
Thema’s geluid en wegen 

 

SWUNG: gevolgen van nieuw geluidbeleid voor m.e.r.
Het nieuwe geluidbeleid stelt bovengrenzen aan de ge-
luidproductie van rijkswegen en -spoorwegen, de zoge-
naamde geluidproductieplafonds (GPPs). Deze vormen 
een nieuw referentiekader bij de aanpassing of de uit-
breiding van (spoor)wegen of bij initiatieven in de omge-
ving daarvan. Deze factsheet behandelt de kenmerken 
van het systeem en de gevolgen voor m.e.r. 
 

Hoofdlijn nieuw geluidbeleid 
Het nieuwe beleid rust op drie pijlers: het beheersen van 
de geluidproductie van het verkeer, het reduceren van 
hoge belastingen met een saneringsprogramma en het 
bevorderen van bronmaatregelen. 
 
De eerste pijler moet een onbeheerste groei van de ge-
luidbelasting door verkeer voorkomen. Daartoe zijn voor 
vaste punten langs de rijkswegen en -spoorwegen maxi-
ma gesteld aan die belasting. Voor de rijkswegen alleen 
gaat het al om meer dan 60.000 punten (zie voorbeeldfi-
guren). Deze locatiespecifieke maxima (GPPs) zijn in één 
keer vastgelegd. Daaraan is voor een deel van het net een 
‘werkruimte’ van 1,5 dB toegevoegd. Die moet jaarlijkse 
fluctuaties of een autonome verkeersgroei tot 40% opvan-
gen. Wijzigen van GPPs kan, onder voorwaarden, en 
vraagt goedkeuring door de minister. De GPPs en de ge-
gevens waaruit ze zijn afgeleid, zijn vastgelegd in een ge-
luidregister voor wegverkeer en één voor spoorverkeer. 
 

 

 

Gevolgen voor m.e.r. 
Welke plaats GPPs hebben in een m.e.r.-procedure hangt 
af van de aard van het voornemen. Zo kan het aanpassen 
of aanleggen van een (spoor)weg ertoe leiden dat nieuwe 
GPPs moeten worden vastgesteld. Voor nieuwbouw van 
geluidgevoelige bestemmingen nabij een weg of spoor-
weg zijn GPPs een te respecteren, harde grens.  
 
De belangrijkste situaties en de gevolgen voor m.e.r. 
worden in de rest van de factsheet behandeld. 
 

Plan-m.e.r. voor verkenning tracéwet 
Om een verkeersknelpunt op te lossen worden tijdens de 
verkenning mogelijkheden gezocht om invloed uit te oe-
fenen op de omvang van het verkeer en op de verdeling 
ervan over of binnen netwerken (weg, water, spoor). Die 
herverdeling leidt ook tot verschuivingen in de geluidbe-
lasting. Aan het inschatten van de gevolgen voor de ge-
luidbelasting gaat dus een goede netwerkanalyse vooraf 
(zie onderstaande tekstbox). 

 
Het blijft belangrijk om in het MER te zoeken naar stille 
alternatieven. Verder is in deze fase de vraag aan de orde 
 
← Uit het geluidregister: geluidbelasting (boven) en referentie-
punten (onder) in 2012 langs de A28 bij de Bilt. 

Aandachtspunten bij netwerkanalyses 
Bij wegverkeer kunnen aanpassingen aan het onder-
liggende wegennet, snelheidswijzigingen en verschui-
vingen in bijvoorbeeld de verhouding tussen 
personen- en vrachtverkeer gevolgen hebben voor de 
geluidbelasting.  
Bij spoorverkeer treden die gevolgen bijvoorbeeld ook 
op bij toevoegingen van haltepunten, verschuivingen 
in de dienstregeling of inzetten van ander materieel. 

Let op: GPPs begrenzen de geluidproductie, dus de 
emissie door de weg of het spoor. GPPs zijn dan ook 
geen geluidsnormen, waaraan getoetst wordt om ge-
luidgevoelige bestemmingen te beschermen tegen te 
hoge geluidsbelasting (immissie). 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/geluidregister/
http://www.geluidspoor.nl/
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of de toekomstige geluidproductie van de weg onder de 
vastgestelde GPPs blijft en waar nieuwe moeten worden 
vastgesteld. Nieuwe of gewijzigde GPPs vaststellen is aan 
de orde als nieuwe infrastructuur wordt aangelegd of als 
verschuivingen in verkeersstromen op bestaande wegen 
leiden tot GPP-overschrijdingen.  
 
Ook moet duidelijk zijn hoe het wijzigen van GPPs of het 
vaststellen van nieuwe zich verhoudt tot de doelen die 
binnen het project zijn gesteld aan bijvoorbeeld gezond-
heid en leefomgevingskwaliteit. 
 
Samengevat zou het geluidonderzoek bij een verkenning 
de volgende stappen moeten omvatten: 
1. beschrijven van de actuele verkeerssituatie; 
2. beschrijven van verschuivingen in verkeerstromen 

voor ieder van de alternatieven; 
3. afleiden van verschuivingen in geluidcontouren, met 

vuistregels; 
4. op zoek gaan naar stillere alternatieven; 
5. aangeven waar nieuwe of gewijzigde GPPs nodig zijn 

(bijvoorbeeld vanwege dreigende overschrijdingen); 
6. beschrijven hoe met GPPs zal worden omgegaan in 

de vervolgprocedure. 
 

 

Project-m.e.r. bij tracébesluit 
De vaststelling of wijziging van GPPs is een verplicht on-
derdeel van het Tracéwetbesluit. En interfereert een tra-
cébesluit met een bestaande saneringssituatie dan wordt 
het oplossen van die situatie, bij wet verplicht, gekoppeld 
aan het besluit (zie bovenstaande tekstbox). 
 
In de eerste plaats moet gezocht worden naar milieu-
vriendelijke (stille) alternatieven en maximaal worden in-
gezet op het terugdringen van nadelige gevolgen. Blijft de 
geluidproductie van de (spoor-)weg binnen de vastge-
stelde GPPs dan kan de alternatievenvergelijking op 
hoofdlijnen aan de hand van vuistregels worden uitge-
voerd. Is dat niet het geval, dan: 
• moeten maatregelen en eventueel nieuwe GPPs in het 

MER worden onderzocht; 
• moet gedetailleerd gerekend worden. Let daarbij op 

interferentie met een saneringssituatie, op grote 
hoogteverschillen tussen weg en omgeving of op de 
nabijheid van hoogbouw; 

• moet de onzekerheid in beeld zijn en duidelijk zijn 
hoe via een oplevertoets bepaald wordt of aanvullen-
de maatregelen nodig zijn. 

 
De koppeling van het saneringsprogramma aan het be-
sluit betekent dat maatregelen nu een combinatie van sa-
nerings- en projectmaatregelen kunnen zijn. 
 

Geluidproductie als functie van de tijd. Het plafond ligt 1,5 dB 
boven de heersende waarde. En komt de geluidproductie op min-
der dan 0,5 dB van het plafond (signaalwaarde) dan wordt het tijd 
voor maatregelen. 
 

Swung en woningbouw 
Voor woningbouwprojecten zijn de GPPs een gegeven. 
Deze harde grens bepaalt de ontwikkelruimte en voor-
komt ook nieuwe knelpunten. Alternatieven die een verla-
ging van GPPs inhouden, waardoor ruimte wordt 
gecreëerd, vereisen overleg met het Rijk. 
 
Er zal altijd nog gecontroleerd moeten worden of de wet-
telijke eisen voor nieuwe woningen worden gerespec-
teerd. Ook de vergelijking van de akoestische situatie van 
locatie- of inrichtingsalternatieven blijft een aandachts-
punt. De initiatiefnemer van het woningbouwproject kan 
daarbij overdrachts- of woningmaatregelen nemen die 
het geluid terugdringen. De verkeersgegevens uit het re-
gister vormen de input voor eventuele berekeningen. 
 

Swung en natuur 
Bij het vastleggen van de GPPs is geen rekening gehouden 
met natuur-, stilte- of stille gebieden. Op dat ogenblik 
zijn mogelijke consequenties voor bijvoorbeeld instand-
houdingsdoelen van Natura 2000-gebieden dus niet be-
schouwd. De GPPs remmen enkel de verdere groei van de 
geluidbelasting af. 
 
Vaststellen van nieuwe GPPs vereist nog steeds een analy-
se van de gevolgen voor natuurwaarden en beschermde 
gebieden en toetsing aan wetgeving. Eventueel noodza-
kelijke maatregelen hangen af van de kenmerken van het 
gebied. 
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Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  
U kunt uw vraag ook stellen aan onze helpdesk:  
• 030-234 7666 
• kennisplatform@eia.nl 
 
De informatie in deze factsheet is bedoeld als algeme-
ne handreiking voor de praktijk, maar bevat nadruk-
kelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. 
U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.  

Sanering 
Wordt bij de voorbereiding van een Tracébesluit ge-
constateerd dat er al sprake is van een saneringssitu-
atie, dan moet die in het kader van het besluit worden 
opgelost. Bij het zoeken naar maatregelen zal de fo-
cus liggen op bronmaatregelen. Voorbeelden zijn stil-
ler asfalt bij wegen en raildempers bij spoorwegen. De 
saneringsregeling heeft ingewikkelde uitgangspunten 
en is dus altijd maatwerk. 

http://www.commissiemer.nl/
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