aan 

Provinciale Staten wordt gezonden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitgangspunten voor het Actieplan Geluid 

2018-2023.
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1 Toelichting voor het College

Met het vaststellen van de uitgangspunten geven GS sturing op het Actieplan Geluid 2018-2023. 

Door deze uitgangspunten toe te sturen aan PS brengen GS PS in de positie het politieke debat 

over het Actieplan aan te kunnen gaan. Een van de aanbevelingen van de Randstedelijke 

Rekenkamer in haar rapport “Geluidhinder langs provinciale wegen” (mei 2016) is dat PS bepaalt 

op welke wijze zij betrokken wenst te zijn bij het opstellen van het volgende Actieplan Geluid. PS 

hebben aangegeven actief betrokken te willen worden.

Zie verder GS-brief aan PS. 

Financieel en fiscaal kader

Bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 is budget beschikbaar gesteld voor het Actieplan Geluid 

in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur. Voor het nieuwe Actieplan Geluid wordt in totaal 

€ 10,0 miljoen beschikbaar gesteld waarvan  € 2,0 miljoen in het nieuwbouwprogramma en € 8,0 

miljoen in het beheer- en onderhoudsprogramma.

Juridisch kader

Het Actieplan Geluid 2018-2023 is een wettelijk verplicht op te stellen plan. Het bevat 

bovenwettelijke maatregelen om geluidhinder langs provinciale wegen te verminderen. 

2 Proces

Op 8 juni 2016 is het Randstedelijk Rekenkamerrapport in de SC Verkeer en Milieu besproken. 

Het actieplan wordt opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met eventuele PS behandeling, 

afhankelijk van de wijze waarop PS betrokken wenst te worden.

3 Communicatiestrategie

Het Actieplan Geluid 2018-2023 zal in inspraak worden gebracht. Op dat moment zal actief 

worden gecommuniceerd.
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