
1 /3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-678397726 (DOS-2018-
0003293)

Onderwerp

Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023

Advies

1 . Vast te stellen het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023.

2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

bij het Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het Actieplan geluid provinciale

wegen 2018-2023 en de Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding van de

zienswijzen bij het Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023 aangeboden

worden aan PS.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de vaststelling van het Actieplan geluid

provinciale wegen 2018-2023 en de Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding

van de zienswijzen bij het Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023.

Besluit GS

vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan PS over de vaststelling van het Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023 en

de Nota van Beantwoording en wijzigingen

- Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023

- Nota van Beantwoording en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen bij het Ontwerp

Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 januari 2019 30 april 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Met de brief aan Provinciale Staten bieden GS het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023

(verder Actieplan geluid 2018-2023) en de Nota van Beantwoording en wijzigingen naar

aanleiding van de zienswijzen bij het Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023

(bevattende de ingediende zienswijzen, verder Nota van Beantwoording en wijzigingen) aan PS

aan. Het Actieplan geluid 2018-2023 en de Nota van Beantwoording en wijzigingen bevatten de

voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Actieplan

geluid 2018-2023, zoals dat van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage heeft

gelegen. 

 

Er zijn 19 zienswijzen binnengekomen. Dat heeft geleid tot enkele voorgestelde wijzigingen. Geen

van de wijzigingen is fundamenteel; de meest ingrijpende wijziging komt voort uit de constatering

dat niet gebruik gemaakt was van het meest actuele hectometerbestand, wat - beperkte -

gevolgen heeft voor de prioriteitsstelling van de knelpunten. Daarnaast is toegevoegd dat 

- in de totstandkoming van het jaarlijkse uitvoeringsplan rekening wordt gehouden met

verwachte toekomstige verkeersintensiteiten, 

- een actie wordt gedaan om het overzicht van verleende hogere waarden compleet te

krijgen (betekent een uitvraag naar de Omgevingsdiensten/gemeenten) 

- en is opgenomen dat maatregelen idealiter niet alleen de geluidproblematiek

verminderen, maar ook positieve effecten hebben op andere problemen, zoals

luchtkwaliteit en energiegebruik.

 

Voor een belangrijk deel vragen de zienswijzen aandacht voor de eigen specifieke problematiek

van de indiener; daarbij is de (standaard) reactie dat contact wordt opgenomen om te bezien in

hoeverre de klachtengerelateerde aanpak relevant kan zijn.

 

Financieel en fiscaal kader

Voor maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het Actieplan geluid 2018-2023 is in het

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur € 10 miljoen beschikbaar waarvan € 2 miljoen

(investeringen) in het nieuwbouwdeel en € 8 miljoen (exploitatie) in het beheer- en

onderhoudsdeel. Deze maatregelen worden jaarlijks in een uitvoeringsplan bepaald. 

 

Juridisch kader

Vanuit de Wet milieubeheer heeft terinzagelegging plaats gevonden van het Ontwerp Actieplan

geluid provinciale wegen 2018-2023 overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht. Het vaststellen van een actieplan geluid is een verplichting krachtens artikel 1 1 .12,

eerste lid, van de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn

omgevingslawaai in Nederland.

 

2 Proces

 

Voor dit Actieplan geluid 2018-2023 zijn op 27 juni 2017 de EU Geluidskaarten door GS

vastgesteld. Daarnaast zijn op 21 september 2017 de Uitgangspunten Actieplan geluid provinciale

wegen 2018-2023 door GS vastgesteld. Op 12-6-2018 hebben Gedeputeerde Staten het concept
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van het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 vastgesteld om te bespreken met

Provinciale Staten. Bij de bespreking van het Ontwerp Actieplan op 26 september 2018 in de

Commissie Verkeer en Milieu, hebben GS aangegeven het Actieplan geluid 2018-2023 en de

Nota van Beantwoording en wijzigingen, na vaststelling, toe te zenden aan Provinciale Staten. 

 

3 Communicatiestrategie

 

Bij vaststelling van  het Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 zal een persbericht worden

uitgebracht. Het persbericht is nog niet beschikbaar.

 


