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Met deze brief bieden wij u het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 aan. Het

ontwerp is conform de eerder aan u gezonden Uitgangspunten Actieplan geluid provinciale

wegen 2018-2023 d.d. 21 september 2017 vormgegeven. In het PS-besluit over de

aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer van 29 juni 2016 is onder andere opgenomen

dat een volgend ontwerp Actieplan, inclusief Nota van Beantwoording, wordt besproken in de

commissie Verkeer en Milieu voordat besluitvorming in GS heeft plaatsgevonden. Wij zullen, na

eventuele bespreking uwerzijds en rekening houdend met uw opmerkingen, het Ontwerp

Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 vrijgeven voor inspraak. 

 

Met het Ontwerp Actieplan 2018-2023 willen wij het aantal geluidgehinderden als gevolg van

provinciale wegen in Zuid-Holland verminderen. Dat gebeurt op drie manieren:

- Niet alle knelpunten uit het vorige Actieplan 2013-2018 zijn opgelost; bestaande

knelpunten vormen onderdeel van de geprioriteerde groslijst van mogelijk aan te pakken

knelpunten;

- Op basis van berekeningen zijn knelpunten langs provinciale wegen geconstateerd; deze

worden toegevoegd aan een geprioriteerde groslijst van mogelijk aan te pakken

knelpunten;

- Op basis van bestaande en toekomstige geluidklachten is een deel van het beschikbare

budget (€500.000) beschikbaar om onder voorwaarden (bijdrage klagers, valide

klachten) klachtengerelateerde knelpunten op te lossen.

 

Het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen richt zich expliciet op geluidsoverlast als gevolg

van verkeer op provinciale wegen, conform hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Voor andere

geluidsbronnen (scheepswerven, industrie, etc.) is het provinciale instrumentarium van

vergunningverlening, toezicht en handhaving meer geëigend. 

Het reken- en meetvoorschrift schrijft voor hoe de geluidbelasting berekend moet worden; de

octaafbanden van 63 Hz tot en met 8000 Hz zijn bepalend. Om die reden is laagfrequent geluid
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(0-125 Hz, vrijwel altijd afkomstig van machines die continu met een laag toerental draaien, en

zelden veroorzaakt door verkeer) in de berekende geluidsknelpunten een beperkte  rol. Wel kan

laagfrequent geluid als gevolg van verkeer op provinciale wegen meegenomen worden in

klachtengerelateerde knelpunten. 

 

In tegenstelling tot voorgaande Actieplannen is dit Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen

2018-2023 niet ‘in beton gegoten’. De ervaring leert dat een flexibele onderhoud- en

beheerplanning zich niet verhoudt tot een starre uitvoering van het Actieplan. Daarnaast vraagt

een maatschappelijk verantwoorde en kosteneffectieve oplossing van knelpunten om een dialoog

met de omgeving, waarbij ook minder conventionele oplossingen bruikbaar kunnen blijken. Om

die reden wordt beoogd op basis van de uitgangspunten en groslijst van het Ontwerp Actieplan

geluid provinciale wegen 2018-2023 jaarlijks een uitvoeringsplan te maken, dat de maatregelen

bevat die daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

Gedeputeerde Staten zullen, alvorens vaststelling, het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-

2023 samen met de op basis van de ter visie legging gedane zienswijzen en nota van

beantwoording, na de inspraak desgewenst opnieuw aan u voorleggen. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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