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Uitgangspunten 

1.1 Algemeen 
De gemeente Gouda is voornemens om ten zuidwesten van de bebouwing een 
rondweg te projecteren waarmee beoogd wordt om de huidige doorgaande 
route via de Rotterdamseweg/Schielandse hogezeedijk te ontlasten. Daarmee 
zou het leefklimaat langs genoemde route belangrijk kunnen verbeteren. Het 
realiseren van een randweg met de voorgenomen omvang is MER-plichtig. 
In de onderhavige rapportage zijn de resultaten opgenomen van het akoes- 
tisch onderzoek mals dat is vemcht naar de huidige situatie en autonome 
ontwikkeling behorende bij de milieueffectrapportage Zuid Westelijke 
Randweg Gouda. Vervolgens zijn de (3) omleidingsaiternatieven beschouwd 
en onderling vergeieken. 
In dit hoofdstuk worden ars t  de afbakening van het studiegebied, de gehan- 
teerde ondenoeksaanpak en de gehanteerde rekenmethoden beschreven. Ver- 
volgens wordt het toetsingskader van de Wet geluidhinder met de daaraan 
verbonden plaatsingscriteria voor schermen vermeld. 

In deze studie wordt onderscheid gemaakt in de volgende alternatieven : 
1. Nulplusalternatief: In deze situatie wordt in principe de bestaande situatie 

gehandhaafd doch als enige maatregel wordt vanaf de brug over het 
stroomkanaal langs Sluiseiland de Rotterdamseweg in een open bakcon- 
structie aangelegd vanaf de Wilhelminaweg tot de Schielandse hogezee- 
dijk. 

2. Alternatief 3: Bij deze variant wordt de omleiding vanaf Sluiseiland via een 
deel van de dijk langs de Hollandse IJssel geprojecteerd en vervolgens van- 
af de Gouderaksedijk door de polder Veerstalblok tot de Schoonhovense- 
weg. 

3. Alternatief 5: in dit tracé wordt de Rotterdamseweg door middel van een 
overkapping deels afgeschermd over een afstand van 130 meter. Deze weg 
kruist de IJssel via een brug en vervolgens de Gouderaksedijk ongelijk- 
vloers. Nabij de RWZI zal een verbindingsweg worden geprojecteerd tus- 
sen de ZWR en de Gouderaksedijk. Deze verbindingsweg zal tevens funge- 
ren als ontsluitingsweg van het nieuwe bedrijventerrein. 

4. Alternatief 7: deze variant komt globaal overeen met alternatief 3, doch 
het tracé loopt nu vanaf Sluiseiland met een boog door de polder Veerstal- 
blok. De ZWR wordt daarbij over het Beyerswegje heen geleid. Zoals alle 
drie alternatieven zal het îracé verder worden aangesloten op de Schoon- 
hovenseweg. 

1.2 Studlegbid 
De omvang van het studiegebied voor het aspect geluid wordt enerzijds be- 
paald door die weggedeelten waarop de verkeersintensiteit in één van de al- 
ternatieven met meer dan 30% toeneemt ten opzichte van het nulalternatief 
(autonome ontwikkeling) of met 20% afneemt. Deze toename van 30% komt 
ongeveer overeen met een verandering in de geluidbelasting van 1 dB(A). An- 
derzijds wordt het studiegebied bepaald door de ligging van de 50 dB(A)- 
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contour. Voor trillingen bestaat het studiegebied uit een zone van 50 meter 
aan weerszijden van de weg. 

13 Aanpak onderzoeû 
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is de huidige situa- 
tie en de autonome ontwikkeling van het aspcct geluid in beeld gebracht. Het 
onderhavige rapport vormt de weerslag van dit onderzoek. In de tweede fase 
zullen de effecten van de voorgenomen activiteit en de altematievenlvarianten 
daarvan in beeld worden gebracht. 
Voor deze tweede fase worden de volgende twee stappen onderscheiden: 
1. Aan de hand van het wegontwerp met bijbehorende verkeersintensiteit 

wordt de geluidemissie van een wegvak getoetst aan de normstelling van de 
Wet geluidhinder. Volgens de richtlijnen van het MER dient kwantitatieve 
informatie gegeven te worden met betrekking tot het equivalente geluidni- 
veau L,, ten gevolge van het wegverkeer en overige geluidbronnen. Hier- 
toe wordt de geluidbelasting ten gevolge van de onderzochte wegen binnen 
het studiegebicd op een aantal representatieve waarneempunten berekend 
en getoetst aan de geldende normen uit de Wet geluidhinder. Aan de hand 
van berekende geluidbelastingen en uitgangspunten ten aanzien van 
schermplaatsing worden geluidreducerende maatregelen bepaald. Boven- 
dien worden mogelijke saneringssituaties gesignaleerd uit de door de ge- 
meentes aangegeven A-en B-lijsten. Rekening houdend met het gekozen 
schermpakket worden geluidcontouren bepaald. De totale afmetingen van 
de geluidschennen is een van de maten voor de effecten van een variant. 

2. De geluidcontouren van het wegverkeer en van de overige geluidbromen 
worden in een Geografisch informatiesysteem (GIS) opgenomen. Met be- 
hulp van GIS worden de overige MER-effecten bepaald. De benodigde 
basisgegevens, zoals bebouwingsdichtheden, inwoneraantallen en bijzon- 
dere geluidgevoelige bestemmingen zijn afkomstig uit CBS-gegevens en 
voorgaande onderzoeken in het betreffende gebied. Daarnaast zijn een 
aantal gegevens, zoals de ligging en hoogte van woningen, verkregen door 
middel van een veldverkenning. Door gebruikmaking van een speciaal 
hiertoe ontwikkelde GIS-module kunnen de verschillende contouren bij 
elkaar opgeteld worden volgens de cumulatiemethode van Miedema (lit. 
1). Met behulp van GIS worden analyses uitgevoerd van o.a. het aantal 
gehinderden en de oppervlakte van geluidbelaste gebieden. 

1 A Gehanteerde reùenmethode 
1.4.1 Wegverkeenlawaai 
Voor de onderzochte wegen zijn de geluidbelastingen op gevels van woningen 
berekend alsmede de geluidcontouren vanwege deze wegvakken. Voor de 
berekeningen is de in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 
(RMW2002) (artikel 102 Wet geluidhinder) opgenomen standaard rekenme- 
thode 2 (SRM2) gebruikt. 
De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat door technische ontwikkelingen het 
autoverkeer in de toekomst stiller zal worden. Bij het toetsen van de geluidbe- 
lasting aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder mag de berekende ge- 
luidbelasting voor wegen met een snelheid lager dan 70 W u u r  verminderd 
worden met 5 dB(A). Voor wegen met een maximum snelheid van 70 W u u r  
of hoger geldt een aftrek van 2 dB(A). 
Als rijsnelheid is doorgaans de wettelijk maximum snelheid gehanteerd. Dit 
betekent dat binnen de bebouwde kom gerekend is met 50 M u  en buiten de 
bebouwde kom met 80 W u .  In de toekomstige situatie is op de midwestelij- 
ke omleiding (ZWR) derhalve gerekend met 80 W u  vanaf de komgrens. 
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1 J Toetsingskader Wet geluidhinder 
De wettelijke normen voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmin- 
gen, zoals scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en woonwagenstand- 
plaatsen, zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder. Deze normen zijn van toe- 
passing op geluidgevoelige bestemmingen voor zover deze binnen de wettelij- 
ke geluidzone van een weg zijn gelegen. Deze zone is een strook aan weerszij- 
den van een weg die, afhankelijk van het aantal rijstroken, kan variëren van 
200 tot 600 meter. 

Indien binnen de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen aanwezig 
zijn dienen de wettelijke normen in acht genomen te worden bij o.a. de (nieu- 
we) aanleg van een weg en de reconstructie van een bestaande weg. 
Als basis bij de normstelling geldt de zogenaamde "voorkeursgrenswaarde" 
waarop, onder bepaalde voorwaarden, ontheffing verkregen kan worden bij 
Gedeputeerde Staten (GS) van de betreffende provincie. Men spreekt dan 
over een hogere grenswaarde. GS mag deze hogere grenswaarde alleen verle- 
nen wanneer eerst onderzocht is of de geluidbelasting niet kan worden be- 
perkt door: 

bronmaatregelen (ander tracé van een nieuwe weg, verkeersbeheer- 
singsmaatregelen of stiller wegdek); 

e overdrachtsmaatregelen (geluidschermen of wallen). 
Indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet voldoende doeltreffend zijn, dan 
wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeers- 
kundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere grenswaarde 
worden aangevraagd. 

Mocht aan de gestelde ontheffingsvoorwaarden voldaan kunnen worden, dan 
moet een speciale procedure gevolgd worden waarin de aanvraag ter visie 
wordt gelegd. 
In principe mag het bestemmingsplan pas worden vastgesteld als de proce- 
dure is afgerond. 
Vaak moet voor panden waarvoor een hogere waarde is verleend ook een 
onderzoek worden gedaan naar de geluidisolatie van de gevel. De Wet geluid- 
hinder stelt dat aan een bepaald geluidniveau binnen in de woning voldaan 
moet worden. 
In bijlage 2 wordt de normstelling van de Wet geluidhinder uitgebreid be- 
sproken. 

15.1 Sanering 
De Wet geluidhinder beschouwt een woning met een geluidsbelasting per 1 
maart 1986 boven 55 dB(A) als een saneringssituatie. De urgente sanerings- 
situaties zijn woningen met een geluidbelasting boven 65 dB(A), deze zijn 
soms al opgenomen in gemeentelijke of regionale plannen voor de autonome 
sanering wegverkeerslawaai. 
In onderhavige studie wordt als volgt omgegaan met saneringssituaties: 
In de inventarisatie zijn bij het Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Midden Holland vastgestelde waarden in het kader van saneringen opge- 
vraagd (zogenaamde A- en B-lijsten). De voorgestelde saneringswaarden van 
de op de A-lijst opgenomen woningen zijn per 1 januari 2002 vastgesteld door 
VROM. De saneringswaarden op de B-lijst zijn nog niet vastgesteld. 
Bij de akoestische berekeningen dienen alle vastgestelde waarden in het kader 
van sanering en eventuele hogere waarden (nieuwe situaties) bekend te zijn 
ten behoeve van de toetsing aan de wettelijke normen in het kader van moge- 
lijke reconstructie. 
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Opmerking: voor de in de B-lijst opgenomen geluidbelastingen voor de wo- 
ningen aan de Goudseweg wordt de Schoonhovenseweg als maatgevende 
bron aangenomen en niet, zoals vermeld in de lijst, de Goudseweg. 

1 .S2 Triillngen 
In artikel 1 van de Wet geluidhinder staat dat "bij algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaald dat trillingen en trillingshinder voor toepassing 
van onderdelen van de Wgh met geluid respectievelijk geluidhinder kunnen 
worden "gelijk gesteld". Hier is echter nog geen invulling aan gegeven zodat 
er momenteel geen wettelijke normen zijn waaraan optredende trillingen kun- 
nen worden getoetst. Wel zijn er een aantal richtlijnen voor de hordeling 
van meetresultaten van trillingen in bestaande situaties. 
Een praktische rekenmethode waannee prognoses gemaakt kunnen worden 
van trillingen van toekomstige wegtracés bestaat momenteel nog niet. 
De beoordeling van mogelijke trillingseffecten vindt, wegens het ontbreken 
van een bruikbaar prognosemodel, plaats door middel van een vergelijking 
van het aantal woningen binnen het studiegebied dat is gesitueerd binnen een 
strook van 50 meter aan weerszijden van de rijkswegen binnen het studiege- 
bied. 

Landelijke en provinciale beleidsdoelstellingen 

1.6.1 Landelijke beleidsdoelstellingen 
In het Tweede Structuurschema verkeer en vervoer (SW2) deel D worden 
voor het terugdringen van de geluidhinder de volgende streefbeelden gegeven: 

Het totale oppervlak met een geluidbelasting hoger dan 50 dB(A) als ge- 
volg van het lawaai van interlokaal verkeer zal ten opzichte van 1986 niet 
mogen toenemen. 

e Het aantal woningen met een gevelbelasting hoger dan 55 dB(A) als gevolg 
van lokaal verkeer is in 1995 5% en in 2015 50% lager dan in 1986. 

In het Nationaai Miiieubeleiàspian (NMP) worden de volgende doelstellingen 
geformuleerd ten aanzien van geluid: 
e het aantal geluidgehinderden in 201 5 is niet meer dan in 1986; 

na 201 5 mag geen sprake meer zijn van ernstige geluidhinder; 
e er is een toename van het areaal stiltegebieden rondom stedelijke gebieden. 
In het NMP 3 is aangegeven dat de doelstelling ten aanzien van het aantal 
geluidgehinderden te ambitieus is gebleken. De doelstelling blijft wel richting- 
gevend, totdat door het kabinet een herziene doelstelling wordt geformuleerd 
voor de planperiode 2020 - 2030. 

1.62 Provinciale beleklsdoelstellingen 
Sinds 1 maart 1993 is het hoofdstuk "stiltegebieden" uit de Wet geluidhinder 
vervallen. Stiltegebieden zijn vanaf die datum milieubeschenningsgebieden. 
Aangezien de term "stiltegebied" in de loop der tijd ingeburgerd is geraakt 
wordt hier de gangbare benaming gebruikt. 
De aanwijzing van stiltegebieden is een provinciale taak. Binnen deze gebie- 
den is het beleid gericht op voorkoming en beperking van geluidhinder door 
menselijke activiteiten ter realisering en bescherming van stilte. 
Binnen het studiegebied zijn geen stiltegebieden bekend zodat op de toetsing 
van deze gebieden verder niet wordt ingegaan. 

Om de effecten van de toekomstige randweg en mogelijke alternatieven te 
kunnen toetsen en vergelijken zijn met GIS de volgende analyses vemcht: 

aantal woningen per geluidbelastingklasse 
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aantal bijzonder geluidgevoelige bestemmingen conform de Wet geluid- 
hinder (o.a. scholen en woonboten) per geluidbelastingsklasse 
aantal gehinderden 
akoestisch ruimtebeslag van diverse gebieden in hectare; onderscheiden 
zijn: bebouwd gebied, ecologische hoofdstructuur, IJsselfront en Toekom- 
stig bedrijventerrein. 

Deze analyses zijn uitgevoerd voor het totale wegverkeerslawaai binnen het 
studiegebied. Bij deze analyses wordt het aantal geluidgehinderden betrokken 
op het wegverkeerslawaai. Als basisjaar voor de effectvergelijking wordt in 
deze studie 2002 aangehouden. 
Daarnaast zal bij de effectvergelijking van de verschillende variantoplossin- 
gen aandacht worden gegeven aan het aantal woningen met een geluidbelas- 
ting hoger dan 55 dB(A) in de toekomstige situatie als gevolg van lokaal ver- 
keer. Van belang in deze is of en in welke mate dit aantal woningen wijzigt in 
de toekomstige situatie(s) ten opzichte van het aantal in de A- en B-lijst ge- 
noemde saneringssituaties. 

1.7 Bepaling aantal gehinderdm 
Voor de bepaling van het aantal gehinderden wordt gebruik gemaakt van de 
methode gebaseerd op het rapport van NIPG-TNO "Response functions for 
environmental noise in residential areas" (lit. 5). 
De methoden wordt nader beschreven in bijlage 3. 
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Bestaande situatie 

2.1 Ruimtelijke ordening 
Een kaart met de gehanteerde gegevens ten aanzien van de ruimtelijke orde- 
ning voor de situatie 2002 is weergegeven in kaartbijlage m?. 
Ten grondslag aan deze bijlage liggen de volgende informatiebronnen. 

De aantallen inwoners per woongebied, de ligging van de gemeentegrenzen 
en de indeling naar gebruik van de grond zijn afkomstig uit bestanden van 
het Centraal Bureau van de Statistiek. 
De locaties van bijzondere geluidgevoelige bestemmingen en de ligging van 
woningen in het buitengebied evenals woonboten zijn afkomstig uit een 
veldverkenning. 

2 3  Verkeerslawaai 
De verkeersgegevens van de in het studiegebicd beschouwde wegen voor peil- 
jaar 2002 zijn weergegeven in bijlage 4. 
De voor de geluidberekeningen benodigde verkeersgegevens zijn door het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland (ISMH) aangele- 
verd. Uit deze gegevens bleek steeds voor alle wegen de nachtperiode (23.00- 
07.00~) maatgevend te zijn. 
In bijlage 4 is tevens aangegeven welke wegdekverharding is gehanteerd en 
welke maximale snelheid op de wegvakken van toepassing is. 

Voor de onderzochte wegen zijn geluidbelastingen berekend op waameem- 
punten op de gevels van eerste lijns woningen. De ligging van deze waar- 
neempunten voor 2002 is weergegeven in het rekenmodel in bijlage 5. 
De locatie van de woningen en het aantal geluidgevoelige bouwlagen is af- 
komstig uit een veldverkenning. Tijdens deze veldverkenning zijn alle voor de 
geluidoverdracht relevante kenmerken meegenomen. 
Voor de waarneemhoogten is de volgende indeling gehanteerd: 
1" bouwlaag 1.8 m boven lokaal maaiveld 
2" bouwlaag 4.5 m boven lokaal maaiveld 
3' bouwlaag 7.5 m boven lokaal maaiveld 
4" bouwlaag 10.5 m boven lokaal maaiveld 

In onderstaande subparagrafen zijn de rekenresultaten op de waameempun- 
ten per weg aangegeven. Van de overige wegen zijn alleen contourberekenin- 
gen uitgevoerd ten behoeve van de GIS-analyses zoals besproken in paragraaf 
2.6. 

22.1 Rotterdamsewegkhielandse hogezeedijk 
De Rotterdamseweg loopt over in de Schielandse h o g e d j k  en wordt van- 
wege het doorgaande karakter als één weg beschouwd. 
In de kaartbijlage 1 zijn de wegverkeerslawaaicontouren van peiljaar 2002 
opgenomen. De contouren zijn bepaald excl. aftrek conform art. 103 Wet 
geluidhinder aangezien bij de bepaling van aantallen gehinderden geen reke- 
ning met genoemde aftrek wordt gehouden. 
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Bestaande shatk 

In de tabel van bijlage 8 zijn de rekenresultaten opgenomen van de bereke- 
ningen op waarneempunten voor de Rotterdamseweg I Schielandse hogezee- 
dijk. In de tabel zijn de geluidbelastingen vermeld inclusief de aftrek (art. 103) 
ten behoeve van de toetsing aan de normstelling van de Wet geluidhinder. 

2 2 2  khwnhovenseweg 1 Goudseweg 
In de kaartbijlage 1 zijn de wegverkeerslawaaicontouren van peiljaar 2002 
opgenomen. De contouren zijn bepaald exclusief de aftrek ex art. 103 Wgh. In 
de tabel van bijlage 17 zijn de rekenresultaten opgenomen van de berekenin- 
gen op waarneempunten voor de Schoonhovenseweg. In de tabel zijn de ge- 
luidbelastingen vermeld inclusief de aftrek (art. 103) ten behoeve van de toet- 
sing aan de normstelling van de Wet geluidhinder. 

2 2 3  Koningin Wilhelminaweg 
Van de Kon. Wilhelminaweg is alleen het gedeelte tussen de aansluiting op de 
Rotterdamseweg en Tesselschadestraat van belang. Het kdsingsvlak met de 
Rotterdamseweg wordt bij enkele alternatieven mogelijk heringericht. Aange- 
zien het ontwerp van deze wegaanpassing nog niet defmitief is en gelet op het 
verkennend karakter van dit onderzoek, zijn mogelijk optredende effecten 
alleen onderzocht met een zogenaamde emissieverschilvergelijking. Dit houdt 
in dat een toename van de geluidbelasting alieen bepaald wordt op basis van 
de autonome groei van de verkeersintensiteit. 

2.3 Saneringssitu.tiarhartgntelde waarden wegverkeerrlawaai 
Vervolgens dienen de geluidbelastingen op waarneempunten getoetst te wor- 
den aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Deze toetsing houdt in dat 
de te berekenen geluidbelastingen in de varianten vergeleken dienen te wor- 
den met de voorkeursgrcnswaarde. 
Deze voorkeursgrenswaarde wordt gevormd door de laagste waarde van: 
1. de geluidbelasting zoals berekend in het jaar voor reconstructie; gelet op 

het verkennend karakter van dit onderzoek en de beschikbare gegevens 
worden hiervoor de rekenresultaten van 2002 gebruikt; 

2. een eventuele vastgestelde waarde in het kader van een sanering of in het 
kader van nieuwe aanleg/nieuwbouw (opm: de in de A- en B-lijsten opge- 
nomen waarden worden als vastgesteld beschouwd). 

Wanneer de geluidbelasting na de wijzigingen aan de wegen 2 dB(A) of meer 
boven de voorkeursgrenswaarde' ligt dient onderzocht te worden met welke 
maatregelen de toename kan worden weggenomen. 
Om de toetsing te kunnen uitvoeren dienen daarom alle vastgestelde waarden 
in het kader van de sanering en alle hogere waarden die zijn verleend bij 
nieuwbouwwoningen bekend te zijn. 
In deze paragraaf wordt per weg aangegeven of in het verleden saneringson- 
derzoeken zijn uitgevoerd en zo ja, of eventueel doelmatige schermen zijn 
geplaatst d o f  nog geplaatst kunnen worden. 
In de inventarisatie is aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
Midden Holland gevraagd om eventuele sane~gsonderzoeken en vastgestel- 
de hogere grenswaarden te leveren. De aangeleverde relevante gegevens wor- 
den in deze paragraaf vermeld. De relevante vastgestelde waarden worden 
vervolgens opgenomen in de toetstabellen van bijlage 7. 

' Gmkend vanaf de minimum grenswaarde 50 dB(A). 
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23.1 Rotterdamsewegl Schielandse hogezeedijk 
Deze doorgaande route door de bebouwde kom van Gouda is van groot be- 
lang voor het doorgaande verkeer en dient door de aanleg van de Zuid weste- 
lijke randweg ontlast te worden. Deze weg heeft dan ook fysiek een sterk 
doorgaand karakter met een ruim dwarsprofiel (tweestrooks weg). De Rot- 
terdamseweg is gezien vanaf het Sluiseiland laag gelegen en voert door een 
stedelijk gebied met een aan weerszijden een hoge bebouwingdichtheid. Vanaf 
de overgang naar Schielandse hogezeedijk voert de weg langs de Hollandse 
IJssel met aan de westzijde eenzijdige bebouwing van oude monumentale 
panden. 

Langs de gehele route Rotterdamsewegl Schielandse hogezeedijk zijn volgens 
de gemeente Gouda een aantal woningen aanwezig die voorkomen op de o p  
gestelde saneringslijsten, de A- en B-lijsten. Binnen de gemeente Gouda ko- 
men een vijftal woningen voor op de A-lijst, welke allen gelegen zijn langs de 
Schielandse hogezeedijk ter hoogte van de Punt. Voor deze woningen bete- 
kent dit dat een saneringwaarde is vastgesteld van 65 dB(A) of hoger. 
In het onderhavige geval betreft het 4 woningen aan de Punt met een hogere 
grenswaarde van 65 dB(A) en 1 woning aan de Nieuwe Veerstal met een sane- 
ringswaarde van 67 dB(A). 

Op de B-lijst komen binnen het studiegebied een aantal woningen voor met de 
Rotterdamseweg als maatgevende weg die met name geconcentreerd zijn ter 
hoogte van de kruising RotterdamsewegfKon. Wilhelminaweg. Het betreft 
hier 1 woning aan het Dotterplantsoen met een hogere grenswaarde van 64 
dB(A) en 32 woningen aan het Margrietplein, allen met een hogere grens- 
waarde van 65 dB(A). 

2 3 2  khoonhovenseweg 
Deze weg heeft eveneens een sterke doorgaande functie vanuit het centrum 
van Gouda richting Schoonhoven. Ter plaatse van de Haastrechtse brug 
wordt aangesloten op de Schielandse hogezeedijk. De tweestrooks weg voert 
langs het buurtschap Stolwijkersluis en dit heeft tot gevolg dat aan de Goud- 
seweg een tiental woningen op de B-lijst voorkomen met een geluidbelasting 
van 64 tot 66 dB(A) vanwege de Schoonhovenseweg. 

2 3 3  Kon. Wllhelmlnaweg 
Langs het wegvak Tesselschadestraat-Rotterdamseweg komen 36 woningen 
voor op de B-lijst van de gemeente Gouda met een vast te stellen grenswaarde 
van 63 tot 64 dB(A). 

2.4 Industridawaai 
In het studiegebied zijn twee gezoneerde industrieterreinen aanwezig in de 
gemeente Gouda. Door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Mid- 
den Holland zijn gegevens verstrekt met betrekking tot de geluidcontouren en 
de zonegrenzen. Het betreft de volgende industrieterreinen: 

Melkunie/Kromme Gouwe en 
Unichemdv. Vlaardingen/KoudasfaIt. 

In deze gegevens is voor het terrein Unichemd Koudasfalt geen onderverde- 
ling aangebracht naar de peiljaren 2002 en 2015. Voor het terrein Mel- 
kunie/Kromme Gouwe zijn wel onderscheiden de contouren voor de huidige 
en toekomstige situatie. De 50 dB(A) contour kan hier tevens als zonegrens 
gehanteerd worden. 
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De contouren (zonegrenzen) van bovenstaande industrieterreinen zijn per 
terrein weergegeven in twee kaartbijlagen te weten : G.. .. .... en .. ... 
2 5  Cumulatie 
Met behulp van de in bijlage 1 genoemde cumulatiemethode (methode Miedema) 
is ter plaatse van de vijftien gekozen beoordelingslocaties (zie voor de locaties 
bijlage Sb) de geluidbelasting vanwege de verschillende geluidbronnen (weg- 
verkeerslawaai en industrielawaai) bij elkaar opgeteld. Hierbij is rekening 
gehouden met het verschil in hinderlijkheid van de onderscheiden geluid- 
bronnen zoals beschreven in bijlage 1. De waardes van de geluidbelastingen 
per waarneempunt zijn door interpolatie uit de contouren bepaald. 
De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in tabel 2.1. 
Confonn de richtlijnen heeft geen cumulatie plaats gevonden van de afion- 
derlijke contouren van industrielawaai en wegverkeerslawaai. Analyse van 
deze cumulatie zou geen waarde hebben aangezien de industrieterreinen niet 
zullen wijzigen door de realisatie van de initiatieven. 

T ~ M  2 1 Cumuktk van gduM 2002 
beoordehgspunt Omschrijving VGcontour IL in dB(A) cumulatief in 

indB(A) Unichcma Melkunie MKM 
3 school 60 41 48 60 
6 R'damseweg 60 43 48 60 
8 R'da- 60 47 48 61 
14 Sluweiland 5 1 36 48 53 
22 R'd==Wl 55 60 50 61 
23 R'damseweg 65 60 48 66 
28 Schoonh.weg 60 52 44 61 
29 Schoonh.weg 63 47 44 63 
32 Tiendweg 53 47 44 56 
A G'rakscdijk 58 37 44 SS 
B Beijenwcgie 41 40 44 49 
C Schoonh.weg 54 53 45 SS 
D Veerstalblok- 42 44 44 S1 

boaem 
E Voikstuinen 44 58 47 56 
F O'rakscdijk 59 42 45 S9 

2.6 Analyseresuitaten GIS 
In paragraaf 1.6 en 1.7 is aangegeven welke analyses zijn verricht en welke 
toetsingscriteria in onderhavige studie worden gehanteerd. Met behulp van 
GIS zijn analyses gemaakt van alleen het wegverkeerlawaai. 
De geluidcontouren van het wegverkeerslawaai zijn gekoppeld aan de RO- 
gegevens. Per gemeente zijn de aantallen woningen c.q. personen binnen con- 
tourklassen van 1 dB(A) bepaald. Met behulp van deze aantallen is het aantal 
gehinderden bepaald. 
De analyseresultaten zijn in bijlage 10 weergegeven; ten behoeve van de lees- 
baarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
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2.7 T rillingen 
Uit de inventarisatie die is uitgevoerd, blijkt dat bij geen van de gemeenten 
binnen het studiegebied sprake is van geregistreerde meldingen van trillings- 
hinder van omwonenden van de in dit onderzoek betrokken wegen. 
In tabel 2.3 is het aantal woningen dat binnen het studiegebied binnen een 
afstand van 50 meter tot de kant verharding van de beschouwde doorgaande 
wegen is gelegen. 
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Tabel 2 3  Aanal woningen binnen 50 meter 

wegomachrijving 
Rotterdamsewcg/Schiclandse hogaeedijk 
S c h o o n h o ~ g  

2002 
1 94 
50 



Autonome situatie 

In onderhavig hoofdstuk zijn de berekeningsresultaten opgenomen van de 
geluidberekeningen voor het peiljaar 201 5. 
Voor de beschouwde wegen is de geluidbelasting op de waarneempunten be- 
paald uitgaande van een verkeersprognose waarin rekening is gehouden met 
de autonome groei en met overige relevante ontwikkelingen in het studiege- 
bied. 
Voor zowel wegverkeerslawaai als voor industrielawaai zijn de geluidscontou- 
ren bepaald. Aan de hand van een vergelijking tussen de waarden in 201 5 en 
die in 2002 kan een conclusie worden getrokken ten aanzien van de ontwikke- 
ling op de beoordelingscriteria zoals die aan het SW2 en het NMP zijn ont- 
leend. 

3.1 Ruimtelijke ordming 
Ten opzichte van de huidige situatie in 2002 is in het studiegebied nauwelijks 
sprake van relevante wijzigingen. De onderzochte wegen en de twee bedrij- 
venterreinen binnen het studiegebied zijn onveranderd overgenomen uit de 
situatie in 2002. 
Binnen het studiegebied zijn geen plannen voor de bouw van grootschalige 
woonlocaties tot 2015. Juist buiten het studiegebied zijn wel plannen voor de 
realisatie van de woonwijk Westergouwe. Deze woonwijk maakt geen deel uit 
van de te analyseren ruimtelijke omgeving. De invloed van de woonwijk op 
het aantal verkeersbewegingen binnen het studiegebied is echter wel meege- 
nomen. Nabij de RWZI zijn plannen voor realisatie van een nieuw bedrijven- 
terrein. 
De voormalige school op de hoek Rotterdamseweg/Kon.Wilhelrninaweg is 
nog in de bestaande situatieiiog als school opgenomen doch, gelet op de re- 
cente plannen, in de toekomstige situaties in 201 5 vervangen door een appar- 
tementengebouw. 

33 Verkaerslawui 
De verkeersgegevens van de in de berekening betrokken wegen voor peiljaar 
201 5 zijn weergegeven in bijlage 4. 
In bijlage 4 is tevens aangegeven welke wegverharding is gehanteerd en welke 
maximale snelheid op de onderzochte wegen van toepassing is. 
De wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie hebben alleen betrekking 
op de autonome groei van de verkeersintensiteiten. De samenstelling van het 
verkeer, de wettelijk maximum rijsnelheden en de wegverhardingen zijn in de 
autonome situatie geheel conform de huidige situatie in 2002. 
Langs de onderzochte wegen zijn geluidbelastingen berekend op vijftien re- 
presentatieve waarneempunten; de ligging van deze punten is weergegeven op 
bijlage 5. Conform de huidige situatie zijn in de autonome ontwikkeling geen 
overdrachtsmaatregelen uit het oogpunt van de sanering te verwachten. Aan- 
gezien schennmaatregelen in de bebouwde kom niet aannemelijk zijn zal in 
plaats daarvan naar verwachting gevelisolatie aan de woning toegepast zijn. 
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In onderstaande subparagrafen worden de rekenresultaten op de waarneem- 
punten besproken. De overige wegen zijn alleen verwerkt in de contouren. 

3.2.1 RotterdamsewegISchielandse hogezeedijk en Schoonhovenseweg 
In de kaartbijlage G.. ... zijn de wegverkeerslawaaicontouren van peiljaar 
201 5 opgenomen, deze contouren zijn bepaald excl. de aftrek volgens artikel 
103 Wgh. 
In bijlage 6 zijn de rekenresultaten opgenomen van de berekeningen op de 
waarneempunten voor de doorgaande route Rotterdamseweg/Schielandse 
hogezeedijk voor peiljaren 2002 en 2015. De geluidbelastingen zijn in de tabel 
vermeld inclusief de aftrek conform artikel 103 ten behoeve van de toetsing 
aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. 
In de tabel op bijlage 6 is rekening gehouden met een eventuele vastgestelde 
saneringswaarde. De laagste van de saneringswaarde en de berekende geluid- 
belasting in 2002 is de zogenaamde toetswaarde. In de volgende kolom is de 
geluidbelasting in de autonome situatie weergegeven. 

Uit bijlage 8 blijkt dat de geluidbelasting in de autonome ontwikkeling ten 
opzichte van 2002 bij enkele waarneempunten langs de doorgaande route 
Rotterdamseweg/Schielandse hogezeedijk toeneemt met enkele decibellen. 
Oorzaak van deze toename is de verhoging van de verkeersintensiteit die op 
bepaalde wegvakken 83 % bedraagt ten opzichte van de huidige situatie. 

3.3 Industrielawaal 
In overleg met het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Hol- 
land (ISMH) is besloten dat de vastgestelde zonegrenzen voor bedrijventer- 
rein Unichemd Koudasfalt binnen het studiegebied eveneens voor de toe- 
komstige situatie gehanteerd kunnen worden. 
De geluidscontouren vanwege dit bedrijventerrein komen overeen met die 
voor de situatie in 2002, aangezien hier binnen afkienbare tijd geen ontwikke- 
lingen zijn te verwachten. 
Voor het bedrijventerrein Unichemd Koudasfalt zijn onlangs maatregelen 
getroffen in het kader van de geluidsanering. De invloed van deze maatrege- 
len is reeds in de 55 dB(A) contour verrekend. De 50 dB(A) contour blijft 
representatief als zonegrens. 
Voor het temin Kromme Gouwe is de huidige en toekomstige geluidssituatie 
wel onderscheiden conform opgave van de milieudienst ISMH. 
De contouren van bovenstaande industrieterreinen voor peiljaar 2015 zijn 
weergegeven op kaartbijlage G.. ... 

Behalve de genoemde bedrijventerreinen bestaan er plannen tot realisatie van 
een nieuw bedrijventerrein nabij de RWZI ter grootte van 9 hectare. De 
akoestische invloed van dit terrein is geschat op basis van de door de gemeen- 
te aangegeven bedrijfscategorieën die op het terrein zullen worden toegelaten. 
Om een prognose te geven van de geluidemissie van een nieuw bedrijventer- 
rein is een aantal jaren geleden een systematiek ontwikkeld. Deze systematiek 
houdt in dat het nieuwe bedrijventerrein wordt ingedeeld in kavels waarin 
puntbronnen worden ingevoerd. Elke categorie heeft een bronsterkte die ver- 
hoogd wordt met & gehanteerde kavelgrootte. 
De categorie-indeling en bijbehorende afstanden tot inrichtingsgrens in de 
onderstaande tabel zijn ontleend aan de publicatie "jven en milieuzone- 
ring" van de VNG. Bij deze categorieën zijn de gehanteerde bronsterkten 
weergegeven. 
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Categorie Grootste afstand Gehanteerde bronsterkWma 
VNG VNG Grontmij 

1 Oof10m 45 dB(A) 
2 M m  50 dB(A) 
3 50of 100m 55 dB(A) 
4 200ofUW)m 60 dB(A) 
5 500,700 of 1000 m 55 dB(A) 

3.4 Cumulatie 
Met behulp van de in bijlage 1 genoemde cumulatiemethode (methode Mie- 
dema) is ter plaatse van de vijftien gekozen beoordelingslocaties (zie voor de 
locaties bijlage 5b) de geluidbelasting vanwege de verschillende geluidbronnen 
(wegverkeerslawaai en industrielawaai) bij elkaar opgeteld. Hierbij is reke- 
ning gehouden met het verschil in hinderlijkheid van de onderscheiden ge- 
luidbronnen zoals beschreven in bijlage l. De waardes van de geluidbelastin- 
gen per waarneempunt zijn door interpolatie uit de contouren voor 2015- 
autonoom bepaald. 
De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 cumulatk geluld autonome ontwikkding 2015 

&oor- Omschrjving VG Unichmia Kromme Nieuw Cumulatie Cumulatie Cumula- 
delin@ contour Gouwe tmein IL IL tie 

Punt in W A 1  ZONDER MET IUVL 
nieuw nieuw In MKM 
teminin tmeinin 

3 School 60 41 37 34 42 43 60 
6 R'damsmeg 62 42 37 34 42 44 62 
8 R'damseweg 60 47 36 37 47 48 60 
14 Sluiseiland 52 36 39 30 41 41 52 
22 R'damseweg 60 54 36 38 54 54 62 
23 R'damaweg 65 56 36 34 56 56 66 
28 Schoonh.weg 61 5 1 32 32 5 1 5 1 62 
29 Schoonh.weg 64 48 3 1 30 48 48 64 
32 Tiendweg 54 48 3 1 31 48 48 56 
A Gsrakaaiijk 60 38 35 31 40 40 60 
B Bc&mwe& 44 44 32 34 44 45 48 
C Schoonh.weg 55 52 33 33 52 52 58 
D Veerstalblok 44 47 32 37 47 48 51 

boezem 
E Volkatuinen 46 52 32 46 52 53 56 
F G'rakscdijk 62 44 34 35 44 45 62 

3 3  Analysenrukrtan GIS 
In paragraaf 1.6 en 1.7 is aangegeven welke analyses zijn verricht en welke 
toetsingscriteria in onderhavige studie worden gehanteerd. Met behulp van 
GIS zijn analyses gemaakt van alleen het wegverkeerlawaai. 
De geluidcontouren van het wegverkeerslawaai zijn gekoppeld aan de RO- 
gegevens. Per gemeente zijn de aantallen woningen c.q. personen binnen con- 
tourklassen van 1 dB(A) bepaald. Met behulp van &ze gegevens is het aantal 
gehinderden bepaald. 
De uitgebreide analyseresultaten zijn in bijlage 8.2 weergegeven, ten behoeve 
van de leesbaarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
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Uit vergelijking van de bijlagen 8.1 en 8.2 blijkt dat het er sprake is van een 
toename van het totale aantal woningen >55 dB(A) en gehinderden in de be- 
trokken gemeenten ten opzichte van de huidige situatie. De toename bedraagt 
9-1 1%. 
De uitgebreide analyseresultaten zijn in bijlage 11 weergegeven, ten behoeve 
van de leesbaarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
In tabel 3.2 zijn de belangrijkste beoordelingscriteria samengevat. 

Tabel 3.5 beoordel lngsc~a wegverkeer peluaar 2002 en 2015 
Toetsin&rcntenum 2002 2015 
Oppervlakte geluidbelast gebied * 50 dB(A) 190 234 
ha behorend tot ecologische hoofdstnictuur > 50 dB(A) 45 63 
aantal woningen > 55 dB(A) 869 963 
totaal aantal gehinderden wegverkeer 2164 2348 
waarvan ernstig gehinderd 43 1 507 

Een vergelijking van de waarden voor 2002 en 201 5 in de bovenstaande tabel 
geeft een stijging te zien van alle beoordelingscriteria. 
Uit bestudering van bijlage 10 en 1 1 blijkt dat voor alle soorten gebieden 
geldt, dat er sprake is van een toename van het oppervlak binnen de 50 dB(A) 
contour wegverkeenlawaai in de peiljaren 2002 en 2015. Dit is het gevolg van 
de autonome groei van het verkeer. 

Het aantal woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB(A) geeft vooral 
een stijging te zien in de gemeente Gouda. In de gemeente Ouderkerk is de 
toename minimaal en in de gemeente Vlist blijft het aantal woningen nage- 
noeg onveranderd. Als reden hiervoor wordt het verschil in bebouwings- 
dichtheid genoemd van het gebied van de vier gemeentes binnen het studiege- 
bied. De woningdichtheid in de gemeente Gouda is binnen het geluidbelaste 
gebied veel hoger dan in de overige gemeenten. 

Wat betreft de gehinderden is over het totaal sprake van een toename (8,5%) 
in 2015 ten opzichte van 2002. Het aantal ernstig gehinderden in de gemeente 
Gouda neemt echter toe met 17%. Gelet op de hiervoor genoemde resultaten 
is een verband te zien met de toename van het aantal woningen > 55 dB(A) in 
de gemeente Gouda. Binnen het stedelijk gebied van Gouda met grote wo- 
ningdichtheid betekent namelijk een geringe verschuiving van een geluidcon- 
tour dat het aantal geluidbelaste woningen hierdoor sterk kan toenemen. 

3.6 Trillingen 
In tabel 3.3 is het aantal woningen aangegeven dat met het oog op invloed 
van eventuele trillingen in het studiegebied binnen een afstand van 50 meter 
tot de kant verharding van een van de onderzochte wegen is gelegen. Het aan- 
tal woningen binnen deze zone is iets hoger dan in 2002 vanwege de plannen 
om de voormalige school aan de Kon. Wilhelminaweg te vervangen door a p  
partementen. 
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Tabel 3.3 Aantal woninwen binnen 50 meter 

Wegomschrijving 
Rotterdamsewe~elandsc hogezeedijk 
S c h o o n h o ~ w e g  

2015 aut 
218 
50 



Nulplus alternatief 

4.1 Algemeen 
In het Nulplus-alternatief blijft in principe de bestaande situatie gehandhaafd. 
De enige aanpassing bestaat uit een optimalisatie van de verkeersregelinstalla- 
ties op de doorgaande route Rotterdarnseweg/hoge zeedijk. Er is hierbij geen 
rekening gehouden met fysieke aanpassingen van deze weg. 

43  wegverkeerslawad 
42.1 Toetsing Wet geluidhinder 
De gehanteerde verkeersintensiteiten voor de toetsjaren 2002,201 5 autonoom 
en voor de verschillende alternatieven in 2015 zijn opgenomen in de tabel op 
bijlage 4. 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is al aangeduid in para- 
graaf 1.5. 
De voorgenomen werkzaamheden binnen het studiegebied betekent géén fy- 
sieke aanpassingen van bestaande wegen. Daarom bestaat geen noodzaak tot 
akoestisch onderzoek in het kader van wegverkeerslawaai volgens de wet ge- 
luidhinder. 
Conform de aanpak bij de autonome situatie is ook bij het Nulplus alternatief 
toch de geluidbelasting bepaald ter plaatse van de waarneempunten uit bijlage 
5. Deze punten zijn representatief voor de situaties 2002,2015 autonoom en 
20 1 5 nulplus. 
Het digitale rekenmodel van het Nulplusalternatief waarmee de geluidbere- 
keningen zijn uitgevoerd is conform bijlage 5. 
De resultaten van de geluidberekeningen in 2002/ 201 5-autonoom/ 201 5- nul- 
plus zijn opgenomen op bijlage 8. 
Zoals uit de rekenresultaten blijkt vindt er een toename van de geluidbelasting 
plaats ter plaatse van alle waarneempunten. De toename is het gevolg van de 
autonome groei van het wegverkeer. 

422 Geluidbeperkende maatregelen 
In onderhavige situatie is geen noodzaak aanwezig voor een onderzoek naar 
geluidbeperkende maatregelen. 

423 Saneringssituaties/vastgestelde waarden wegverkeerslawaai 
In deze paragraaf wordt per weg aangegeven of de geluidbelasting op de sane- 
ringspanden met vastgestelde grenswaarde in het onderhavige alternatief zal 
toe- of afnemen. 
De relevante vastgestelde waarden zijn opgenomen in de ter hand gestelde 
toetstabellen van bijlage 7. 

R o t t e w h w e w ~  Scb&ianäse hogezeedijk 
Langs de route Rotterdamsewegl Schielandse hogezeedijk zijn een aantal wo- 
ningen aanwezig die voorkomen op de opgestelde saneringslijsten, de A- en B- 
lijsten. Zie voor nadere specificatie paragraaf 2.3. 
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Sdmnhovemeweg 
Langs deze weg komen een tiental woningen voor op de B-lijst met een ge- 
luidbelasting van 64 tot 66 dB(A) vanwege de Schoonhovenseweg. Gelet op 
de rekenresultaten op bijlage l 5 treedt langs de Schoonhovenseweg slechts 
een afname op van 1 tot 3 dB(A). 

Kon. Wllbelminaweg 
Het gedeelte tussen de kruising met de Rotterdamseweg en Tesselschadestraat 
is door middel van vergelijking van de verkeersintensiteiten in 2002 en 2015 
bepaald of er sprake is van een toename van de geluidbelasting. Zie ook para- 
graaf 2.2.3. 
Langs dit wegvak komen 36 woningen voor op de B-lijst van de gemeente 
Gouda met een hogere grenswaarde variërend van 63 tot 64 dB(A). 
De rekenresultaten geven aan dat op genoemde woningen sprake is van een 
toename van de geluidbelasting van 0,6 tot 0,7 dB(A) tussen 2002 en 201 5- 
nulplus alternatief. Dit resultaat geeft geen aanleiding tot maatregelonder- 
zoek of vervolgprdures. 

4.2.4 Cumulatie 
Met behulp van de in bijlage 1 genoemde cumulatiemethode (methode Mie- 
dema) is ter plaatse van vijftien gekozen beoordelingslocaties (zie voor de 
locaties bijlage 5b) de geluidbelasting vanwege de verschillende geluidbronnen 
(wegverkeerslawaai en industrielawaai) bij elkaar opgeteld. Hierbij is reke- 
ning gehouden met het verschil in hinderlijkheid van de onderscheiden ge- 
luidbronnen zoals beschreven in bijlage l. De waardes van de geluidbelastin- 
gen per waarneempunt zijn door interpolatie uit de contouren voor 201 5- 
Nulplus bepaald. 
De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in tabel 4.2. 

Tabd 4.2 cumuiatie geluid Nuiprus 2015 
Beoor- M j v i n g  VL- Unichema Kromme Nieuw Cumulatie Cumulatie Cumula- Cumula- 

contour Gouwe tmein IL IL tie tie 
in dB(A) ZONDER MET I W L  I W L  

nieuw nieuw inMKM inMKM 

dB(A1 dB(A) 
3 School 60 41 37 34 42 43 60 60 
6 R'damseweg 62 42 37 34 42 44 62 62 
8 R'damseweg 60 47 36 37 47 48 60 60 
14 Sluiseiland 52 36 39 30 41 41 52 52 
22 R'dam#weg 60 54 36 38 54 54 62 62 
23 R'damaewcg 65 56 36 34 56 56 66 66 
28 Schoonh.mg 62 51 32 32 5 1 5 1 62 63 
29 Schoonh.weg 65 48 31 30 48 48 64 66 
32 Tiendweg 55 48 3 1 3 1 48 48 56 56 
A G'raksadijk 60 38 35 3 1 40 40 60 60 
B Beijenmgie 44 44 32 34 44 45 48 48 
C Schoonh.weg 55 52 33 33 52 52 s8 s8 
D Veerstalblok 44 47 32 37 47 48 51 51 

boamr 
E Volkstuinen 47 52 32 46 52 53 56 56 
F G'raksadijk 62 44 34 35 44 45 62 62 

425 Resultaten geluidcontouren en GIS-analyse 
In de kaartbijlage G.. ... zijn de wegverkeerslawaaicontouren van peiljaar 
201 5 opgenomen, deze contouren zijn bepaald excl. de aftrek ex. art 103 Wgh. 
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Nulplus alternatief 

Met behulp van GIS zijn analyses gemaakt van alleen het wegverkeerlawaai. 
De geluidcontouren van het wegverkeerslawaai zijn gekoppeld aan de RO- 
gegevens. Per gemeente zijn de aantallen woningen c.q. personen binnen con- 
tourklassen van 1 dB(A) bepaald. Met behulp van deze aantallen is het aantal 
gehinderden bepaald. 
De analyseresultaten zijn in bijlage 12 opgenomen; ten behoeve van de lees- 
baarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
Aangezien de autonome ontwikkeling in 2015 als referentiekader wordt ge- 
nomen voor de effectbeschrijving zijn de resultaten vergeleken met de waar- 
den op bijlage 1 1. 
Uit vergelijking van de bijlagen 11 en 12 blijkt dat het er sprake is van een 
lichte stijging van het totale aantal woningen en gehinderden in de betrokken 
gemeenten ten opzichte van de autonome situatie. De toename bedraagt ca. 2 
%. 
In tabel 4.1 zijn de belangrijkste beoordelingscriteria samengevat. 

Toet8ingsCntcrium 2015 Nulplus 
Oppuvlahe geluidbelast gebied > 50 dB(A) 234 238 
ha behorend tot ecologische hoofdatnictuur > 50 dB(A) 63 66 
aantal woningen > 55 &(A) 963 929 
totaal aantal gehinderden wegverkeer 2348 230 1 
waarvan enwtig gehinderd 507 490 

Een vergelijking van de waarden voor 201 5 autonoom en de Nulplus- 
alternatief in de bovenstaande tabel geeft een zeer lichte stijging te zien van de 
beoordelingscriteria geluidbelast gebied >S0 dB(A) (met name EHS) en een 
lichte stijging van het aantal woningen B55 dB(A). Dit is het gevolg van de 
autonome groei van het verkeer. 
Met name het aantal woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB(A) 
neemt toe in de gemeente Gouda. In de gemeente Ouderkerk en Vlist blijft het 
aantal woningen nagenoeg gelijk. 
Het aantal geluidgehitderden en ernstig gehinderden blijft eveneens nagenoeg 
gelijk in de Nulplus-situatie ten opzichte van 201 5. 

4 3  Trillingen 
In tabel 4.3 is het aantal woningen aangegeven dat, met het oog op invloed 
van eventuele trillingen binnen het studiegebied, binnen een afstand van 50 
meter tot de kant verharding van een van de ondenochte wegen is gelegen. 
Uit de resultaten blijkt dat het aantal gelijk is aan de situatie 2015-autonoom. 
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Tabel 4.3 Aanmi woningen binnen 50 me& 

Wegomschrijving 
Rotterdamsmeg/Schielandse hogaeadijk 
Schoonhowmeweg 

Nulplus 
218 
50 



Alternatief 3 

5.1 Algemeen 
In dit alternatief wordt de zuidwestelijke omleiding (ZWR) vanaf Sluiseiland 
via een gedeelte van de dijk langs de Hollandse IJssel geprojecteerd en vervol- 
gens vanaf de Gouderaksedijk door de polder Veerstalblok tot de Schoonho- 
venscweg. Vervolgens wordt de ZWR op de Gouderaksedijk aangesloten 
door middel van een rotonde. 
In dit alternatief is dus sprake van nieuwe aanleg van een weg binnen en bui- 
ten de bebouwde kom. 

5 3  Wegvrrkeenlawaai 
5 . 1  Toetsing Wet geluidhinder 
De gehanteerde verkeersintensiteiten voor alle drie alternatieven in 201 5 zijn 
opgenomen in de tabel op bijlage 4. 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is aangeduid in paragraaf 
1 .S en nader toegelicht in bijlage 2. Deze toetsing houdt bij wegaanpassing in 
dat de berekende geluidbelastingen in 201 5 per altematief vergeleken dienen 
te worden met de wettelijke voorkeursgrenswaarde. 
De voorkeursgrenswaarde bij reconstructie wordt gevormd door de laagste 
waarde van: 
1. de geluidbelasting zoals berekend in het jaar voor reconstructie; gelet op de 

globaliteit van dit onderzoek en de beschikbare gegevens worden hiervoor 
de rekenresultaten van 2002 gebruikt; 

2. een eventuele vastgestelde waarde in het kader van een sanering of in het 
kader van nieuwe aanleg/nieuwbouw (opm: de in de A- en B-lijsten opge- 
nomen waarden worden als vastgesteld beschouwd). 

In het onderhavige altematief is sprake van een plaatseiijke aanpassing van de 
Schoonhovenseweg en de Gouderaksedijk ter plaatse van de aansluiting van 
de ZWR. 
Daarom dient binnen het werkgebied van deze wegaanpassing een onderzoek 
naar mogelijke reconstructie-effecten te geschieden. Wanneer de toekomstige 
geluidbelasting 2 dB(A) of meer boven de voorkeursgrenswaarde ligt, dienen 
maatregelen ondenocht te worden waarmee de toename kan worden wegge- 
nomen. 

Naast deze reconstructie-toets dienen de gevolgen van de nieuwe aanieg van 
de ZWR te worden ondenocht. De voorkeursgrenswaarde voor geluidgevoe- 
lige objecten binnen de zone van de ZWR bedraagt 50 dB(A). 
Het gedeeltelijk samenvallen van de ZWR met de Gouderaksedijk wordt, in 
verband met de gewijzigde verkeersfunctie van dit deel, als nieuwe aanleg 
getoetst. De Gouderaksedijk wordt echter ter plaatse geknipt en aangesloten 
via een rotonde op de ZWR. Deze plaatselijke aanpassing van de bestaande 
weg is getoetst onder het regime 'reconstructie' van de wet. 
Het digitale rekenmodel van Alternatief 3 waarmee de geluidberekeningen 
zijn uitgevoerd is opgenomen in bijlage 13. 
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53.1.1 Rekenresultaten ZWR 
De rekenresultaten van de geluidberekeningen vanwege de nieuwe ZWR zijn 
opgenomen op bijlage 14. Op deze bijlage zijn de geluidbelastingen opgeno- 
men ter plaatse van 27 representatieve waarneempunten en getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Zoals uit de tabel op bijlage 14 blijkt treedt er een overschrijding op ter plaat- 
se van een aantal waarneempunten te weten nrs. 31,32,42,46,50,58,78 t/m 
8 1 en 94. 
De overschrijding van de voorkeurswaarde varieert van 1 tot 10 dB(A) (bij 
waarneempunt 78, Veerstalblok 27). 
Gelet op het gestelde in de Wet geluidhinder is ter plaatse van deze waar- 
neempunten een onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk. 

5.2.1.2 Rekenresultoten aanpassing khoonhovenseweg 
De lokale aanpassing van de Schoonhovenseweg ter plaatse van de aanslui- 
ting van de ZWR is ondenocht ter plaatse van vijf waarneempunten (zie ook 
bijlage 17). Gelet op de overeenkomstige verkeersintensiteiten op de Schoon- 
hovenseweg en gelijke fysieke wegaanpassingen ter plaatse in de drie be- 
schouwde alternatieven, zijn de resultaten op deze plek bij alle drie grosso 
modo gelijk. 
Zoals uit de rekenresultaten blijkt treedt er een toename op van de geluidbe- 
lasting ter plaatse van waarneempunt 27,3 1 en 39. Daardoor is sprake van 
een reconstructie in de zin van de wet en is onderzoek naar geluidbeperkende 
maatregelen noodzakelijk. 

5.2.1.3 Rekenresultaten aanpasslng Gouderaksedijk 
Als gevolg van de plaatselijke wegaanpassing van de Gouderaksedijk treedt 
een effect op van +4,4 dB(A) bij waarneempunt 92 (zie bijlage 16). De toepas- 
sing van geluidarm asfalt staat voor één woning niet in verhouding tot de 
realisatiekosten. 
Een geluidscherm per woning zou enerzijds op financiële en landschappelijke 
bezwaren stuiten. Anderzijds is de afscherming van de woning vanwege de 
geringe afstand tot de weg en de egomlaMg niet mogelijk. 
Aangezien bovendien de maximale grenswaarde van 65 dB(A) nog niet wordt 
bereikt is voor deze woning een hogere grenswaarde procedure via GS van de 
provincie Zuid-Holland wellicht mogelijk. 

5 3 3  Geluidbeperkende maatregelen 
In onderhavige situatie is een onderzoek vereist naar geluidbeperkende maat- 
regelen in het kader van de nieuwe aanleg van de ZWR dn de locale aanpas- 
sing van & Schoonhovenseweg. 
Gelet op de overschrijdingen ter plaatse van het kruisingsvlak met de Goude- 
raksedijk (waarneempunten 42,46,50,58,78 thn 81 en 94) zijn gecombineer- 
de schermmaatregelen mogelijk in het overdrachtsgebied. 
Nabij de aansluiting met de Schoonhovenseweg is ter weerszijden van de 
Randweg een geluidsscherm bepaald, enerzijds ten behoeve van de drie 
woonboten aan de noordzijde van de aansluiting, anderzijds ten behoeve van 
twee woningen (nabij de Stolwijksevaart en Gouderaksetiendweg 99). 
Een bronmaatregel zoals geluidarm asfalt is niet onderzocht in overleg met de 
opdrachtgever. Conform de wettelijke voorkeursvolgorde komt daardoor een 
geluidscherm of -wal voor onderzoek in aanmerking. 
De overschrijáingen van de voorkeurswaarde kunnen op alle genoemde pun- 
ten teniet worden gedaan door de realisatie van een vijftal schennen zoals op 
de plottekening op bijlage 13 is aangegeven. De schermen zijn vooralsnog als 
geluidreflecterend materiaal aangenomen. 
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Indien deze schermen de volgende dimensies hebben wordt overal aan de 
voorkeursgrenswaarde voldaan (zie ook bijlage 14): 

Scbaml Sebani2 Scbcnn3 Sebaia4 Scbcnns 
Hoogte boven wegdek 2,O m 4,0/2,Om 1,O m 4,O /3,O m 1,Om 
Lengte: 125 m 175IlOSm 40m 95150m 70m 

5 3 3  Resultaten geluidcontouren en GIS-analyse 
In de kaartbijlage G.. ... zijn de wegverkeerslawaaicontouren van peiljaar 
2015 opgenomen, deze contouren zijn bepaald excl. de aftrek ex. art 103 Wgh. 

Met behulp van GIS zijn analyses gemaakt van het wegverkeerlawaai. 
De geluidcontouren van het wegverkeerslawaai zijn gekoppeld aan de RO- 
gegevens. Per gemeente zijn de aantallen woningen c.q. personen binnen con- 
tourklassen van 1 dB(A) bepaald. Met behulp van deze aantallen is het aantal 
gehinderden bepaald. 
De analyseresultaten zijn in bijlage 19 opgenomen; ten behoeve van de lees- 
baarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
Aangezien de autonome ontwikkeling in 2015 als referentiekader wordt ge- 
nomen voor de effectbeschrijving zijn de resultaten vergeleken met de waar- 
den op bijlage 1 1. 
Uit vergelijking van de bijlagen 19 en 11 blijkt dat het er sprake is van een 
afname van het totale aantal woningen > 55 dB(A) en gehinderden in de be- 
trokken gemeenten ten opzichte van de autonome situatie. 
In tabel 5.1 zijn de belangrijkste beoordelingscriteria samengevat. 

Tabel 5.1 koordeiingscrlîeria wpmrkeer In 2010 autonoom en In Alternatief 3 
Toetsin~tcrium 2015 Alternatief 3 
oppervlakte geluidbelnat gebied > 50 dB(A) 234 299 
ha behorend tot ~ l o g i s c h c  hoofdstnictuur > 50 dB(A) 63 104 
aantal woningai SS dB(A) 963 842 
totoal aantal gehinderdm wegverkar 2348 2191 
waarvan enistig gehinderd 507 414 

Een vergelijking van de waarden voor 201 5-autonoom en Alternatief 3 in de 
bovenstaande tabel geeft een daling te zien van het aantal gehinderden doch 
een stijging van het geluidbelaste oppervlak. De oppervlakte van de ecologi- 
sche hoofdstructuur (Ehs) verdubbelt bijna in omvang. 
Opgemerkt wordt hierbij dat het oppervlak bebouwd gebied > 50 dB(A) tege- 
lijkertijd iets afneemt. 
De toename van het geluidbelast gebied > 50 dB(A) in de ecologische hoofd- 
structuur is te verklaren uit het feit dat een deel van de nieuwe weg door het 
poldergebied wordt geprojecteerd. 
Het aantal geluidgehinderden en ernstig gehinderden in het studiegebied 
neemt duidelijk af (respectievelijk: -7% en - 19%) wegens het onttrekken van 
het doorgaande verkeer aan het stedelijke gebied. 
Het aantal woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB(A) neemt in 
gemeente Gouda sterk af (-20%). Het totale aantal woningen > 55 dB(A) bin- 
nen het studiegebied neemt af met 13%. 

53.4 SaneringssituatieshraRgmelde waarden wegverkeerslawaai 
In deze paragraaf wordt per weg aangegeven of de geluidbelasting op de sane- 
ringspanden met vastgestelde grenswaarde in het onderhavige alternatief zal 
toe- of afnemen. 
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De relevante vastgestelde waarden zijn opgenomen in de ter hand gestelde 
toets-tabellen van bijlage 9. 

Rotterdatmeweg1 Schielandse hogezeedijk 
Langs de route Rotterdaxmewegf Schielandse hogezeedijk zijn een aantal wo- 
ningen aanwezig die voorkomen op de opgestelde saneringslijsten, de A- en B- 
lijsten. Zie voor nadere specificatie paragraaf2.3. 
De effecten van de aanleg van de ZWR buiten het stedelijke gebied betekenen 
voor de Rotterdamseweg en Schielandse hogezeedijk een afname of gelijkblij- 
vende verkeersintensiteiten en geluidbelastingen ter plaatse van de woningen 
op de A- en B-lijsten (Dotterplantsoen, Margrietplein). 

Schoonhov~weg 
Langs deze weg komen een tiental woningen voor op de B-lijst met een ge- 
luidbelasting van 64 tot 66 dB(A) vanwege de Schoonhovenseweg. Gelet op 
de rekenresultaten op bijlage 18 treedt langs de Schoonhovenseweg een ge- 
luidbelasting op die van l tot 3 dB(A) lager ligt. 

Kon. WiiMmhweg 
Het gedeelte tussen de kruising met de Rotterdamseweg en Tesselschadestraat 
is met behulp van een ernissieverschilvergelijking getoetst waarbij door verge- 
lijking van de verkcersintensikiten in 2002 en 201 5 bepaald of er sprake is van 
een toename van de geluidbelasting. Zie ook paragraaf 2.2.3. 
De rekenresultaten houden in dat op de 36 woningen die voorkomen op de B- 
lijst sprake is van een toename van de geluidbelasting van 2 dB(A) als gevolg 
van de toename van de verkeersintensiteit. Aangezien de toename geen gevolg 
is van fysieke wegaanpassingen volgt hieruit geen noodzaak tot onderzoek 
van geluidmaategelen. 

525 Cumulatie 
Met behulp van de in bijlage 1 genoemde cumulatiemethode (methode Mie- 
dema) is ter plaatse van vijftien gekozen beoordelingslocaties (zie ook bijlage 
7) de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai bij elkaar 
opgeteld. Hierbij is rekening gehouden met het verschil in hinderlijkheid van 
de onderscheiden geluidbronnen mals beschreven in bijlage 1. De waardes 
van de geluidbelastingen per waarneempunt zijn door interpolatie uit de con- 
touren voor Alternatief 3 bepaald. 
De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in tabel 5.2. 

T a M  L2 cumuküe H U M  Aitematlef 3 
Beoor- Omschrijving VL- Unichema Kromme Nieuw Cumulatie Cumulatie Cumula- Cumula- 
delings- contour Gouwe temin IL IL tie tie 

Punt in dB(A) ZONDER MET ILNL I I N L  
nieuw nieuw in MKM in MKM 
tmeinin tmeinin riitowoai 

dB(A) W A )  
3 School 60 41 37 34 42 43 60 60 
6 Rsdsmscweg 60 42 37 34 42 44 62 60 
8 R'damseweg 60 47 36 37 47 48 60 60 
14 Sluiaeiland 55 36 39 30 41 41 52 56 
22 R9damscweg 55 54 36 38 54 54 62 59 
23 R9daiiwweg 60 56 36 34 56 56 66 63 
28 Schoonh.weg 62 51 32 32 5 1 51 62 63 
29 Schoonh.weg 65 48 31 30 48 48 64 65 
32 Tieadweg 57 48 3 1 3 1 48 48 56 58 
A G'ralwdijk 62 38 35 31 40 40 60 62 
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52.6 Trillingen 
In tabel 7.3 is het aantal woningen aangegeven dat met het oog op invloed 
van eventuele trillingen binnen het studiegebied binnen een afstand van 50 
meter tot de kant verharding van een van de ondenochte wegen is gelegen. 
Het aantal bedraagt 5 woningen meer dan het aantal in 2015-autonoom. 

Tabel 53 Aantal woningen binnen 50 mebr 
Wegomschrij~  Alternatief 3 
Rot-iandnc hogaeedijk 218 
Zuidwc~telijke rondweg 6 
S c h o o n h o ~ g  50 
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Alternatief 5 

6.1 Algemwn 
In dit alternatief wordt de Rotterdamseweg gedeeltelijk aangepast en in een 
gesloten tunnel (overkapping) opgenomen over een afstand van circa 130 
meter. De Rotterdamseweg blijft hierbij op maaiveldniveau liggen. Vervol- 
gens wordt door middel van een gelijkvloerse kruising aangesloten op de 
Schielandse hogezeedijk en gaat met een brug over de Hollandse IJssel heen. 
De randweg kruist Gouderaksedijk ongelijkvloers waarbij de laatste via een 
korte omlegging onder de randweg door wordt geleid. 
Vervolgens loopt het tracé op maaiveldniveau door de polder Veerstalblok tot 
de aansluiting op de Schoonhovenseweg. 
Opgemerkt wordt dat de ontsluitingsweg ten behoeve van het nieuwe bedrij- 
venterrein wordt doorgetrokken naar de Gouderakscdijk. Hierdoor is een 
doorgaand (vracht-)verkeer mogelijk vanaf het bedrijventemin en de rand- 
weg naar de Gouderakscdjjk. 
In dit alternatief is dus eveneens sprake van nieuwe aanleg van een weg binnen en 
buiten de bebouwde kom. 

6 3  W e g v ~ n l a w a a i  
62.1 Toetsing Wet geluidhinder 
De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn opgenomen in de tabel op bijlage 4. 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is aangeduid in paragraaf 
1.5 en nader toegelicht in bijlage 2. 
Bij reconstructie van een bestaande weg houdt deze toetsing in dat de bere- 
kende geluidbelastingen in 201 5 in elk alternatief vergeleken dienen te worden 
met de wettelijke voorkeursgrenswaarde. 
De voorkeursgrenswaarde wordt gevormd door de laagste waarde van: 
1. de geluidbelasting zoals berekend in het jaar voor reconstructie; gelet op de 

globaliteit van dit onderzoek en de beschikbare gegevens worden hiervoor 
de rekenresultaten van 2002 gebruikt; 

2. een eventuele vastgestelde waarde in het kader van een sanering of in het 
kader van nieuwe aanleg/nieuwbouw (opm: de in de A- en B-lijsten opge- 
nomen waarden worden als vastgesteld btschouwd). 

Aangezien in het onderhavige alternatief sprake is van een plaabdijke recon- 
structie van de Schoonhovenseweg, vanwege de aansluiting van de ZWR, 
dient binnen het invloedsgebied van dit wegvak een ondenoek naar mogelijke 
reconstructie-effecten te geschieden. Wanneer de geluidbelasting na de wijzi- 
gingen aan de wegen 2 dB(A) of meer boven de voorkeursgrenswaarde ligt 
dient onderzocht te worden met welke maatregelen de toename kan worden 
weggenomen. 
Het wettelijke kader waarbinnen deze toetsing dient plaats te vinden is uitge- 
breid beschreven in bijlage 2. 
De bestaande Rotterdamseweg zal ter hoogte van de nieuwe aansluiting op de 
Schielandse hogemdijk plaatselijk worden omgelegd. Dit wegvak zal onder 
het regime 'reconstructie van een bestaande weg' worden getoetst. 
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Behalve deze reconstructie-toets dienen de gevolgen van de nieuwe aanleg van 
de randweg te worden onderzocht. Het gehele tracé vanaf Sluiseiland tot de 
Schwnhovenseweg wordt als nieuwe wegaanleg beschouwd. 
De voorkeursgrenswaarde voor geluidgevoelige objecten binnen de zone van 
de ZWR bedraagt 50 dB(A). 

6.2.1.1 rekenresultaten M R  
Het digitale rekenmodel van het alternatief 5 waarmee de geluidberekeningen 
zijn uitgevoerd is opgenomen in bijlage 20. 
De rekenresultaten van de geluidberekeningen vanwege de randweg zijn op- 
genomen op bijlage 21. Op deze bijlage zijn de geluidbelastingen bepaald ter 
plaatse van 9 representatieve waameempunten en getoetst aan de voorkeurs- 
grenswaarde van 50 dB(A). 
Zoals uit de tabel op bijlage 21 blijkt treedt er een overschrijding op ter plaat- 
se van een aantal waameempunten, te weten nrs. 31,32,33,46,59 en 98. De 
overschrijding van de vwrkeurswaarde varieert van 2 tot 8 dB(A) (bij waar- 
neempunt 31). 
Gelet op het gestelde in de Wet geluidhinder is in principe ter plaatse van deze 
waameempunten een onderzoek naar geluidbcperkende maatregelen noodza- 
kelijk. 

De verbreding van de Rotterdamsewcg tussen Sluiseiland en de Gouderakse- 
dijk dient in de toekomstige situatie als uitgangspunt te worden meegenomen 
bij toetsing van de geplande nieuwbouw langs dit wegvak zodra de steden- 
bouwkundige plannen hiervoor definitief zijn. Er bestaat geen reden tot toet- 
sing van dit wegvak binnen het regime 'reconstructie van een bestaande weg' 
aangezien de resterende bestaande woningen zuilen worden afgeschermd door 
de overkapping. 
De plaatselijke omlegging van de Rotterdamseweg ter plaatse van de nieuwe 
aansluiting met de Schielandse hogezeedijk, is separaat onderzocht. De gevol- 
gen van deze reconstructie zijn onderzocht ter plaatse van de waarneempun- 
ten 8,9 en 10. De resultaten van deze toetsing zijn opgenomen in tabel op 
bijlage . . . . PM 
Zoals uit de resultaten op deze bijlage blijkt is op alle beschouwde waarneem- 
punten sprake van een afname van de geluidbelasting. 
Uit deze toetsen blijkt dat de beide wegaanpassingen geen reconstructie-effect 
veroorzaken in wettelijke zin. Derhalve is onderzoek naar geluidbeperkende 
maatregelen niet nodig. 

62.13 Resultaten khoonhmnmwg 
De lokale aanpassing van de Schoonhovenseweg ter plaatse van de toekomstige 
aansluiting van de ZWR is onderzocht ter plaatse van vijf waarneempunten 
(zie ook plot op bijlage 17). &let op de overeenkomstige verkeersintensiteiten 
op de Schwnhovenseweg en gelijke fysieke wegaanpassingen ter plaatse in de 
drie beschouwde alternatieven, zijn de resultaten op deze plek bij d e  drie 
grosso modo gelijk. 
Zoals uit de rekenresultaten blijkt treedt er een toename op van de geluidbe- 
lasting ter plaatse van waarneempunt 27,31 en 39. 
Derhalve is sprake van een reconstructie in de zin van de wet en is onderzoek 
naar geluidbeperkende maatregelen nooâzakelijk. 
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63.1.3 Rekenresultaten Gouderaksedijk 
Als gevolg van de plaatselijke wegaanpassing van de Gouderaksedijk treedt 
een effect op van +3 dB(A) op twee woningen bij waarneempunt 46,59 en 98 
(zie bijlage 16). De toepassing van geluidarm asfalt staat voor twee woningen 
niet in verhouding tot de realisatiekosten. 
Een geluidscherm per woning zou enerzijds op fmanciële en landschappelijke 
bezwaren stuiten. Anderzijds is de afscherming van de woning vanwege de 
geringe afstand tot de weg en de mfon&lutst.ingen niet mogelijk. 
Aangezien bovendien de maximale grenswaarde van 65 dB(A) nog niet wordt 
bereikt is voor deze twee woningen een hogere grenswaarde procedure via GS 
wellicht mogelijk. 

622 Geluidbeperkende maatregelen 
In onderhavige situatie is in principe een onderzoek vereist naar geluidbeper- 
kende maatregelen in het kader van de nieuwe aanleg van de ZWR ter plaatse 
van de waarneempunten 31 t/m 33,46 en 59. 

Nabij de aansluiting met de Schoonhovenseweg is ter weerszijden van de 
Randweg een geluidsscherm bepaald, enerzijds ten behoeve van de drie 
woonboten aan de noordzijde van de aansluiting, anderzijds ten behoeve van 
twee woningen (nabij de Stolwijksevaart en Gouderaksetiendweg 99). Een en 
ander conform alternatief 3. 
Een bronmaatregel zoals geluidarm asfalt is niet onderzocht in overleg met de 
opdrachtgever. Conform de wettelijke voorkeursvolgorde komt daardoor een 
geluidscherm of -wal voor onderzoek in aanmerking. 
De overschrijdingen van de voorkeurswaarde kunnen op alle genoemde pun- 
ten teniet worden gedaan door de realisatie van drie schermen zoals op de 
plottekening op bijlage 20 is aangegeven. De schermen zijn vooralsnog van 
geluidreflecterend materiaal aangenomen. 
Indien deze schermen de volgende dimensies hebben wordt overal aan de 
voorkeursgrenswaarde voldaan (zie ook bijlage 21): 

Scherm1 Scham2 Scbam3 
Hoogte boven wegdek 1,O m 4,O 15,W 3,0m 2,s m 
Lengte: 70 m 40185I50m 40m 

62.3 Resultaten geluidcontouren en GIS-analyse 
In de kaartbijlage G .. . . . zijn de wegverkeerslawaaicontowen van peiljaar 
201 5 opgenomen, deze contouren zijn bepaald excl. de aftrek ex. art 103 Wgh. 

Met behulp van GIS zijn analyses gemaakt van alleen het wegverkeerlawaai. 
De geluidcontouren van het wegverkeerslawaai zijn gekoppeld aan de RO- 
gegevens. Per gemeente zijn de aantallen woningen c.q. personen binnen con- 
tourklassen van 1 dB(A) bepaald. Met behulp van deze aantallen is het aantal 
gehinderden bepaald. 
De analyseresultaten zijn in bijlage 22 opgenomen; ten behoeve van de lees- 
baarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
Aangezien de autonome ontwikkeling in 201 5 als referentiekader wordt ge- 
nomen voor de effectbeschrijving zijn de resultaten vergeleken met de waar- 
den op bijlage 1 1. 
Uit vergelijking van de bijlagen 22 en 11 blijkt dat het er sprake is van een 
afname van het totale aantal woningen > 55 dB(A) en eveneens een afname 
van het aantal gehinderden in de betrokken gemeenten ten opzichte van de 

I&M-99350098, rev. 1 
blad 3 1 van 40 



autonome situatie. De afname van het aantal geluidgehinderden bedraagt in 
totaal 5,s %. 
In tabel 6.1 zijn de belangrijkste beoordelingscriteria samengevat. 

Tabel 6.1 ~túeI1ngscrl îer ia  wepverkeer in 2010 autonoom en In Altematlef S 

ToetaingsaitMum 2015 Alternatief 5 
autonoom 

oppervinkte gciuiâbeiaat gebiad > 50 dB(A) 234 302 
ha behorend tot ecologische hoofdstructuur 50 dB(A) 63 111 
mtai woningen > 55 dB(A) 963 833 
totaal aantai gehinderden wegverkeer 2348 W 8  
waarvan ernstig gehinderd 507 427 

Een vergelijking van de waarden voor 201 5 autonoom en het alternatief 5 in de 
bovenstaande tabel geeft een daling te zien van het aantal geluidgehinderden 
doch een stijging van het geluidbelaste oppervlak. Het oppervlak ecologische 
hoofdstructuur (Ehs) neemt eveneens toe. 
Opgemerkt wordt hierbij dat het 0ppe~lak bebouwd gebied > 50 dB(A) hier- 
in juist iets afneemt met 5 %. 
De toename van het geluidbelaste gebied > 50 dB(A) in de ecologische hoofd- 
structuur is te verklaren uit het feit dat een deel van de nieuwe weg door het 
poldergebied wordt geprojecteerd. 

Het aantal geluidgehinderden en ernstig gehinderden in het studiegebied 
neemt duidelijk af(resp. -5 %en -16 %) deels wegens het onttrekken van het 
doorgaande verkeer aan het stedelijke gebied en deels wegens het afschermen 
van het resterende doorgaande verkeer door een overkapping. 
Het totale aantal woningen > 55 dB(A) binnen het studiegebied neemt af met 
14 %. 

Opgemerkt wordt hierbij dat de mogelijke nieuwe stedenbouwkundige inde- 
ling ter hoogte van het wegvak Sluiseiland-Gouderaksedijk nog niet in dit 
onderzoek is opgenomen. Dit betekent dat deels vervangen van bestaande 
woningen door nieuwe invloed zal hebben op een aantal geluidbelaste wonin- 
gen en dus ook op een aantal toetsingscriteria. Zodra de plannen definitief 
zijn kunnen de gevolgen nader ondenocht worden. 

63.4 Saneringssituatieshrastgestelde waarden wegverkeerslawaai 
In deze paragraaf wordt per weg aangegeven of de geluidbelasting op de sane- 
ringspanden met vastgestelde grenswaarde in het onderhavige alternatief zal 
toe- of afnemen. 
De relevante vastgestelde waarden zijn opgenomen in de ter hand gestelde 
toetstabellen van bijlage 7. 

Rottdamsewegl Schieianàse hogezedijk 
Langs de route Rotterdamseweg/ Schielan* hogezeedijk zi~n een aantal wo- 
ningen aanwezig die voorkomen op de opgestelde saneringslijsten, de A- en B- 
lijsten. Zie voor nadere specificatie paragraaf 2.3. 
Voor de Rotterdamseweg en Schielandse hogezeedijk zijn een lichte toename 
van de geluidbelastingen te verwachten op basis van een lichte toename van 
de verkeersintensiteiten. Uitgedrukt in dB(A) 's betelrent dit dat ter plaatse 
van de woningen op de A- en B-lijsten (Dotterplantsoen, Margrietplein) en ter 
plaatse van de Veerstal en de Punt op de 5 woningen van de A-lijst een toe- 
name van ca. 1 dB(A) is te verwachten. 
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~nboveoseweg 
Langs deze weg komen een tiental woningen voor op de B-lijst met een ge- 
luidbelasting van 64 tot 66 dB(A) vanwege de Schoonhovenseweg. Gelet op 
de rekenresultaten op bijlage 15 treedt langs de Schoonhovenseweg een afna- 
me op van 1 tot 3 dB(A). 

Kon. WiìheIminaweg 
Het gedeelte Kon. Wilhelminaweg tussen de kruising met de Rotterdamseweg 
en Tesselschadestraat is met behulp van een emissieverschilvergelijking ge- 
toetst waarbij door vergelijking van de verkeersintensiteiten in 2002 en 201 5 
bepaald of er sprake is van een toename van de geluidbelasting. Zie ook para- 
graaf 2.2.3. 
De rekenresultaten betekenen voor de 36 woningen die voorkomen op de B- 
lijst een toename van de geluidbelasting van ca. 2 dB(A) als gevolg van de 
toename van de verkeersintensiteiten. Aangezien de toename geen gevolg is 
van fysieke wegaanpassingen volgt hieruit geen noodzaak tot onderzoek van 
geluidmaategelen. 

625 Cumulatie 
Met behulp van de in bijlage 1 genoemde cumulatiemethode (methode Mie- 
dema) is ter plaatse van vijftien gekozen beoordelingslocaties (zie voor de 
locaties bijlage 7) de geluidbelasting vanwege wegvcrkeerslawaai en industrie- 
lawaai bij elkaar opgeteld. Hierbij is rekening gehouden met het verschil in 
hinderlijkheid van de onderscheiden geluidbronnen zoals beschreven in bijla- 
ge 1. De waardes van de geluidbelastingen per waarneempunt zijn door inter- 
polatie uit de contouren bepaald. 
De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in tabel 6.2. 

Tabel 6.2 cumuiatl. 0.1uM Ahmatiof 5 

Beoor- Omschrijving VL- Unichema Kromme Nieuw Cumulatie Cumulatie Cumula- Cumula- 
deliuga- contour Gouwe terrein IL IL tie tic 

Punt In dB(A) ZONDER MET I W L  I W L  
nieuw nieuw inMKM inMKM 

terrein in temin in aoto~nw 
dB(A) dB(A) 

3 School 60 41 37 34 42 43 60 60 
6 R'damscweg 62 42 37 34 42 44 62 62 
8 RDdam#weg 58 47 36 37 47 48 60 58 
14 Sluiseiland 55 36 39 30 41 41 52 56 
22 R'damscweg 55 54 36 38 54 54 62 59 
23 R'damwweg 60 56 36 34 56 56 66 63 
28 Schoonh.weg 60 51 32 32 51 51 62 61 
29 Schoonh.weg 65 48 31 30 48 48 64 66 
32 Tiendweg 57 48 31 3 1 48 48 56 58 
A G'rakscdijk 60 38 35 3 1 40 40 60 60 
B Beijenwegje 46 44 32 34 44 45 48 49 

C Schoonh.weg 55 52 33 33 52 52 58 58 
D Veemtalblok 48 47 32 37 47 48 51 52 

boaem 
E Vobtuinen 65 52 32 46 52 53 56 66 
F G'rakscdijk 61 44 34 35 44 45 62 61 
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62.6 Trillingen 
In tabel 9.3 is het aantal woningen aangegeven dat met het oog op invloed 
van eventuele trillingen in het studiegebied binnen een afstand van 50 meter 
tot de kant verharding van een van de onderzochte wegen is gelegen. Ten ge- 
volge van de kruising met de Gouderaksedijk worden binnen het gebied van 
50 meter langs de ZWR minder woningen geteld. Dit heeft te maken met mo- 
gelijke verbreding van de Rotterdamseweg ter plaatse waardoor bestaande 
woningbouw zal verdwijnen. Daartegenover staat dat langs dit wegvak 
nieuwbouw wordt gepland van een onbekend aantal woningen. Mogelijke 
nieuwbouw naast de overkapping is dus niet in de telling meegenomen. Bo- 
vendien is de status van het stedenbouwkundig plan op deze plek nog niet 
defmitief. 
Het totale aantal woningen binnen 50 meter van de beschouwde wegen is der- 
halve geschat op 253. 

Tabd 6.3 Aantrl mn1ng.n binnen 50 meier 
Wcgomachrijving Alternatief 5 
Rot-ciandse hogaeedijk 2û3 
ZUid~tcUjkc rondweg 
Schoonhownsewcg 50 
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Alternatief 7 

7.1 Algemeen 
In alternatief 7 wordt de zuidwestelijke omleiding (ZWR) vanaf Sluiseiland 
gelijkvloers gekruist met de Gouderaksedijk en vervolgens vanaf de Goude- 
raksedijk door de polder Veerstalblok doorgetrokken tot de Schoonhovense- 
weg. Er wordt daarnaast een aansluiting gemaakt op de Gouderaksedijk door 
middel van een rotonde. 
In dit alternatief is dus sprake van nieuwe aanleg van een weg binnen en bui- 
ten de bebouwde kom. 

73 Wegv.ikeenlawui 
72.1 Toetsing Wet geluidhinder 
De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn opgenomen in de tabel op bijlage 4. 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is aangeduid in paragraaf 
l .S en nader toegelicht in bijlage 2. 
Bij reconstructie van een bestaande weg houdt deze toetsing in dat de bere- 
kende geluidbelastingen in 201 5 in elk alternatief vergeleken dienen te worden 
met de wettelijke voorkeursgrenswaarde. 
De voorkeursgrenswaarde wordt gevormd door de laagste waarde van: 

1. de geluidbelasting zoals berekend in het jaar voor reconstructie; gelet 
op de globaliteit van dit onderzoek en de beschikbare gegevens wor- 
den hiervoor de rekenresultaten van 2002 gebruikt; 

2. een eventuele vastgestelde waarde in het kader van een sanering of in 
het kader van nieuwe aanleg/nieuwbouw (opm: de in de A- en B- 
lijsten opgenomen waarden worden als vastgesteld beschouwd). 

Aangezien ook hier sprake is van een piaatseiijke recoastructie van de 
Schoonhovenseweg en de Gouderaksedijk, vanwege de aansluiting van de 
ZWR, dient binnen het invloedsgebied van dit wegvak een onderzoek naar 
mogelijke reconstructie-effecten te geschieden. Het wettelijke kader waarbin- 
nen deze toetsing dient plaats te vinden is beschreven in bijlage 2. 
Verder zijn de gevolgen van de nieuwe aanleg van de randweg onderzocht. Het 
gehele tracé vanaf de rotonde met de Rotterdamseweg via Sluiseiland tot de 
Schoonhovenseweg wordt als nieuwe wegaanleg beschouwd. 
De voorkeursgrenswaarde voor geluidgevoelige objecten binnen de zone van 
de ZWR bedraagt 50 dB(A). 

72.1.1 Rekenresultoten ZWR 
Het digitale rekenmodel van alternatief 7 waarmee de geluidberekeningen zijn 
uitgevoerd is opgenomen in bijlage 23. 
De rekenresultaten van de geluidberekeningen vanwege de randweg zijn op- 
genomen op bijlage 24. Op deze bijlage zijn de geluidbelastingen bepaald ter 
plaatse van 31 representatieve waarneempunten en getoetst aan de voor- 
keursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Zoals uit de tabel op bijlage 24 blijkt treedt er een overschrijding op ter plaat- 
se van een groot aantal waarneempunten, te weten nr. 3 1,32,33,40,41,42, 
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45,48,50,54,55,72,76 t/m 78,80 en 81. De overschrijding van de voor- 
keurswaarde varieert van 1 tot 1 1 dB(A) (bij waarneempunt 40). 
Gelet op het gestelde in de Wet geluidhinder is in principe ter plaatse van deze 
waarneempunten een onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen noodza- 
kelijk. 

7.2.1.2 Rekenresultaten Schoonhovenseweg 
De lokale aanpassing van de Schoonhovenseweg ter plaatse van de toekom- 
stige aansluiting van de ZWR is onderzocht ter plaatse van Mjf waarneem- 
punten (zie ook plot op bijlage 17). Gelet op de overeenkomstige verkeersin- 
tensiteiten op de Schoonhovenseweg en gelijke fysieke wegaanpassingen in de 
drie beschouwde alternatieven, zijn de resultaten op deze plek bij alle drie 
grosso modo gelijk. 
Zoals uit de rekenresultaten blijkt treedt er een toename op van de geluidbe- 
lasting ter plaatse van waarneempunt 27,31 en 39. 
Daarom is sprake van een reconstructie in de zin van de wet en is onderzoek 
naar geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk. 

73.1.3 Rekenmsuhaten Couderoksed~k 
Als gevolg van de plaatselijke wegaanpassing van de Gouderaksedijk (aanleg 
van rotonde) treedt een effect op van -1 5 dB(A) op één onderzochte woning 
bij waarneempunt 54 (zie bijlage 16). Aangezien dit effect < 2 dB(A) betekent 
de plaatselijke wegaanpassing geen reconstructie in wettelijke zin zodat geen 
maatregelen of akoestische procedures nodig zijn. 

722 Geluidbeperkende maatregelen 
In onderhavige situatie is in principe een onderzoek vereist naar geluidbeper- 
kende maatregelen in het kader van de nieuwe aanleg van de ZWR ter plaatse 
van een groot aantal waarneempunten (zie par. 7.2.1.1). 
Ter plaatse van de doorsnijding van de polder Veerstalblok nadert het ZWR- 
trad de Gouderaksedijk. 
Aangezien er op deze plek sprake is van een cluster van woningen met over- 
schrijdingen is een gecombineerde schermmaatregel mogelijk in het over- 
drachtsgebied. Toepassing van &n lang geluidscherm ten noorden van de 
randweg is op deze plek doelmatig. 

Nabij de aansluiting met de Schoonhovenseweg is ter weerszijden van de 
Randweg een geluidsscherm bepaald. Enerzijds ten behoeve van de drie 
woonboten aan de noordzijde van de aansluiting, anderzijds ten behoeve van 
twee woningen (nabij de Stolwijksevaart en Gouderaksetiendweg 99). Een en 
ander conform alternatief 3. 
Een bronmaatregel zoals geluidarm asfalt is niet onderzocht in overleg met de 
opdrachtgever. Conform de wettelijke voorkeursvolgorde komt derhalve een 
geluidscherm of -wal voor onderzoek in aanmerking. 
De overschrijdingen van de voorkeurswaarde kunnen op alie genoemde pun- 
ten teniet worden gedaan door de realisatie van vijf geluidschermen zoals op 
de plottekening op bijlage 23 is aangegeven. De schermen zijn vooralsnog van 
geluidreflecterend materiaal aangenomen. 
Indien deze schermen de volgende dimensies hebben wordt overal aan de 
voorkeursgrenswaarde voldaan (zie ook bijlage 24): 

Scbaml scherm2 Scbam3 Scbam4 scherm5 
Hoogte boven wegdek 1 ,O m 4,O / 3,Om 1.0 m S ,Om/fSm~3,0m 5,Om 
Lengte: 70 m 95 / Sûm 40 m 95m/27Sm/lSSm 120m 
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723 Resultaten geluldcontouren en GIS-analyse 
In de kaartbijlage G.. ... zijn de wegverkeerslawaaicontouren van peiljaar 
201 5 opgenomen, deze contouren zijn bepaald excl. de aftrek ex. art 103 Wgh. 

Met behulp van GIS zijn analyses gemaakt van alleen het wegverkeerlawaai. 
De geluidcontouren van het wegverkernlawaai zijn gekoppeld aan de RO- 
gegevens. Per gemeente zijn de aantallen woningen c.q. personen binnen con- 
tourklassen van 1 dB(A) bepaald. Met behulp van deze aantallen is het aantal 
gehinderden bepaald. 
De analyseresultaten zijn in bijlage 25 opgenomen; ten behoeve van de lees- 
baarheid zijn deze gepresenteerd in klassen van 5 dB(A). 
Aangezien de autonome ontwikkeling in 201 5 als referentiekader wordt ge- 
nomen voor de effttctbeschrijving zijn de resultaten vergeleken met de waar- 
den op bijlage 1 1. 
Uit vergelijking van de bijlagen 25 en 11 blijkt dat het er sprake is van een 
afname van het totaal aantal woningen > 55 dB(A) en eveneens een afname 
van het aantal gehinderden in de betrokken gemeenten ten opzichte van de 
autonome situatie. 
In tabel 7.1 zijn de belangrijkste beoordelingscriteria samengevat. 

Tabel 7.1 ~ I I n g s & i o d a  wegverkeer In 2010 au tomm en in W M o 8 m -  

Toetsing8criterium 2015 Alternatief 7 
autonoom 

oppervlakte geluidbelart gebied 50 dB(A) 234 296 
ha behorend tot ecologische hoofdstructuur > 50 dB(A) 63 113 
aantal woningen > 55 dB(A) 963 816 
totaai aantai gehinderden wegverkeer 2348 2166 
waarvan ernstig gehinderd 507 403 

Een vergelijking van de waarden voor 2015 autonoom en het alternatief 7 in 
de bovenstaande tabel geeft een daling te zien van het aantal geluidgehinder- 
den doch een stijging van het totale geluidbelaste oppervlak. Het oppervlak 
ecologische hoofdstructuur (Ehs) neemt eveneens toe. 
Opgemerkt wordt hierbij dat het oppervlak bebouwd gebied > 50 dB(A) hier- 
in juist iets afneemt met ruim 15%. 
De toename van het geluidbelast gebied > 50 dB(A) in de ecologkbe boofd- 
structuur is te verklaren uit het feit dat een deel van de nieuwe weg door het 
poldergebicd wordt geprojecteerd. 

Het aantal geluidgehinderden en ernstig gehinderden in het studiegebied 
neemt duidelijk af (resp. -8 % en -20 %) deels wegens het onttrekken van het 
doorgaande verkeer aan het stedelijk gebied en deels wegens het afschermen 
van het resterende doorgaande verkeer. 
Het totaal aantal woningen > 55 dB(A) binnen het studiegebied neemt af met 
13 %. 

72.4 Saneringssituaties/vastgestelde waarden wegverkeenlawaai 
In deze paragraaf wordt per weg aangegeven of de geluidbelasting op de sane- 
ringspanden met vastgestelde grenswaarde in het onderhavige alternatief zal 
toe- of afnemen. 
De relevante vastgestelde waarden zijn opgenomen in de ter hand gestelde 
toetstabellen van bijlage 7. 
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Alternatief 7 

Rotterdamsewegl Schielandse bogezeedijk 
Langs de route Rotterdamsewegl Schielandse hogezeedijk zijn een aantal wo- 
ningen aanwezig die voorkomen op de opgestelde saneringslijsten, de A- en B- 
lijsten. Zie voor nadere specificatie paragraaf 2.3. 
Voor de Rotterdamseweg en Schielandse hogezeedijk zijn een lichte toename 
van de geluidbelastingen te verwachten op basis van een lichte toename van 
de verkeersintensiteiten. Uitgedrukt in dB(A) 's betekent dit dat ter plaatse 
van de woningen op de A- en B-lijsten (Dotterplantsoen, Margrietplein) en ter 
plaatse van de Veerstal en de Punt op de 5 woningen van de A-lijst een toe- 
name van ca. 1 dB(A) is te verwachten. 

Scboonbovense!weg 
Langs deze weg komen een tiental woningen voor op de B-lijst met een ge- 
luidbelasting van 64 tot 66 dB(A) vanwege de Schoonhovenseweg. Gelet op 
de rekenresultaten op bijlage 15 treedt langs de Schoonhovenseweg een afna- 
me op van 1 tot 3 dB(A). 

Kon. w i ik lmhweg  
Het gedeelte tussen de kruising met de Rotterdamseweg en Tesselschadestraat 
is met behulp van een emissieveischilvergelijking getoetst waarbij door verge- 
lijking van de verkeersintensiteiten in 2002 en 2015 bepaald of er sprake is van 
een toename van de geluidbelasting. Zie ook paragraaf 2.2.3. 
De rekenresultaten betekenen voor de 36 woningen die voorkomen op de B- 
lijst een toename van de geluidbelasting van ca. 2 dB(A). Aangezien de toe- 
name geen gevolg is van fysieke wegaanpassingen volgt hieruit geen noodzaak 
tot onderzoek van geluidmaategelen. 

7 2 5  Cumulatie 
Met behulp van de in bijlage 1 genoemde cumulatiemethode (methode Mie- 
dema) is ter plaatse van vijftien bewrdelingslocaties (zie bijlage 7) de geluid- 
belasting vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai bij elkaar opgeteld. 
Hierbij is rekening gehouden met het verschil in hinderlijkheid van de onder- 
scheiden geluidbromen zoals beschreven in bijlage 1. De waardes van de ge- 
luidbelastingen per waarneempunt zijn door interpolatie uit de contouren 
bepaald. 
De resultaten van deze cumulatie zijn opgenomen in tabel 7.2. 

Takl7.2 cumukth a i î e r ~ t h f  7 
Beoor- ûmschrijving VL- Unichema Kromme Nieuw Cumulatie Cumulatie Cumula- Cumula- 
d e b p  contour Gouwe temin IL IL tie tie 

P u t  In dB(A) ZONDER MET ILNL ILNL 
nieuw nieuw inMKM inMKM 
teminin teminin iutowom 

dWA) dB(A) 
3 School 60 41 37 34 42 43 60 60 
6 R'dsmseweg 60 42 37 34 42 44 62 60 
8 R'dam8cweg 60 47 36 37 47 48 60 60 
14 Sluiseiland 55 36 39 30 41 41 52 Sb 
22 R'damsewcg 55 54 36 38 54 54 62 99 
23 R'dsmseweg 60 56 36 34 56 56 66 63 
28 Schoonh.weg 60 5 1 32 32 5 1 5 1 62 61 
29 Schoonh.weg 65 48 3 1 30 48 48 64 66 
32 Tiendweg 56 48 3 1 3 1 48 48 56 9 
A G'rakaalijk 64 38 35 3 1 40 40 60 64 
B Beijrrsmgie 46 44 32 34 44 45 48 49 
C Schoonh.weg 55 52 33 33 52 52 S8 S3 
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Vantalblok 47 

72.6 Trillingen 
In tabel 9.3 is het aantal woningen aangegeven dat met het oog op invloed 
van eventuele trillingen in het studiegebied binnen een afstand van 50 meter 
tot de kant verharding van een van de onderzochte wegen is gelegen. Ten ge- 
volge van de kruising met de Gouderaksedijk worden binnen het gebied van 
50 meter langs de ZWR minder woningen geteld. Het totale aantal woningen 
binnen 50 meter van de beschouwde wegen is derhalve bepaald op 276. 

Tabel 7.3 A8ntrl wonin~en binnen 50 mcrlrv 

Wegomschrijving Alternatief 7 
Rot-hie- h o g d j k  218 
Zuidwgttlijke rondweg 8 
Schoonhovenseweg 50 
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Cumulatiemethode 
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Bijlage l 

Cumulatiemethode 

Geluid van verschillende geluidbronnen is niet zonder meer bij elkaar op te tellen. Verschillende 
soorten geluid leveren een verschillende hinder op. Om toch de effecten in beeld te kunnen brengen 
van de gezamenlijke geluidhinder van verschillende soorten lawaai is er door het NIPG-TNO een 
methode ontwikkeld waarmee dit mogelijk is (lit. 5). De methode wordt de methode Miedema ge- 
noemd. De methode wordt in de herziene Wet geluidhinder aanbevolen bij het beoordelen van aan- 
vragen om een hogere grenswaarde en wordt te zijner tijd gepubliceerd in het Besluit Bepaling gecu- 
muleerde geluidbelasting ex art. 157 lid 3 Wgh. 
De methode werkt als volgt: 
1. Stel per geluidbron de afzonderlijke geluidbelastingen vast. 
2. Sommeer energetisch de bronnen van gelijke hinderlijkheid waarbij rekening wordt gehou- 

den met de bijbehorende weegfactoren zoals vermeld in onderstaande tabel. 
3. Vervolgens wordt voor elke etmaalperiode de gecorrigeerde geluidbelasting bepaald: 

waarden: 

(MKM) voor de gecumuleerde situatie volgt nu uit: 

4. Bepaal 
nu de hoogste 
van deze drie 

L,,,,, = 1 O * log(Y-) + 40 
Dit is de et- 

maalwaarde van de geluidbelasting van binnenstedelijk wegverkeerslawaai die even hinderlijk is als 
de combinatie van de aanwezige geluidbelastingen. Deze gecumuleerde geluidbelasting is uitgedrukt 
in de milieu- 
kwaliteitsmaat geluid (MKMphdd). 



Bijlage l (vervolg 1) 

Tabal BI- 1 weegfrcfomn voor tb cumulrfib tnefhaks 

~duidkon1wE4c&mm I p4 ai I 

Het rekermsulttiat wordt in deze methode gekwalificeerd volgens het volgende overzicht: 
onder S0 dB(A) goed 
tussen 50 en 55 dB(A) redelij k 
tussen 55 en 60 dB(A) matig 
tussen 60 en 65 dB(A) tamelijk slecht 
tussen 65 en 70 dB(A) slecht 
boven 70 dB(A) zeer slecht 

Gelet op de omschrijving van deze categorie in de literatuur (autosnelwegen, zie lit. 5) is ook bij de toekomsti- 
ge Randweg uitgegaan van binnastdelijk wegverkcersiawaai. 



Bijlage 2 

Normstelling wegverkeerslawaai 



Bijlaga 2 

Normstelling wagverkeorslawaai 

l Zoneplichtigheid van wegen 
Akoestisch ondenoek is alleen verplicht voor wegen die zoneplichtig zijn. In artikel 74.3 Wgh staat 
beschreven dat: "er géén geluidzone geldt voor wegen waarvan op grond van een door de gemeente- 
raad vastgestelde geluidsniveaukaart vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de 
meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt". Ook uitgesloten zijn woonerven en 30 
kmju-wegen. 
Voor de wegen die in dit onderzoek worden beschouwd geldt dat zij allen zoneplichtig zijn. 
Iedere wneplichtige weg heeft een zone aan weerszijden van de weg, waarvan de breedte afhankelijk 
is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. De zone- 
breedte varieert tussen de 200 en 600 meter (art. 74.1 Wgh). Voor het bepalen van de zonebreedte 
dient uitgegaan te worden van de situatie na reconstructie (art. 99.4). 

2. Normstelling 
In de Wgh wordt onderscheidt gemaakt in het regime "nieuwe" en "bestaande situaties". Aanleg van 
wegen valt altijd onder het regime nieuwe situaties. Bij reconstructies van wegen zijn beide situaties 
mogelijk, dit hangt af van de hoogte van de geluidsbelasting voor uitvoering van de reconstructie. 
Voor aanleg en reconstructie van een weg gelden aparte grenswaarden en procedures. 

2.1 Aanleg van een weg 
Voor aanwezik woningen h g s  een arm te leggen weg gelden de volgende normen: 

Nonnering "nieuwe situaties" 

Voorkeursgrenswaarde : 50 dB(A) (art. 82.1) 
Maximale ontheffing voor 

buitenstedelijke weg : 60 dB(A) (art. 83.3) 
binnenstedelijke weg : 65 dB(A) (art. 83.3) 

Binnenhuisbelasting : 35 dB(A) (art. 1 1 1.241) 

Is sprake van nieuw aanleg dan vallen de procedures onder het regime nieuwe situaties. Ervan uit- 
gaande dat de nieuwe weg wneplichtig zal zijn moet met een akoestisch onderzoek nagegaan worden 
of de norm van 50 dB(A) voor de geluidgevoelige bestemmingen overschreden wordt. Zo niet dan 
vervallen de geluidprocedures. 
Treedt er een overschrijding van de voorkeurswaarde op dan moeten in principe maatregelen getrof- 
fen worden, waarbij gekozen kan worden uit een drietal categorieën. Deze keuze is niet vrijblijvend, 
daar in de wet een voorkeur uitgesproken wordt waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën 
ondenocht moet worden. 

Deze volgorde is: 
e bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere wegdekken, lagere intensiteit, wijziging vormgeving); 
e overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld wallen, schermen); 
e ontvangenmaatregelen (bijvoorbeeld gevelisolatie, stedebouwkundige indeling van een nieuw 

plan). Toepassing van deze maatmgel is alleen mogelijk indien via een ontheffigsverzoek aan GS 
een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wordt vastgesteld. 

Onder bepaalde voorwaarden is ontheffing van de voorkeurswaarde mogelijk bij Gedeputeerde Sta- 
ten (GS) in combinatie met ondenoek naar het binnenniveau. Hieraan is wel een tervisielegging en 
een hoorzitting gekoppeld. Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeurs- 
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Bijlage 2 (vervolg 1 ) 

waarde dient de procedure zoals omschreven in het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen 
(Bgw, Staatsblad 1993 nr. 395) gevolgd te worden. 
De in dit besluit gestelde voorwaarden (Bgw art. 2 en 3) hebben betrekking op het onvoldoende doel- 
treffend zijn van de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, danwel op het ontmoeten van over- 
wegende bezwaren van stedebouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Daarnaast worden nadere ontheff'gsvoorwaarden gesteld voor geprojecteerde, in aanbouw zijnde 
of aanwezige woningen al dan niet in stedelijk gebied. 
Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd dan mag GS rekening houden met andere ge- 
luidbronnen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 157 Wgh). Binnenkort zal hiertoe in 
het Staatsblad het "besluit bepaling gecumuleerde geluidsbelasting" worden gepubliceerd. 

2.2 Reconstructie van een weg 
Allereerst moet ook in dit geval nagegaan worden of de weg zoneplichtig zal zijn. 
Vervolgens is belangrijk wat de wet onder reconstructie verstaat. De omschrijving in artikel 1 van de 
wet van het begrip "reconstructie van een weg" luidt als volgt: 
"een of meer wijzigingen op of aan de weg, ten gevolge waarvan de geluidbelasting vanwege de weg 
met 2 dB(A) of meer wordt verhoogd". 
Er zijn twee situaties mogelijk: de geluidtoename is kleiner dan 2 dB(A) of groter of gelijk aan 2 
dB(A). 

A. reconstructieeffect < 2 dB(A) 
Bij een reconstructieeffect kleiner dan 2 dB(A) is géén sprake van een reconstructie conform de 
Wgh. Met andere woorden, er behoeven geen akoestische procedures gevolgd te worden. Uiteraard 
moet dit effect door middel van een akoestisch ondenoek aangetoond worden, waarbij de toename 
van het geluid bepaaid is inclusief de bijdrage van de autonome groei van het wegverkeer. Indien 
geconstateerd wordt dat geen sprake is van een reconstructie conform artikel 1, dan dient de we8be- 
heerder het akoestisch rapport aan de gemeente en de regionale inspecteur van milieuhygiëne voor te 
leggen. 
Opgemerkt wordt dat de in artikel 99a vervatte regeling voor het opstellen van een sanerings- 
programma (door de gemeente) voor wegen met een gevelbelasting hoger dan 55 dB(A) onvermin- 
derd van kracht blijft. 

B. reconstructie-effect r 2 dB(A) 
Indien sprake is van een reconstructieeffect van 2 dB(A) of meer, dan zijn de regels en grenswaarden 
van de Wgh van toepassing. 
Bij reconstructies komen twee situaties voor deze zijn: 

woningen met een heersende geluidbelasting S 55 dB(A): nieuwe situaties; 
woningen met een heersende geluidbelasting > 55 dB(A): bestaande situaties. 

De relevante grenswaarden in dB(A) zijn in onderstaand overzicht gegeven: 

"nieuw rltuatbr" krrgsnderltuodkr" 

V o o r k w ~ r c b  heersonde belasting'' doch 55 dû(A) (ûfükûl 88 + 89.1 + 90.p) 
minimaal 50 dB(A) (artilcd 1 W) 

M u d m s d t o e ~ r  Hoemande belsstltlng + 5 dWA) 70 dB(A) (artikel 90.3) 
(art91d1001) " 



Bijlage 2 (vervolg 2) 

Onder heersende belasting wordt de door VROM of Gedeputeerde Staten eerder vastgestel- 
de waarde verstaan. Voor de panden waar nog géén vaststelling heeft plaatsgevonden, geldt 
de geluidsbelasting v66r reconstructie als heersende belasting. 
Uitgaande van de saneringsverplichting conform art. 99a Wgh. 
Feitelijk geldt als maximum de heersende geluidbelasting + 5 dB(A), voor vervangende 
nieuwbouw 70 dB(A) mogelijk onder voorwaarden (artikel 83.5). 
Bij overschrijding van deze waarde dient gestreefd te worden naar het realiseren van een 
binnenniveau van 40 dB(A). 

De Wet geluidhinder beschouwt een woning met een geluidsbelasting boven 55 dB(A) als een sana 
ringssituatie. De urgente saneringssituaties zijn woningen met een geluidbelasting boven 65 dB(A); 
deze zijn soms al opgenomen in gemeentelijke of regionale plannen voor de autonome sanering weg- 
verkecrslawaai. Deze verplichting tot het opstellen van een saneringsprogramma is opgenomen in 
art. 99a Wgh. 
Feitelijk dient eerst vastgesteld te worden of er sprake is van een saneringssituatie (geluidbelasting 
s55 dB(A)). Zo ja, dan moeten eerst de autonome saneringsregels toegepast worden (artikel Ba). Op 
grond van artikel 88 zijn B&W verplicht de woningen aan te melden waar op 1 maart 1986 hiervan 
sprake is. Hierna moet conform artikel 89 een (voorlopig) saneringsprogramma opgesteld worden, 
waarop de Minister van VROM de hoogst toelaatbare geluidbelasting vaststelt. Vervolgens kan met 
de reconstructieprocedure cx artikel 99 gestart worden. 
Bij wegreconstructies waarbij een toename van de geluidsbelasting optreedt van 2 dB(A) of meer, 
dient ook de zogenoemde "uitstraling" van de reconstructie ondenocht te worden (artikel 99.2). Dit 
houdt in dat de wegen aansluitend op het reconstructiewegvak onderzocht moeten worden op de 
geluidstoename. 
Uiteraard dienen bij een reconstructieeffect van 2 dB(A) of meer in principe maatregelen getroffen 
worden. Hierbij dient de reeds genoemde volgorde van categorieën van maatregelen aangehouden te 
worden. 
Ook bij reconstructies is ontheffmg mogelijk indien voldaan wordt aan zekere voorwaarden. Inzake 
de vaststelling van een hogere waarde is onderscheid te maken naar: 

a) aanwezige woningen met een huidige geluidbelasting 5 55 dB(A); de zogenaamde nieuwe situa- 
ties; 

b) aanwezige woningen met een huidige geluidbelasting > 55 dB(A); de zogenaamde bestaande situa- 
ties. 

Regime deuwe situaties 
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde voor de in ad a om- 
schreven woningen dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het Besluit grens- 
waarden binnen zones langs wegen (Bgw Staatsblad 1993 nr. 395). 
De in dit besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van 
de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, danwel op het ontmoeten van overwegende bezwa- 
ren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of fmcië le  aard. 
Daarnaast worden nadere ontheffmgsvoorwaarden gesteld voor geprojecteerde, in aanbouw zijnde 
of aanwezige woningen al dan niet in stedelijk gebied. 
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Bijlage 2 (vervolg 3) 

GS mag bij het verlenen van een hogere grenswaarden rekening houden met de gecumuleerde ge- 
luidbelasting. 

Reghne bestaande situaties 
Voor onder ad b genoemde woningen geldt de saneringsprocedure, mals vermeld in artikel 99 + 99a. 
De in dit artikel vervatte regeling, waarbij sprake is van het opstellen van een saneringsprogramma, 
is erop gericht een combinatie van reconstructie en saneringsmaatregelen te bewerkstelligen. 
Dit programma wordt opgesteld door de betreffende gemeente of een daarbij aangesloten samen- 
werkingsverband. Dit saneringsprogranuna is een vereiste gelet op het gestelde in artikel 99a, waarin 
aangegeven wordt dat niet tot de reconstructie kan worden overgegaan voordat de minister de 
maximaal toelaatbare geluidbelasting heeft vastgesteld. 
Na vaststelling van de saneringmaarde moet de hogere grenswaardeprocedure bij GS gevolgd wor- 
den, zoals omschreven onder a). 
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Bijlage 4 

Huidige situatie (2002) zonder ZWR 

weg etmaalintensiteit % daguur %nachtuur %licht %middelzwaar % maar snelheid asfalt 
A Kanaaldijk voor Julianasluis 16 164 6.3 0.8 91\91 2'3 2E 80 fijn 
B Kanaaldijk na Julianasluis 19 572 6.4 1- 2'3 2E 50 fijn 
C RotterdamSeweg 24 556 6.4 1- 2'3 2E 50 fijn 

-KWweg 
D RaterdamSeweg 15 344 6.4 1 9 W  2'3 2'2 50 fijn 

naKWweg - Kon. Wilhelminaweg 9 898 6.4 195194 2'3 2\2 50 fijn 
E Schielandse H Zeedijk 18 060 6.4 195/94 2'3 2'2 50 fijn 
F NieuweVeefstal 19 530 6.4 1 9 W  2'3 2E 50 fijn 
G Provinciale weg west 11 076 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
H Schoonhovenseweg 12 504 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
I Goeverjanweiledijk 23 268 6.4 1 W  2\3 2\2 50 fijn 
J Fluwelensingel 7 882 6.4 195W 2'3 2E 50 fijn 
K Gouderaksedijk 5642 6.3 0.8 95\95 2E 1 \3 50 fijn 
L Haastrechtsebrug 28 000 6.4 1 95\94 2'3 2E 50 fijn 

Alternatief O automom zonder ZWR 

weg etmaalintmiteit % daguur %nachtuur %licht %middelzwaar % maar snelheid asfalt 
A Kanaaldijk WKK Julianasluis 18 756 6.3 0.8 91\91 2'3 2E 80 fijn 
B Kanaaidijk na Julianaduis 19 880 6.4 l 95\94 2\3 2'2 50 fijn 
C R o t t w  33 054 6.4 1 9 m  2\3 2\2 50 fijn 

-WW 
D Rotterdarnseweg 22 064 6.4 195W 2'3 2'2 50 fijn 

naKWweg 
-- Kon. Wilheiminaweg 10 864 6.4 1 9 W  2'3 2\2 50 fijn 
E Schielandse H Zeedijk 25 116 6.4 l 95/94 2\3 2'2 50 fijn 
F Nieuwe Veerstal 26 936 6.4 1 ga94 2'3 2\2 50 fijn 
G Provinciale weg west 14 770 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
H Schoonhavenseweg 17 496 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
i Goeverjanwelledijk 30800 6.4 1 95\94 2\3 2\2 50 fijn 
J Fluwelensingel 9044 6.4 1 95\94 2'3 2\2 50 fijn 
K Gouderaksedijk 11 494 6.3 0.8 95\95 2E 1 \3 50 fijn 

_L Haastrechtsehg 38 836 6.4 1- 2\3 2'2 50 fijn 

Alternatief O+ zonder ZWR 

weg etmaalintensiteit % daguur %nachtuur %licht %middelzwaar % maar snelheid asfalt 
A Kanaaldijk voor Julianasluis 19 080 6.3 0.8 91\91 2'3 2E 80 fijn 
B Kanaaldijk na Julianasluis l9 880 6.4 1 95\94 2\3 2\2 50 fijn 
C Rotterdamseweg 34 062 6.4 195W 2'3 2\2 50 fijn 

-KWweg 
D Rotterdamseweg 23 772 6.4 19- 2\3 2'2 50 fijn 

na KW weg - Kon. Wilhelminaweg 11 564 6.4 195/94 2\3 2E 50 fijn 
E Schielandse H Zeedijk 27 426 6.4 l 95194 2\3 2k 50 fijn 
F Nieuwe Veerstal 31 112 6.4 1 W  2'3 2'2 50 fijn 
G Provinciale weg west 15 624 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
H Schoonhovenseweg 20 790 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
I Goeverjanwelledijk 36 890 6.4 1 9 m  2'3 2\2 50 fijn 
J Fluwelensingel 1 O 654 6.4 1 95\94 2x3 2\2 50 fijn 
K Gowbraksedijk 11 746 6.3 0.8 95\95 2E 1\3 50 fijn 
L Haastrechtsebrug 41 790 6.4 1 95\94 2\3 2'2 50 fijn 
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Aiternatlei 3 

WW etmaaiintensiteit % deguur %nachtuur Wicht %middelzwaar % zwaar snelheid asfalt 
A Kanaaldijk voor Julianasluis 20 976 6.3 0.8 91\91 2'3 2E 80 fijn 
B Kanaaldijk na Julianasluis 21 966 6.4 1 9 m  2'3 2E 50 fijn 
C Rotterdamseweg 25 088 6.4 195W 2'3 2E 50 fijn 

voorKWweg 
D R o t t e r d m e g  10 346 6.4 lm 2'3 2E 50 fijn 

naKWweg - Kon. Wilhelmineweg 15 246 6.4 1 9 W  2'3 2E 50 fijn 
E Schielandse H Zeedijk 12 866 6.4 195194 2'3 2E 50 fijn 
F Nieuwe Veerstal 13 286 6.4 1 95\94 2'3 2'2 50 fijn 
G Provinciale weg west 14 880 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
H Schoonhovenseweg l 9  380 6.3 0.8 91191 3ì3 3M 80 fijn 
I Goeverjanwelledijk 17 808 6.4 195\94 2'3 2E 50 fijn 
J Fluwelensingel 8 162 6.4 1 95\94 2\3 2E 50 fijn 
K -ik 91 O 6.3 0.895\95 2E 1\3 50 fijn 
L Haastrechtoebrug 24 164 6.4 195W 2'3 2'2 50 fijn 
mR 

1 zie kaartje 20 748 6.4 1 W  m 2E 50 fijn 
2 zie kaartje 15 330 6.3 0.8 95\95 2'2 1 \3 50 fijn 
3*kaarye 9 864 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
4*kaerye 9 780 6.3 0.8 91\91 3ì3 3W 80 fijn 
St i ekaar t i e  16 224 6.3 0.8 91\91 313 3W 80 fijn 

Altematht S 
WW etmaalintensiteit % daguur %nachtuur OAicht %middelmaar % zwaar snelheid asfalt 

A Kanaaldijk 20 640 6.4 1 W  2'3 2E 50 fijn 
B Kanaaidijk 21 042 
C Rotterdanicleweg 36 596 6.4 1 W  2'3 2E 50 fijn 

voor KW weg 
D Rotterdamwueg 29 568 6.4 19% 2'3 2E 50 fijn 

na KW weg -- Kon. Wilhelminaweg 15 120 6.4 195194 2'3 2'2 50 fijn 
E Schidandse H Zeedijk l l 466 6.4 1 95/94 2'3 2\2 50 fijn 
F NieuweVeemtal 11 529 6.4 1 9 5 W  2'3 2E 50 fijn 
G Provinciale weg west 14 688 6.3 0.8 91\91 313 3W 80 fijn 
H Schoonhovenseweg 22 296 6.3 0.8 91\91 3ì3 3W 80 fijn 
I Goeverjanwelledijk 15 792 6.4 1- 2\3 2'2 50 fijn 
J f l ~ i n g e l  8 778 6.4 1 95\94 2'3 2E 50 fijn 
K Goudmbdijk 91 O 6.3 0.8 95\95 2E 1 \3 50 fijn 
L Haasti- 22 778 6.4 195W 2\3 2\2 50 fijn 

ZWR 
1 zie kaartje 18 444 6.3 0.8 95\95 2'2 1\3 80 fijn 
2 zie kaartje 15 672. 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 80 fijn 
3 zie kaartje 10 962 6.3 0.8 2'2 50 fijn 
4 zie kaartje 18 600 6.3 0.8 91\91 3\3 3M 80 fijn 

AiterMtkf 7 
WW etmaalintensiteit % daguur %nachtuur %licht %middeizwaar % zwaar snelheid asfalt 

A Kanaaidijk voor Julianasluis 20 040 6.3 0.8 91\91 2E 80 fijn 
B Kanaaldijk na Julianasluis 20 510 6.4 l= 2\3 a2 50 fijn 
C Rotterdnmseweg 23 114 6.4 1 9 5 W  2\3 2E 50 fijn 

VOoiKWweg 
D 10 416 6.4 19- 2\3 2E 50 fijn 

~ K W w e g  - Kon. Wilhelminaweg 16 058 6.4 195194 2\3 2E 50 fijn 
E SchidandseHZeedijk 12 894 6.4 19W94 2\3 2E 50 fijn 
F NieuweVeerstal 13 692 6.4 1 95\94 2\3 2E 50 fijn 
G Provinciale wegwest 14 724 6.3 0.8 91\91 3\3 3W is0 fijn 
H mhovenseweg  17 844 6.3 0.8 91\91 3ì3 3W 60 fijn 
I Goeverjanweliedijk 19 040 6.4 1- 2\3 2E 50 fijn 
J Fluwelensingel 8 876 6.4 lm 2\3 2E 50 fijn 
K Gouderaksedijk 91 O 6.3 0.8 95\95 2'12 1 \3 50 fijn 
L Haas-g 26 292 6.4 1- 2\3 2E 50 fijn 

ZWR 
1 zie kaartje 21 014 6.4 1 95\94 2\3 2\2 50 fijn 
2dekaerye 15 862 . 6.3 0.8 95\95 2E 1\3 50 fijn 
3hkeart je 8 484 6.3 0.8 91\91 3ì3 314 80 fijn 
4 zie k a m  8 472 6.3 0.8 91\91 3ì3 3M 80 fijn 
5 de kaartje 15 996 6.3 0.8 91\91 3\3 3W 60 fijn 
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Rekenmodel 2002 
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Rekenmodel 201 5 autonoom/nulplus 
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I C 

geluidbelasting andere maat o 

D Adres postcode 1986 2010 ,2010k bronnen regel m maatgevende straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BLEKERSSINGEL 
BLEKERSS INGEL 
BLEKERSSINGEL 
BLEñERSSINûEL 
BLEñERSSINûEL 
BLEKERSSINGEL 
B L E ~ S I N G E L  
BLEKERSSINGEL 
BLEKERSSINGEL 
BLEKERSS INûEL 
BLEKERSS 1- 
BLEXERSSINGEL 
BLEIfGRSSINOEL 
BLEKERSS INOEL. 
BLEKERSSINGEL 
BLEKERSSïNûEL 
BLEKERSSINGEL 
BLEKERSS INûEL 
BLEKERSS INûEZ 
BLEKERSSINûEZ 
B ~ S I N C i E L  
BLEKERS S INûEL 
BLEKERSSINOEL 
BLEXERSSINGEL ' ' 

BLEKERSS INûEL 
BLEKERS S INGEL 
BLEXERSSIìiûEL 
BLEKERS S INGEL 
BLEKERS S INGEL 
BLEXERSSINGEL 
BLEKERSSINGEL 
BLEKERSS INûEL 
BLEKERSSINGEL 

P m  
PUNT 
PUNT 
P U N T -  

SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
SPOORSTRAAT 
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C' 
geluidbelasting andere maat o 

Adres postcode 1986 2010 2010k bronnen regel m maatgevende straat 

PLESMANPLEIN 
2805 AD ' 64 64 69 
2805 AD 64 64 69 
2805 AD 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805 AR 64 64 69 
2805AE 64 64 69 
2805 AR 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805 AR 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805 AR 64 64 69 
2805 AR 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805 AE 64 64 69 
2805AR 64 64 69 

J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRRAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SOOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPûORûTRAAT 
J SPOORSTRAAT 
J SPOORSTRAAT 

J KONINGIN WILHELMINAWEG 
J KONINGIN WILnEfMINAWEO 
J KONINOIN W I ~ I N A # E O  
J XONINGIN WILHEZHINAWEG 
J KONINGIN WIL?íEUINANEG 
J .KONINGIN WIUIEUINAWEO 
J KONINGIN WILH#rMINAwEG 
J KONINGIN WILHEIrMINAWEa 
J KONINGIR W I ~ I N A w m  
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C 
geluidbelasting andere maat o 

Adres postcode 1986 2010 2010k bronnen regel m maatgevende straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
QOUDERAICSEDIJX - 
83' 2808 ND 64 71 74 
8 5 2808 ND 64 71 74 
87 2808 ND 64 71 74 
89 2808 ND 64 71 74 
9 1 2808 ND 64 71 74 
9 3. 2808 ND 64 71 74 
9 7 2808 ND 64 71 74 
99 2808 ND 64 71 . 74 

101 2808 'ND 64 71 74 
105 2808 ND 64 71 74 
113 . 2808 ND 64 71 74 
115 ' 2808 ND 64 71 74 
127 2808 ND 64 71 74 
129 2808 ND 64 71 74 
131 2808 ND 64 71 74 
133 2808 ND 64 71 74 
S3 5 ' 2808 ND 64 71 74 
13 7 2808 ND 64 71 74 

WUDERAKCEDIJK 
GOUDERAKSEDIJK 
WUDERAKSEDI'JK 
GOUDERAKSEDIJK 
OOUDERAKSEDIJK 
GOUDERAKSEDIJK 
GOUDERAKSEDIJK 
OOUDERAKSEDIJK 

O O U D ~ E D I J K  
GOUDRRAXSEDIJK 
OOUDBRnKsEDIJK 
OOUDERAKSEDIJK 

GOUDERAKSEDIJK 
OOVDERAKSEDI~ 
GOUDSEWE0 
GOUDSEWEG 
OOVDsEWE0 
GOUDSEWE0 
GOUDSEWE0 
GOUDSEWEG 
GOUDSEWEG 
OOVDSEWEQ 
GOUDSEWEG 
GOUDSEWEG . 

GRAAF FLORISWEG 
~luh FLORISWEQ 
GRAAF FLORISWEG 
GRAAF FLORISWEG 
ORAAF FLORISWEG 
GRAAF FLORISWEG 
ORAAP FLORISWEû 
GRAAF FLORISWEG 
GRAAF PLORISWEO 
GRAAF FLORISWEG 
GRmF FLORISWEG 
GRAAF FLORISWEG 
GRAAF FLORISWEG 
GRAAF FLoRISWEa 
GRAAF FLORISWEG 
ORAAP FLORISWEG 
GRmF' FUIRISWEO 
GRAAF FLORISWEG 

HOGE GOUWE 
HOGE GûüWE 
HûGE GûWE 
HOGE m m  
HOGE GOWE 
HûGE GOUWE 
HûGE GOUWE 



I 
I 
I 
I 
I 
l 

o i 
d 8 
d l 
k 1 
u 8 
m l 

I 
u i ddddddddiiitil W8 
a g ;  1 ~ a n ! 4 n p a g g n  33 

HHHHHHHHHH 

2 :  v)wu)ulcatOovI I i00 E B B ~ ~ ~ ~ B E B B & B ~ ~ W E ~ B W R W R W W W W W R W W ~ ~ H H H W ~ ~ W E ~ E ~ ~ B  

I HHHHH HHHHHH 
a!4&&!2!4EE!4!48!4 i! s m n n  n n n n n s n P ~ n ~ u P a s a e g n ~ i f ~ ~ ~ i ~ C 3  H H H H H  HHHHHHH z a a z  S'i E E E E E E B E I E  EEEEE 0 0 0 0 0  ~ g g g p ~ ~ ~ ~ ~ ~ o s s s s 8 g g ~ ~ ~ ~ ~ g ~ g 8 8 6 B I ~ I I o o o o ~  O 

1 6 6 6 6 6 6 6 6 ~ 2  8s Y Y Y ~ Y Y Y Y X ~ Y Y Y Y Y Y X Y Y Y Y Y Y Y ~ U Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~ Y  

P P P P P P P P P P  
w w w w w w w w w w  

N N N m N N N N N N  
w w w w w w w w w w  

P ~ W Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ~ W ~ O Q Q ~ W ~ W ~ ~ O ~ ~ W ~ O I W O I ~ 0 ) ~ Q ) ~ 0 ) W O I W 0 ) ~ O I ~ ~ W  
w w  w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w  
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geluidbelasting andere maat o 
Adres postcode 1986 2010 2010k bronnen regel m maatgevende straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m 
LANûE TIENDEWEG 
84B 2801 KK 
8 6 2801 KK 
8 8A 2801 KK 
92 2801 KK 
96 2801 KK 
9 8 2801 KK 
100 2801 KK 
104 2801 KK 
111 2801 KG 

2802 ZE 
2802 ZE' 
2802 ZE 
2802 ZE 
2802 ZE 
2802 ZE 
2802 ZE 
2802 ZE 
2002 ZE 
2802 ZE 
2802 ZE 

M E  TIENDEWEG 
LANGE TIENDEWEG 
LANGE TIENDEWEG 
W E  TIENDEWEG 

. LANûE TIENDEWEG 
LMûE TIENDEWEG 
LANOE TIENDEWEG 
W E  TIENDEWEG 
LRNOE TIENDEWEG 

LAZARUSKADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSKADE 

. LAZARUSKADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSIUIDE 
LAZARUSIUIDE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSltADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSltADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSKADE 
LAZARUSKRDE 
LAZARUSKADE 
REIGERSTRART 
REIOERSTRAAT 
REIGERSTRAAT 
REIGERSTRRAT 
REI GERSTRAAT 
REIGERSTRAAT 
REIGERSTRAAT 
REIOERSTRAAT 
RE I GERSTRAAT 
REIGERSTRAAT 



m 
m, 
m 
m B-li jst gemeente : OOUDA 

Adres 
geluidbela~ting 

postcode 1986 2010 2010k 

MARQRIETPLEIN 
4 2 2802 ZE 6 1  65 70 
43 2802 ZE 6 1  65 70 
44 2802 ZE 6 1  65 70 
4 5 2802 20 6 1  65 70 

-. 46 2802 ZO 6 1  65 70 
4 7 2802 ZO 6 1  65 70 
4 8 2802 20 6 1  65 70 
4 9 2802 ZO 6 1  65 70 
5 O 2802 ZO 6 1  65 70 
5 1  2802 ZO .61  65 70 
52 2802 ZO 6 1  65 70 

ONDER DE BOOMPJBS 
1 2802 AP 
2 2802 AV 
3 2802 AP 
4 2802 AV 
5 2802 AP 
6 2802 AV 

OOST HAVEN 
1 2801 PB 
2 2801 PB 
3 2801 PB 
5 2801 PB 
6 2801 PB 
7 2801 PB 

12 2801 PB 
14 2801 PC 
15  2801 PC 
17A 2801 PC 
18 2801 PC 
1 9  2801 PC 
2 O 2801 PC 
2 2 2801 PC 
2 3 2801 PC 
2 8 2801 PD 
2 9  2801 PD 
3 1A 2801 PD 
32 2801 PD 
33 2801 PD 
3 4 2801 PD 
3 7A 2801 PE 
3 7C 2801 PE 
3 7G 2801 PE 
4 0 2801 PE' 
4 8A 2801 PB 
50 2801 PE 
5 1  2801 PE 
53 2801 PE 
5 5 2801 PE 
5 7 2801 PE 
5 8 ~  2801 PE 
6 O 2801 W 
6 1  2801 W 
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C 
andere maat o 
bronnen regel m maatgevende straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OOST HAVEN 

LAZARUSKADE 
- .  LAZARUSKADE 

LAZARUSKRDE 
. LAZARUSKADE 

W U S K A D E  
W U S K R D E  

OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HA- 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOSV HAVEN 
OOST IIAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST H A V W  
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HA- 
OOST RAVEN - 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HAVEN 
OOST HA- 



Bijlage 10 

GIS-analyses wegverkeer in 2002 



MER ZWR Qoudr wogverkeerrklwaal sltuatk 2002 
Q l & r ~ l y . o  geluldcontwm etmialwaard. op 6.0 mtor 

aantal Inwoners binnoi~ woonkomen per g e l u l d b e l a s t i n ~ s k ~ ~  -A) 
QOmnnb e40 40-45 45-50 50-55 5WO 60-65 6570 >70 ¤ aaidi 0,W 150,44 1011,W 02094 =,W 445,OS 7S2,42 0,W 
Moordncht 0,w 031 022 0,w 0,w 0,w 0,w 0,oo 

m 0Ud.ik.rk 125,44 106,66 l O l $ l  &,l0 25,42 1SCS @,S7 0,W 
Wt 0,W 0,W 8,4S 10,04 637 333 S,46 0,W 

aantal wonlngen h het bultengebid per gmluidklutlngskk..e dB(A) 
~ m e w t s  I e40 40-45 45-50 50-55 55-60 80-65 65-70 >70 
Qoud. O O 2 5 s s7 8 O 

oppmkkta dvew gebieden In he psr wuW.k.tlngskk..e dB(A) 
Bwtimminp I e40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 ,701 tatacrl>50 
kbourrdmbld O 1.6 24,8 125 7,8 5,O @,l I 34,s 

untal bi- ~0Iuldg.voell0. boetemmin~en par geiuka.k.îing.kkue dB(A) 

loekonm~gkbllwn(rmln I O 2,O 15,e 6,s 2,7 0 9  0,6 01 10,s 
totaal I 1Qw 

QOmmnIr 
whdn 
-.n 

aantal wonlngen >S5 dB(A) M 
Gmeentr I(1~1tsl 
Goud. 1 772 

e40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70 
o O 1 O o l O O 
o O o O O s o o 
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GIS-analyses wegverkeer in 201 5 autonoom 



MER ZWR Gouda wegverkwralawaal rltuatle 2018 (autonoom) 
ûi&uirly.w gduldcontoum .tmu)wurd. op 5.0 motor 

mtd w d -  h het bultengmblui p gduMklut lng~um dWA) 

B 
b c40 45-50 8085 65-70 >70 

Gouda O O O 7 O 27 21 O 
Moa&acht o o O o O o o O 

m oudaiwc O 4 4 3 8 23 90 O 
Vlkt O O O O O 18 O O 

m 

aantal gduldg.hlnd.rdri 
Gemeente Im6tig gehindsrd mebig 

I 443 S47 673 

Wist I 24 
totaal I 963 
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GIS-analyses Nul plus-alternatief 



MER ZWR Gouda wegverkeerslawaal rltuatle nulplus 
0 i ~ ~  gduldcontoum otmaaiwauda op 5,0 meter 

untd inwoners binnan woonkunen per gduidbelastingdd~ dB(A) ' 

Gemeente I <40 40-45 45-50 S55 55-60 6045 65-70 >70 
Gauda O 7.92 1510.25 1234.64 661.2 486.94 874.96 O . .--.. 

Moordiacht O 0;01 0I53 O O O O O 
Oudsiksik 96,s 193,33 149,75 67,86 S,88 2 0 9  15,72 O 
VIM O O 3,14 11,88 8,35 4.85 4,94 O 

Moadmcht o o o O o o O o 
O~dWkak  O 4 4 2 9 23 30 O 
VIM O O O O O 16 2 O 

g&i.dan in ha per galuldbeiutlngdduir, dB(A) 
I <40 40-45 45-50 5055 55ô0 6û-65 65-70 >70] toted > 50 

O 0.1 19.3 16.5 0.0 5.4 10.6 0.01 41.6 

u n W  gduldgahind.rd.n 
Gamealte lamatiri gehinderd matig 
Goud. I 150 Q42 672 
Moordiacht 
ouderk& 

untd woninga s55 dB(A) VL 
Gemeente lmtd 
Gouda I 872 
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Rekenmodel Alternatief 3 
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Rekenresultaten Alternatief 3 
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Plottekening aanpassingen Gouderaksedijk Alt3/5/7 





Bijr 

Rekenresultaten aanpassing Gouderaksedijk Alt.31517 



rw:"FTWT .<' ' - y" .,,' -'U I . ' , , .8 *\r 

19-8-2004 Rekenresultaat reconstructie Gouderaksedijk all.xls 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
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Rekenmodel Schoon hovenseweg in Alt.3/5/7 



0- 
fImvm ovgg.1 

- - -m 

O inasepnt 
- . .  -m 

s€hd m00 
dbmnbnij m MER ZWR Gouda dam 20 a 2004 
w m i r r -  ader m: 62181 

Rekenmodel Schoonhovenseweg aiase 17 
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Rekenresultaten aanpassing Schoonhovenseweg 
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GIS-analyses Alternatief 3 



B 
B 

MER ZWR Gouda wegverkwralawaai eltuatie alternatief 3 
Ols-.ndy'.' g * u m D U n  .mulw.wd. op 5.0 maw 

nutbi b l jzadr  gduidgovoûlg. bootunmlngan par g o i u l d * U n g i l d u  dWA3 

amtd gduldgdlindwdn 
Gemamb lemstlg gehinderd matig 
Goud8 I 353 872 665 

m Gemeente 

oppervlakte dlvww g.M.dwi in ha par gduld 

nuttal woningal S dWA) VL 
Gemeente lamtal 
Goud8 I 728 

<40 5055 55ûû 8085 65-70 >70 
O o 1 O 1 o o o 
O o o o o 2 1 o 

m 
bteel > 50 

37,6 
104,s 
134,4 

btemming 
dgObbd 

E ~ ~ u r  
Iiwalault 

c40 60-65 65-70 >70 
O 2,O 21,2 14,s Dn7 5,O &l Om0 

0,3 55,l -,O 55,s 28,s 197 B,8 0,0 
O 0.0 lB,l 53,s 35,8 21,8 23.2 0,O 



' (A- ,..v + : i ?  (ii LFT='vymg,- m; . , :".'r~:qy;#i&~.nQ - ,,-t- - 
>i ' C <.s 3:. ' 

m L :. 

Rekenmodel Alternatief 5 
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Rekenresultaten alternatief 5 
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31 

32 

33 

34 

30 

46 

47 

Sû 

n b q v  

û o u d d t ~ ~ 9 9  

woonboot 

Ooudirmg- 

n#/- 

V. .n t ib lok27  

Vwd8bbk47 

V ~ ~ 8 b h b k 4 1  

1 .a 

4.5 

1.8 

4.5 

1.8 

1.8 

4.5 

1.8 

4.5 

1.8 

4.5 

1.8 

4.5 

1.8 

4.5 

50 

50 

50 

50 

50 

O 

50 

50 

50 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

58.5 

58.1 

53.8 

55.1 

52.1 

48.9 

48.6 

48.4 

48.8 

48.8 

52 

47.8 

49.6 

49.1 

52.3 

48.6 

49.1 

49.3 

50.2 

50.1 

48.8 

48.1 

44.2 

48.8 

48.8 

52 

47.8 

49.6 

49.1 

523 

6.5 

8.1 

3.8 

6.1 

2.1 

2 

2.3 

0.2 

0.1 

2 

2.3 - 
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GIS-analyses Alternatief 5 



MER ZWR Qouda wegverkeerslawaal situatie alternatief 5 
CW-m.lyaw grluldoontounn .tmulwurde op 5.0 nnbr . , 

u n W  inwamra bhnon woonkemn per gdul 
G a n ~ m ~ t e  I c40 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70 

O 77,88 ' 1630,47 1405,27 618,47 429.41 595.08 O 

-til wonlngon in hot bultongeblod per g.luklkk.5lngddaea dEi(A). 
Gemsaite 1 <40. 40.45 4550 5055 55-60 60-65 65-70 >70 

O O O 18 21 '15 O O 
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Rekenmodel Alternatief 7 
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Rekenresultaten Alternatief 7 
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Bijlage 25 

GIS-Analyses Alternatief 7 



m 
MER ZWR Qoud. wegverkeer8lawaal altuatla alternatid 7 
a i ~ - p u i a o a a m ~ u r d . ~ p s , o -  

• untd Inwonwr binnen woonkernen per gduidbeiasdngsklasue dB(A) 
GemeSnte I <40 4095 45-50 50-55 5560 60-65 65-70 >70 

O 283 1830,58 1000,24 577,12 437,19 627,7 O 
O O 0.42 0.12 O O O O 

unbl woningri In het bultwigabhd pu gduiâboladingokiasue dEl(A) 
G a ~ a l b  I 4 0  4550 50.55 5580 60ô5 65-10 >?O 

O O O 24 22 9 O O 

-tal woningwi S d&A) VL 
Gemeen te lerntei 
Gouda I 707 
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