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ONDERWERP
Vaststelling aangepast ontwerp-actieplan geluid 2018-2023. 

SAMENVATTING
In 2017 zijn geluidbelastingkaarten vastgesteld in het kader van de Wet milieubeheer. Op 
basis van de geluidkaarten is een ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 opgesteld waarin 
geluidbeperkende maatregelen zijn opgenomen, namelijk de mogelijkheid om stil asfalt op 
drukke verkeerswegen aan te brengen. Het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 is 
voorgelegd aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken. Mede naar 
aanleiding van een inspreker, is door het college toegezegd dat het ontwerp-actieplan ter 
bespreking terugkomt in de commissie.
Voorgesteld wordt om het aangepaste ontwerp-actieplan ter inspraak vrij te geven en 
opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Dit wordt beschreven in het Collegebesluit van 15 februari 2019.

BESLUIT B&W
1. Het aangepaste ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 vast te stellen en ter inzage te 

leggen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijze kenbaar te 

maken (B-stuk).

AANLEIDING
In 2017 zijn geluidbelastingkaarten vastgesteld in het kader van de Wet milieubeheer. Op 
basis van de geluidkaarten is een ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 opgesteld waarin 
geluidbeperkende maatregelen zijn opgenomen, namelijk de mogelijkheid om stil asfalt op 
drukke verkeerswegen aan te brengen. Het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 is 
voorgelegd aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken. Mede naar 
aanleiding van een inspreker, is door het college toegezegd dat het actieplan ter bespreking 
terugkomt in de commissie en het college informatie verschaft over de plandrempel van 
omliggende gemeenten.
Verder heeft de commissie de volgende thema’s meegegeven als zienswijze:

 Afweging kosten/opbrengst zeer stil asfalt (ZSA) en toepasbaarheid
 Hoogte van de plandrempel in dB
 Alternatieven geluidwerende maatregelen

Naar aanleiding van de inventarisatie van de plandrempelhoogte in de omliggende 
gemeenten en een nadere analyse van het aantal geluid belaste woningen is de 
plandrempel met 5 dB verlaagd en is het ontwerp-actieplan geluid hierop aangepast. 
Voorgesteld wordt om het aangepaste ontwerp-actieplan ter inspraak vrij te geven conform 
de Algemene wet bestuursrecht en opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.

Over de toezegging van het college aan de commissie Ruimte informatie te verschaffen over 
de plandrempel van omliggende gemeenten en de zienswijzen van de commissie het 
volgende.

Analyse plandrempel omliggende gemeenten.
In het ontwerp actieplan was, in navolging op de actieplannen uit 2008 en 2013, als 
plandrempel de waarde van 68 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 
gedefinieerd. De aftrek in stedelijke situaties bedraagt 5 dB. Dit betekent dat de plandrempel 
in werkelijkheid geen 68 dB, maar 73 dB is. Er zijn geen woningen met geluidbelastingen 
hoger dan 73 dB in Heemstede.
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Een inwoner heeft in de zienswijze aangegeven dat het onjuist is de aftrek in het actieplan 
toe te passen en deze fout te herstellen. Hij is van mening dat deze plandrempel ambitieloos 
is en geeft in overweging in ieder plan de plandrempel aan te scherpen.

Reactie: De aftrek wordt toegepast in nieuwe situaties en gaat uit van stiller wordend verkeer 
in de toekomst. De aftrek is dan ook niet toegepast bij het opstellen van de 
geluidsbelastingkaarten die de basis (inventarisatie) vormen van het actieplan. De 
geluidbelastingkaarten kijken immers niet in de toekomst, maar hebben betrekking op een 
verstreken peiljaar (2016). Het is dan ook niet logisch en ongebruikelijk om de aftrek wel te 
mee te nemen in het actieplan.

Geïnventariseerd is wat de plandrempel in de actieplannen van de omliggende gemeenten 
is. Samengevat geeft dit het volgende overzicht:

Gemeente Hoogte plandrempel Lden in 
dB, zonder aftrek

Bron

Bloemendaal, Zandvoort, 
Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk

73 dB Ontwerp actieplan 2018

Haarlem 68 dB Actieplan 2014
Haarlemmermeer 65 dB Actieplan 2013
Provincie Noord-Holland 63 dB (binnenstedelijk)

60 dB (buitenstedelijk)
Actieplan 2018

Gevraagd is aan DGMR (de opstellers van de geluidbelastingkaarten) in kaart te brengen 
(nader te analyseren) hoeveel woningen in Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal 
aanwezig zijn boven een met 5 dB verlaagde plandrempel van 68 dB vóór aftrek. Uit deze 
nadere analyse blijkt dat in Heemstede 489 woningen aanwezig zijn met een 
geluidsbelasting boven de 68 dB. Deze bevinden zich langs de Zandvoortselaan, Herenweg, 
Heemsteedse Dreef, Cruquiusweg en Glipperweg.

Gezien de geuite gevoelens van de raad is de plandrempel in het actieplan geluid verlaagd 
tot 68 dB vóór aftrek. Hiermee wordt aangesloten aan de plandrempel die Haarlem hanteert.
Het college van Zandvoort heeft inmiddels ook deze verlaagde plandrempel opgenomen in 
haar actieplan.

Op basis van de nadere analyse van DGMR heeft de gemeente onderzocht waar sprake is 
van een overschrijding van de plandrempel. Bij 489 woningen wordt de plandrempel 
overschreden. De gemeente heeft actief aandacht voor deze situaties en gaat deze als volgt 
aanpakken:

 met het toepassen van wegdekmaatregelen (aanbrengen van stil SMA-asfalt) op de 
wegvakken waar groot wegonderhoud is gepland (Heemsteedse Dreef, de César 
Francklaan, de Cruquiusweg, de Johan Wagenaarlaan, Leidsevaartweg en de 
Zandvoortselaan) en waar dit civieltechnisch mogelijk worden de geluidsbelastingen 
verlaagd met 2 tot 3 dB(A). 

 voor woningen die gebouwd zijn voor 1986, en die nog niet zijn gesaneerd 
(gevelmaatregelen) wordt projectsubsidie aangevraagd bij het Bureau Sanering 
Verkeerslawaai. Deze woningen worden zoveel mogelijk gesaneerd onder de 
voorwaarde dat een projectsubsidie wordt toegekend.

Woningen die na 1986 zijn gebouwd, bijvoorbeeld de woningen aan het Waterpark en 
Waterhof, komen niet in aanmerking voor gevelmaatregelen omdat bij de bouw van deze 
woningen al rekening is gehouden met de hoge geluidsbelasting.
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Zienswijze afweging kosten/opbrengst zeer stil asfalt (ZSA) en toepasbaarheid
Zeer stil asfalt (ZSA) Is één van de vele stille asfaltproducten en wordt geproduceerd door
KWS/Gebr. van Kessel. Het wordt gebruikt op dorps/stadswegen, maar is niet geschikt voor 
rotondes, kruisingen en andere situaties waar veel wringend verkeer op komt. In dat opzicht 
is ZSA kritischer als stil SMA asfalt. De geluidreductie van ZSA (circa 5 dB) is wel hoger als 
stil SMA dat een reductie geeft van circa 3 dB.

De initiële aanlegkosten zijn, voor zover bekend, vergelijkbaar met andere stille 
asfaltsoorten, maar over de levensduur is minder ervaring opgedaan als bijvoorbeeld stil 
SMA.

Geadviseerd wordt de toepassing van ZSA bij groot onderhoud te overwegen als een 
alternatief voor stil SMA asfalt.

Zienswijze alternatieven geluidwerende maatregelen
Een aantal alternatieven wordt reeds genoemd in het ontwerpactieplan in hoofd stuk 3 
Maatregelen. Met name verkeersmaatregelen kunnen zorgen voor een vermindering van de 
geluidsbelasting. Naast verkeersbesluiten, zoals het verlagen van de maximum snelheid, 
moet met name ook gedacht worden aan stimuleren van openbaar vervoer en de fiets 
(bijvoorbeeld fietssnelwegen). Verwezen kan worden naar bijvoorbeeld het Actieplan 
Maatregelen Verkeersdruk Heemstede.

FINANCIËN
Voor de meerkosten van het toepassen van stil asfalt in het kader van groot wegonderhoud 
wordt verwezen naar het collegebesluit van 15 februari 2019. 
De geluidsanering van de gevelisolatieprojecten worden betaald met rijksgelden. 
Het geluidscherm langs de spoorlijn wordt betaald door ProRail.

PLANNING/UITVOERING
Het vervangen van het asfalt wordt als regulier onderhoud binnen de planperiode van het 
actieplan uitgevoerd, dus voor 2024. 
Voor 1 februari 2020 wordt projectsubsidie aangevraagd bij het Bureau Sanering 
Verkeerslawaai voor gevelmaatregen aan de nog niet gesaneerde, voor 1986 gebouwde, 
(sanerings-)woningen.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Na vaststelling van het ontwerp-actieplan geluid zal het actieplan zes weken ter inzage 
worden gelegd. De zienswijzen van inwonenden en de raad worden daarna verwerkt waarna 
het plan zal worden vastgesteld door het college. Het vaststellen van het actieplan is geen 
voor beroep vatbaar besluit omdat het een eigen beleidsvoornemen is.

DUURZAAMHEID
Inwoners van Heemstede kunnen zich op de hoogte stellen van de geluidssituatie in zijn of 
haar leefomgeving en de maatregelen die worden genomen om de geluidsbelastingen op 
woningen te verlagen.

BIJLAGEN

 kenmerk: 717997 onderwerp: Ontwerp-actieplan geluid gemeente Heemstede.
 kenmerk: 713913 onderwerp: Collegebesluit 15 februari 2019
 kenmerk: 717998 onderwerp: Nadere analyse geluidbelaste woningen boven 

drempelwaarde 68dB 


