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1 Inleiding 

De regio Rotterdam groeit en wordt drukker. Dat geldt voor de stad Rotterdam, maar ook voor de 

regiogemeenten zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Zo groeit 

alleen al Rotterdam naar verwachting met minimaal 50.000 woningen tot 2040. Deze woningbouwopgave 

moet hand in hand gaan met het in meerdere opzichten aantrekkelijker maken van de regio voor bewoners, 

werkenden en bezoekers. 

 

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar het oplossen van het vastlopen van de wegen in de regio en het 

voller worden van het OV-systeem en het fietsnetwerk, onder meer in de MIRT-verkenning Rotterdam 

Vooruit (2011) en het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag (2017).  

 

Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-verkenning Oeververbinding regio 

Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Startbeslissing 

genomen. De vier initiatiefnemers hebben daarmee besloten tot het onderzoeken van een pakket aan 

maatregelen voor de regio Rotterdam dat het meest bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, 

de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgt voor kansen voor mensen. 

 

Eén van de drie werksporen betreft het werkspoor A16/OWN waarin een verkenning wordt gedaan naar 

werkbare verkeerskundige principes die de NMCA-knelpunten op de Van Brienenoordcorridor kunnen 

verlichten of oplossen. Als onderdeel van de m.e.r.-beoordeling voor dit werkspoor is een onderzoek 

uitgevoerd om de effecten van de plannen op akoestische kwaliteit te bepalen.  

 

Het doel van het onderzoek is om de effecten van verschillende oplossingsalternatieven voor geluid op 

hoofdlijnen in beeld te brengen en te vergelijken met de autonome ontwikkeling (“referentiesituatie”), zodat 

bij de alternatiefkeuze rekening gehouden kan worden met de gevolgen voor geluid. Ook wordt de juridische 

maakbaarheid (voldoen aan wettelijke normen) beoordeeld. 

 

Opbouw rapportage 

Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten, werkwijze en resultaten van de berekeningen voor geluid. In 

hoofdstuk 2 wordt de belangrijkste relevante wetgeving beschreven. In hoofdstuk 3 zijn het 

beoordelingskader en de onderzoeksopzet voor dit deelrapport opgenomen. De beschrijving van de effecten 

voor de alternatieven en de beoordeling volgen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies. 
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2 Wetgeving en beleid 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kaders die van belang zijn voor het thema geluid. De Europese 

Unie, het Rijk, de provincies en de gemeenten voeren in de rol van bevoegde gezag op verschillende 

niveaus beleid ten aanzien van het aspect geluid, ondersteund door verschillende wet- en regelgeving. 

 

Voor het geluidonderzoek ten behoeve van het MER bestaat geen specifieke wetgeving. Het MER heeft als 

doel de effecten van het project inzichtelijk te maken en de verschillende oplossingsrichtingen met elkaar 

te vergelijken. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het beoordelingskader dat daarbij is gebruikt. 

 

Verder wordt in dit rapport een inschatting gegeven van de ‘juridische maakbaarheid’ van het plan op het 

gebied van geluid. Dat houdt in dat is beoordeeld of in de volgende fase van de planuitwerking knelpunten 

kunnen worden verwacht, als een toetsing aan wettelijke regels en grenswaarden aan de orde is. Daarbij is 

een inschatting gegeven welke geluidbeperkende maatregelen naar verwachting ‘doelmatig’ zijn. Dit 

hoofdstuk geeft een samenvatting van de belangrijkste Nederlandse wetgeving op het gebied van geluid. 

2.1 Wettelijk kader hoofdwegennet 

Voor geluidsgevoelige objecten langs het hoofdwegennet zijn de volgende regelingen van toepassing: 

• Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 11; 

• Besluit geluid milieubeheer (Bgm) en Regeling geluid milieubeheer (Rgm) met onder meer het 

doelmatigheidscriterium; 

• Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) met rekenregels voor het akoestisch onderzoek; 

• Regeling geluidplafondkaart. 

 

De systematiek van geluidproductieplafonds 

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat het geluid van rijkswegen en spoorwegen op de geluidplafondkaart 

met geluidproductieplafonds beheerst wordt. Het geluidproductieplafond (GPP) is de maximaal toegestane 

geluidproductie op een referentiepunt. Referentiepunten zijn denkbeeldige punten op circa 100 m afstand 

van elkaar en op circa 50 m afstand van de buitenste rijstrook van de weg of van de buitenste spoorstaaf 

van een hoofdspoorweg. Aan beide zijden van de (spoor)weg liggen referentiepunten. De hoogte bedraagt 

4 m boven lokaal maaiveld, zie ook Figuur 2-1. Hun posities liggen vast in het zogeheten geluidregister, net 

als de waarde van het geluidproductieplafond in elk referentiepunt. 

 

Figuur 2-1. Schematische weergave referentiepunten langs een rijksweg 

 

 



 

14 oktober 2022   BH7340-MI-RP-220429-0829 3  

 

Belang van GPP’s voor de omgeving 

Zolang de geluidproductie binnen het geldende plafond blijft en de ligging van de weg niet in belangrijke 

mate wordt gewijzigd, zullen ook de geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten langs de weg (zoals 

woningen) beneden de wettelijke toetswaarden blijven. De verkeersintensiteit op de weg kan zich blijven 

ontwikkelen en (beperkte) aanpassingen aan de weg of een snelheidsverandering zijn mogelijk zolang het 

plafond niet wordt overschreden. Wanneer toch een overschrijding dreigt, kan de beheerder er door het 

treffen van (doelmatige) bronmaatregelen voor zorgen dat hij aan het plafond blijft voldoen, of door het 

treffen van (doelmatige) overdrachtsmaatregelen (eventueel in combinatie met bronmaatregelen) aan de 

bijbehorende toetswaarden van de geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten. 

 

Ten behoeve van het MER heeft nog geen toetsing aan de GPP’s plaatsgevonden. Bij de beoordeling van 

de juridische maakbaarheid is beoordeeld hoe waarschijnlijk het is dat GPP’s worden overschreden. 

Hieronder zijn de vervolgstappen beschreven bij overschrijdingen van GPP’s. 

 

Wijziging bestaande rijksweg 

Bij de wijziging van een bestaande rijksweg geldt een stand still-doelstelling. In eerste instantie wordt 

getoetst of de toekomstige geluidproductie op de referentiepunten hoger wordt dan de geldende 

geluidproductieplafonds. Als dat niet het geval is (al dan niet met een bronmaatregel), is vervolgonderzoek 

(op woningniveau) in principe niet meer nodig. Als de geluidproductieplafonds in de projectsituatie wel 

overschreden worden, is vervolgonderzoek nodig op woningniveau.  

 

In het akoestisch onderzoek op woningniveau geldt als toetswaarde voor de toekomstige geluidsbelasting 

op geluidsgevoelige objecten langs de te wijzigen weg de waarde die zou heersen wanneer het (geldend) 

geluidproductieplafond geheel zou worden benut, met als ondergrens 50 dB. De waarde van de 

geluidsbelasting bij volledige benutting van het geluidproductieplafond wordt aangeduid met ‘Lden,GPP’. 

Wanneer de stand still-doelstelling zonder aanvullende maatregelen niet gehaald kan worden, moet worden 

onderzocht of die met doelmatige nieuwe maatregelen wel (zo veel mogelijk) kan worden bereikt. 

 

Maatregelonderzoek en doelmatigheid 

Maatregelen hoeven niet tot elke prijs te worden getroffen. Dat zou de uitvoering van het geluidbeleid 

onbetaalbaar maken. In de wetgeving is hiervoor een doelmatigheidscriterium opgenomen, wat kortgezegd 

inhoudt dat er een afweging wordt gemaakt of de kosten van een maatregel in redelijke verhouding staan 

tot het aantal personen dat daar profijt van heeft. 

 

Als een maatregel om aan de toetswaarde te kunnen voldoen niet doelmatig is, wordt deze in beginsel ook 

niet getroffen en wordt dus een hogere geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten geaccepteerd. Als 

een minder omvangrijke maatregel wel doelmatig is, moet die wel worden getroffen. De toetswaarde wordt 

dan nog steeds overschreden, maar minder sterk dan zonder maatregel het geval zou zijn geweest. 

 

Onderzoek naar naleving binnenwaarde 

Voor de geluidsgevoelige objecten waarop in de toekomstige situatie de toets-waarde ook na het treffen 

van de definitieve maatregelen zal worden overschreden, moet na het onherroepelijk worden van het 

projectbesluit aanvullend worden onderzocht of ook de wettelijke binnenwaarde in de toekomst zal worden 

overschreden. In dat geval zal een aanbod worden gedaan om aanvullende gevelisolatie aan te brengen. 

2.2 Wettelijk kader onderliggend wegennet 

De regelgeving voor provinciale en gemeentelijke wegen is vastgelegd in hoofdstuk VI van de Wet 

geluidhinder. Hierin zijn de grenswaarden opgenomen en is beschreven op welke momenten een toets aan 

deze grenswaarden plaatsvindt. Dit vindt plaats bij de aanleg van nieuwe wegen en bij fysieke wijzigingen 
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(ofwel reconstructie) van wegen. De Wet geluidhinder speelt in het kader van dit project een rol bij 

aanpassingen aan lokale wegen die nodig zijn voor realisatie van het project. 

 

Aangezien dit project zich nog in een verkennend stadium bevindt, met bijvoorbeeld nog niet volledig 

uitgewerkte wegontwerpen voor de te wijzigingen provinciale en gemeentelijke wegen, heeft nog geen 

toetsing plaatsgevonden aan het wettelijk kader van de Wet geluidhinder. 

 

Wel is in dit onderzoek aandacht besteed aan zogeheten “uitstralingseffecten”. In de Wet geluidhinder is 

opgenomen dat, indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de wijziging van een weg zal leiden tot een 

toename van de geluidbelasting met 2 dB of meer vanwege andere wegen dan de te wijzigen weg, ook 

inzicht dient te worden gegeven in de effecten op die andere wegen. Dit is bepaald door na te gaan op 

welke wegen de verkeersintensiteit als gevolg van het project afneemt met 20% (≈ 1 dB afname) of toeneemt 

met 30% (≈ 1 dB toename). 

2.3 Beleidskader geluidhinder 

Er is geen (inter)nationaal beleid dat van toepassing kan worden verklaard in deze context. De 

beleidsregels, waaronder bijvoorbeeld het toestaan van hogere geluidbelastingen (niet-rijksinfra) worden 

meegenomen in de volgende fase van het project. Met betrekking tot bouwlawaai kan het bevoegd gezag 

voor vergunning plichtige bouwactiviteiten ontheffing verlenen als bij de uitvoering van bouw- of 

sloopwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare technieken van stil bouwen. 

2.4 Natuur en stiltegebieden 

De effecten op natuurgebieden zijn separaat beoordeeld in het Deelonderzoek Natuur. Daarin is 

opgenomen dat effecten op Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten, vanwege de grote afstand van het 

plangebied tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. 

 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen stiltegebieden. 
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3 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

3.1 Beoordelingscriteria en alternatieven 

Ten behoeve van de MIRT-verkenning zijn de effecten voor verkeerslawaai van de voorgenomen 

ontwikkeling beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

• Verandering van het aantal ernstig geluidgehinderde personen van de binnen het onderzoeksgebied 

gelegen geluidgevoelige objecten (hoofdzakelijk woningen). Voor het bepalen van het aantal 

gehinderde personen is uitgegaan van 2,14 inwoners per woning en is gebruik gemaakt van de 

zogeheten ‘dosis-effectrelaties’ van bijlage 2 bij artikel 9 van de Regeling geluid milieubeheer. 

• Verandering van het aantal geluidbelaste woningen binnen het onderzoeksgebied. 

• Verandering van het geluidbelast oppervlak. 

 

Bovenstaande wordt bepaald enkel op basis van het geluid van wegverkeer. Binnen het onderzoeksgebied 

(zie paragraaf 3.2) bevinden zich ook andere geluidbronnen (spoorwegen, luchtvaar, scheepvaart en 

industrie), maar het geluid van deze bronnen verandert niet als gevolg van het project. Cumulatie van geluid 

(het optellen van geluid van verschillende bronsoorten) kan ertoe leiden dat het projecteffect wordt 

‘gemaskeerd’ en de alternatieven niet goed onderling kunnen worden vergeleken. 

 

In de onderstaande paragrafen is de onderzoeksmethodiek beschreven en zijn de resultaten per 

beoordelingscriterium weergegeven voor de volgende situaties: 

• Referentiesituatie 2040. Dit is de toekomstige situatie zonder uitvoering van het project. Hierin is voor 

de rijkswegen uitgegaan van de registersituatie (het in april 2022 vigerende geluidregister, zie paragraaf 

3.3). Voor de overige wegen is gebruik gemaakt van verkeersprognoses op basis van het Nederlands 

Regionaal Model (NRM) van Rijkswaterstaat.  

• Projectsituatie 2040, alternatief A. Dit is de toekomstige situatie inclusief wijzigingen alternatief A. 

• Projectsituatie 2040, alternatief B. Dit is de toekomstige situatie inclusief wijzigingen alternatief B. 

• Projectsituatie 2040, alternatief C. Dit is de toekomstige situatie inclusief wijzigingen alternatief C. 

 

Onderstaande figuur geeft een indicatie van de locaties van de voorgestelde wegwijzigingen per alternatief.  

 

Figuur 3-1. Locaties waar de wegligging wijzigt per alternatief 

 
 

Juridische maakbaarheid 

Naast bovenstaande beoordelingscriteria is ook de juridische maakbaarheid onderzocht, wat betekent dat 

is nagegaan of bij de verdere planuitwerking knelpunten kunnen ontstaan bij de toetsing aan wettelijke 
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grenswaarden. Het huidige wettelijk kader is de Wet milieubeheer en naar verwachting zal per 1 januari 

2023 de Omgevingswet in werking treden. Voor rijkswegen heeft dat geen gevolgen: het wettelijk kader zal 

slechts in detail veranderen. Voor het nu uitgevoerde onderzoek zal dat niet leiden tot een andere uitkomst. 

3.2 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied wordt gevormd door het gebied waarbinnen effecten als gevolg van het plan kunnen 

worden verwacht. Naast de rijkswegen waarop de wijzigingen plaatsvinden, kunnen op andere wegen in de 

omgeving van het plan ook wijzigingen in de verkeersomvang optreden. Deze andere wegen zijn alleen 

meegenomen als een verandering van de geluidbelasting met meer dan 1 dB wordt verwacht: 

• De verkeersintensiteit neemt in vergelijking met de referentiesituatie met 20% of meer af, of 

• De verkeersintensiteit neemt in vergelijking met de referentiesituatie met 30% of meer toe. 

 

Uit de analyse van de verkeersmodelberekeningen is gebleken dat er slechts beperkte netwerkeffecten 

optreden. De omvang van het onderzoeksgebied is daarom enkel gebaseerd op de te wijzigen rijkswegen. 

In dit stadium van het onderzoek is het projecteffect op het onderliggend wegennet niet nader onderzocht. 

Bij de beoordeling van de alternatieven (zie paragraaf 3.1) is het geluid van het onderliggend wegennet wel 

meegenomen. Op basis van de voorgenomen wijzigingen in de drie alternatieven samen is één gezamenlijk 

onderzoeksgebied gedefinieerd, zodat voor alle alternatieven van hetzelfde onderzoeksgebied is uitgegaan. 

 

De andere wegen in de omgeving van het plan zijn wel meegenomen bij het beoordelen van de effecten 

(zie beoordelingscriteria in paragraaf 3.1). 

 
Figuur 3-2. Afbakening onderzoeksgebied (zwart omrand) deelonderzoek geluid 

 

 



 

14 oktober 2022   BH7340-MI-RP-220429-0829 7  

 

3.3 Onderzoeksmethodiek 

Er zijn akoestische rekenmodellen opgesteld voor de referentiesituatie zonder het project en voor de drie 

alternatieven. 

 

Modellering omgeving van de weg 

Voor de modellering van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van openbare databestanden: 

• Actueel Hoogtebestand Nederland voor de modellering van de hoogte van het plaatselijk maaiveld. 

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen voor de modellering van de gebouwen en het bepalen of zich 

daarbinnen geluidgevoelige bestemmingen bevinden. 

• Basiskaart Grootschalige Topografie voor de modellering van akoestisch harde gebieden. 

 

Modellering onderliggend wegennet 

Voor het modelleren van de gemeentelijke en provinciale wegen is gebruik gemaakt van verkeersgegevens 

die door RHDHV voor dit project zijn samengesteld. Daarbij is voor alle situaties uitgegaan van de huidige 

maximumsnelheden en is voor de wegdekverharding generiek uitgegaan van dicht asfaltbeton. 

 

Modellering rijkswegennet 

Voor het modelleren van de referentiesituatie is gebruik gemaakt van de gegevens uit het geluidregister. 

De geluidproductieplafonds (GPP’s) zijn op deze gegevens gebaseerd en geven aan wat het wettelijk 

toegestane geluid vanwege de rijkswegen is. Als wegbeheerder is het de taak van Rijkswaterstaat om 

ervoor te zorgen dat het geluid niet hoger wordt dan deze GPP’s, ook in 2040. Dit maakt dat het hanteren 

van de gegevens uit het geluidregister een geschikte vaste referentie is. Ook geeft het gebruik van de 

verkeersgegevens van het geluidregister inzicht in welke mate geluidproductieplafonds (GPP’s) worden 

overschreden en kan worden ingeschat welke maatregelen nodig zijn om aan de GPP’s te blijven voldoen.  

 

De geluidbeperkende maatregelen die in het kader van het project Meerjarenprogramma Geluidsanering 

(MJPG) nog niet zijn getroffen, maar wel in het geluidregister zijn opgenomen, zijn als bestaande 

maatregelen beschouwd. Als het geluid ten gevolge van het project toeneemt, kan die toename alleen 

worden weggenomen door nog verdergaande geluidbeperkende maatregelen te treffen (stiller asfalt of 

(hogere) schermen). 

 

Voor het modelleren van de alternatieven is gebruik gemaakt van 3D-ontwerpbestanden en 

verkeersgegevens die door RHDHV voor dit project zijn samengesteld. Daarbij is ervan uitgegaan dat 

bestaande schermen die vanwege de wijzigingen moeten worden geamoveerd, worden teruggeplaatst met 

dezelfde hoogte ten opzichte van de weg. Het amoveren van schermen leidt doorgaans tot een forse 

toename van geluidbelastingen en daarom is in deze fase van het onderzoek de aanname gedaan dat het 

doelmatig is om ze terug te plaatsen.  

 

Ten behoeve van de effectbeoordeling is het in deze fase van het project niet nodig exact te bepalen welke 

aanvullende geluidbeperkende maatregelen nodig zijn. Bij de effectbeoordeling is er wel rekening mee 

gehouden dat maatregelen uiteindelijk nodig zullen zijn om (zo veel mogelijk) aan de ‘stand still’-doelstelling 

uit de Wet milieubeheer te kunnen voldoen. Bij de beoordeling van de juridische maakbaarheid is een 

inschatting gegeven van doelmatige geluidbeperkende maatregelen per alternatief. 

 

Rekenmethode 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens het Reken- en meetvoorschrift 2012, met behulp van Geomilieu 

versie 2022.11. De berekeningen zijn uitgevoerd op contourpunten. Op basis van daaruit gegenereerde 

geluidcontouren zijn de geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen bepaald. 
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4 Effectbeschrijving en beoordeling alternatieven 

In dit hoofdstuk zijn de referentiesituatie en de drie alternatieven getoetst aan de beoordelingscriteria zoals 

beschreven in paragraaf 3.1. Op basis van expert judgement is ingeschat of de alternatieven juridisch 

maakbaar zijn. 

4.1 Beoordeling effecten alternatieven 

Uit het onderzoek blijkt dat in alle alternatieven sprake is van een hogere geluidbelasting dan in de 

referentiesituatie (situatie volgens geluidregister), behalve langs de A16 en het deel van de A20 ten westen 

van het Terbregseplein. De verschillen tussen de alternatieven onderling zijn klein, zodat onderstaande 

conclusies op alle alternatieven van toepassing zijn: 

• Langs de A15 is de geluidbelasting 0,5 à 1,5 dB hoger; 

• Langs de A16 is de geluidbelasting ongeveer gelijk of iets lager; 

• Langs de A20 is de geluidbelasting 0,5 à 1,5 dB hoger. 

 

De verschillen zijn voornamelijk het gevolg van verschillen in de verkeersintensiteit. Alleen op korte afstand 

van de weg zijn de verschillen groter als gevolg van lokale veranderingen in de wegligging en een andere 

verdeling van het verkeer over de hoofdrijbanen en parallelbanen. Het kleinere verschil langs de A16 (deels 

worden zelfs afnames berekend) komt doordat voor de A16 nog een plafondcorrectiewaarde van toepassing 

is: bij de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer zijn de geluidproductieplafonds 1,5 dB hoger vastgesteld 

dan de geluidproductie in 2008. 

 

In onderstaande tabel en figuur is voor 10 representatieve locaties de verwachte etmaalintensiteit 

weergegeven 

 
Tabel 4.1. Etmaalintensiteiten per situatie (percentages zijn t.o.v. referentiesituatie 

 Locatie Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

1 A16 weefvak Terbregseplein* 272.100 291.600 (107%) 289.800 (107%) 289.400 (106%) 

2 A16 tussen Kralingen en Kralingseplein* 456.000 290.500 (64%) 288.600 (63%) 288.700 (63%) 

3 A16 Van Brienenoordbrug* 305.000 325.600 (107%) 324.800 (106%) 326.100 (107%) 

4 A16 tussen Feijenoord en knp. Ridderkerk-Noord* 255.400 304.100 (119%) 308.400 (121%) 305.200 (119%) 

5 A16 tussen knp. Ridderkerk-Noord- en -Zuid* 294.100 337.500 (115%) 338.800 (115%) 337.700 (115%) 

6 A15 tussen Barendrecht en knp. Vaanplein 166.600 263.300 (158%) 265.000 (159%) 264.500 (159%) 

7 A4 Beneluxtunnel* 168.000 202.400 (120%) 201.700 (120%) 202.800 (121%) 

8 A16 Groene Boog 111.000 125.600 (113%) 125.400 (113%) 125.500 (113%) 

9 A20 tussen Crooswijk en Terbregseplein 135.700 152.000 (112%) 152.000 (112%) 152.200 (112%) 

10 A20 tussen Terbregseplein en Alexander 182.900 219.200 (120%) 219.200 (120%) 219.300 (120%) 

* De etmaalintensiteit is verhoogd met 41%, zodat de werkruimte van 1,5 dB daarin is verwerkt 
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Figuur 4-1. Locaties (groene punten) waar de waarden in Tabel 4.1 betrekking op hebben 

 
 

In onderstaande figuur is het verschil in geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie (situatie 

volgens geluidregister) indicatief weergegeven. Na de figuur worden de effecten op de aantallen 

gehinderden en het akoestisch ruimtebeslag in tabelvorm gepresenteerd. 

 

Figuur 4-2. Verschil geluidbelasting vanwege rijkswegen, per alternatief t.o.v. referentiesituatie (geluidregister) op contourpunten 
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Aantallen ernstig gehinderden 

In Tabel 4.2 zijn de aantallen ernstig gehinderden van de referentiesituatie en de alternatieven opgenomen 

per geluidsbelastingklasse vanaf 55 dB. De ondergrens van 55 dB is gekozen omdat deze ook wordt 

gebruikt bij het opstellen van geluidbelastingkaarten (Besluit geluid milieubeheer, Hoofdstuk 3) en omdat 

de hinderformules in bijlage 2 van de Regeling geluid milieubeheer minder betrouwbaar zijn bij lage(re) 

geluidbelastingen. 

 

De toename van het aantal gehinderden bedraagt ongeveer 3% voor de beschouwde alternatieven. De 

onderlinge verschillen zijn klein, wat voor een belangrijk deel wordt verklaard doordat er op het onderliggend 

wegennet nauwelijks verschillen optreden. Hierdoor verandert de geluidbelasting niet of nauwelijks voor 

woningen waarvoor een gemeentelijke of provinciale weg maatgevend is voor de geluidbelasting. 

 

Tabel 4.2. Aantallen ernstig gehinderden per geluidbelastingklasse 

Geluidbelastingklasse Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

55 t/m 59 dB 6083 6309 6317 6284 

60 t/m 64 dB 4686 4778 4799 4784 

65 t/m 69 dB 1454 1502 1491 1483 

70 t/m 74 dB 137 144 146 145 

75 dB of hoger 0 0 0 0 

Totaal 12.360 12.734 12.753 12.696 

Toename t.o.v. Referentie  3,0% 3,2% 2,7% 

 

Aantallen geluidgevoelige objecten per alternatief 

In Tabel 4.3 is het aantal woningen met een geluidbelasting van 55 dB of hoger in de referentiesituatie 

vergeleken met het aantal bij de verschillende alternatieven. De toename van het aantal woningen bedraagt 

2,0% bij de alternatieven A en B en 1,8% bij alternatief C. 

 

Tabel 4.3. Aantallen geluidgevoelige objecten met geluidbelasting hoger dan 55 dB 

Geluidbelastingklasse Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

Totaal 37.957 39.131 39.189 38.992 

Toename t.o.v. Referentie  3,1% 3,2% 2,7% 
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Akoestisch ruimtebeslag 

In Tabel 4.4 is het akoestisch ruimtebeslag van de referentiesituatie en de alternatieven opgenomen per 

geluidbelastingsklasse. Het totale oppervlak met een geluidbelasting van 50 dB of hoger (voorkeurswaarde 

voor geluid van rijkswegen) neemt bij alle alternatieven met circa 0,5% toe ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

 

Tabel 4.4. Akoestisch ruimtebeslag geluidbelastingklasse (in ha) 

Geluidbelastingklasse Referentie Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

50 t/m 54 dB 1724 1736 1732 1728 

55 t/m 59 dB 1627 1581 1582 1586 

60 t/m 64 dB 1231 1267 1268 1267 

65 t/m 69 dB 733 746 748 746 

70 t/m 74 dB 343 352 352 350 

75 dB of hoger 308 316 323 327 

Totaal 5.966 5.998 6.005 6.004 

Toename t.o.v. Referentie  0,5% 0,7% 0,6% 

 

De optredende toenames van de aantallen geluidgehinderden en het geluidbelast oppervlak zijn bij de drie 

alternatieven in dezelfde orde van grootte. Er is daarom op basis van deze effectanalyse geen voorkeur uit 

te spreken voor één van de alternatieven. 

4.2 Beoordeling Juridische maakbaarheid 

De Wet milieubeheer hanteert een stand-still doelstelling. De toetswaarde die daarbij wordt gehanteerd is 

de geluidbelasting die geldt bij volledige benutting van het geluidproductieplafond. Dat is de geluidbelasting 

die bij geluidgevoelige objecten wordt berekend als voor de rijkswegen wordt uitgegaan van de gegevens 

die in het geluidregister zijn opgenomen (verkeersintensiteit, verharding, snelheid en afschermende 

voorzieningen). Bij overschrijding van die toetswaarde moeten geluidbeperkende maatregelen worden 

afgewogen conform het doelmatigheidscriterium uit hoofdstuk 6 van het Besluit geluid milieubeheer. 

 

Voor de locaties waar een toename van de geluidbelasting ten opzichte van de referentiesituatie worden 

verwacht (zie Figuur 4-2), is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om geluidbeperkende 

maatregelen te treffen. 

 

Indicatie doelmatige maatregelen 

Voor het inschatten van doelmatige geluidbeperkende maatregelen is van belang waar zich bij de 

daadwerkelijke toetsing van het project overschrijdingen van de GPP’s voordoen (de Stap 1-toets). In deze 

fase gaan we ervan uit dat de berekende verschillen zoals getoond in Figuur 4-2 ook terugkomen bij de 

Stap 1-toets, met uitzondering van de wegvakken buiten de projectgrenzen (afhankelijk van de te wijzigen 

wegvakken, zie Figuur 3-1). Daar zullen de verschillen minder groot zijn (teruglopen naar 0), omdat bij de 

Stap 1-toets buiten de projectgrenzen wordt uitgegaan van registerinformatie. 
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In Figuur 4-3 zijn de geluidbeperkende maatregelen binnen het projectgebied opgenomen, conform het 

huidige geluidregister. Hieruit blijkt dat de wegdekverharding voor een groot deel al bestaat uit tweelaags 

ZOAB en dat ter hoogte van de woonbebouwing veel bestaande afschermende voorzieningen aanwezig 

zijn. Voor de inschatting van doelmatige maatregelen betekent dit het volgende: 

• Waar de wegdekverharding bestaat uit ZOAB kan de overstap worden gemaakt naar tweelaags ZOAB. 

De geluidreductie die daarmee wordt bereikt (2 à 3 dB) is voldoende om de verwachte overschrijdingen 

(0,5 à 1,5 dB) weg te nemen. 

• Waar de wegdekverharding bestaat uit tweelaags ZOAB kan de overstap worden gemaakt naar 

tweelaags ZOAB-fijn. De geluidreductie die daarmee wordt bereikt (circa 2 dB) is voldoende om de 

verwachte overschrijdingen (0,5 à 1,5 dB) weg te nemen. Op locaties waar bestaande schermen 

moeten worden geamoveerd kan Rijkswaterstaat er ook voor kiezen deze terug te plaatsen met een 

hoogte die 1 of 2 meter hoger is dan het bestaande scherm. Dit heeft als voordeel dat tweelaags ZOAB-

fijn nog kan worden ingezet bij de toekomstige naleving van de geluidproductieplafonds. 

• Lokaal kunnen zich grotere geluidtoenames voordoen (> 2 dB), waarvoor mogelijk schermen moeten 

worden geplaatst of verhoogd. 

 

Bij het tweede punt moet worden opgemerkt dat het voornemen bestaat om bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet de zogeheten ‘stille banden aftrek’ van artikel 3.5 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 te laten vervallen. Het effect van tweelaags ZOAB-fijn neemt daardoor rekenkundig met 1 dB af. De 

geluidreductie die wordt bereikt ten opzichte van tweelaags ZOAB zal dan niet circa 2 dB zijn, maar circa 1 

dB. Als de toepassing van tweelaags ZOAB-fijn dan niet meer toereikend is, kan het nodig zijn om 

bestaande (hoge) schermen verder te verhogen1. Het gaat om grofweg 5 km bestaande schermen aan de 

zuidzijde van de A15 bij Barendrecht (3 km), ten westen van de A16 bij knooppunt Ridderkerk (1 km) en ten 

noorden van de A20 bij het Terbregseplein (1 km). 

 

Vanwege de hoge bebouwingsdichtheid in het gebied zijn de beschikbare reductiepunten (eenheid waarin 

het budget voor maatregelen wordt uitgedrukt) waarschijnlijk ruim voldoende voor het bekostigen van de 

maatregelen. 

Figuur 4-3. Bestaande geluidbeperkende maatregelen in het geluidregister binnen het projectgebied 

 

 
1 Het wegdektype tweelaags ZOAB-fijn bevindt zich nog in een pilotfase en wordt nog niet op grote schaal toegepast. Als uit overleg 
met Rijkswaterstaat blijkt dat de toepassing van tweelaags ZOAB-fijn in dit gebied ongewenst is, kan het ook om die reden nodig zijn 
om bestaande (hoge) schermen verder te verhogen. 
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In onderstaande tabel zijn de doelmatige maatregelen samengevat. Hiervoor 

is het onderzoeksgebied opgedeeld in 7 deelgebieden. Na de tabel volgen 

per deelgebied een aantal aandachtspunten. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5. Indicatie doelmatige maatregelen per alternatief 

Nr Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

1 • 2LZOAB vervangen door 2LZOAB-fijn, of 

• Te amoveren schermen hoger terugplaatsen (1 à 2 meter) 

2 Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

Geen maatregelen. Geen 

overschrijdingen. 

Geen maatregelen. Geen 

overschrijdingen. 

3 • 2LZOAB vervangen door 2LZOAB-fijn, of 

• Bestaande geluidwallen verhogen (westzijde) en nieuwe afschermende voorzieningen 

plaatsen (oostzijde). 

4 2LZOAB 2LZOAB 2LZOAB 

5 Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

6 Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

Geen maatregelen. Buiten 

projectgebied. 

7 • 2LZOAB vervangen door 2LZOAB-fijn, of 

• Te amoveren schermen hoger terugplaatsen (1 à 2 meter) 

 

Onderbouwing inschatting doelmatige maatregelen per deelgebied: 

1. In alternatief A, B en C moeten bestaande schermen worden verplaatst ten behoeve van de 

wegverbreding. Er is al tweelaags ZOAB aanwezig (TB A16 Rotterdam). 

2. In dit gebied nemen de geluidbelastingen niet toe als gevolg van het project. In alternatief A wijzigt de 

wegligging niet. 

3. In dit gebied is al tweelaags ZOAB aanwezig als wegdekverharding. Aan de westzijde van de weg is 

een 7 meter hoge geluidwal aanwezig. 

4. In dit gebied bestaat de wegdekverharding uit ZOAB. 

5. Dit gebied ligt bij de Stap 1-toets buiten de projectgrenzen. 

6. Dit gebied ligt bij de Stap 1-toets buiten de projectgrenzen. 

7. In dit gebied is al tweelaags ZOAB aanwezig als wegdekverharding. Aan de zuidzijde van de A15 zijn 

bestaande schermen aanwezig met een hoogte tot 6 meter. Deze moeten deels worden verplaatst in 

alternatief C. Aan de noordzijde van de A15 bevindt zich ter hoogte van het spoorviaduct een bestaand 

scherm van 4 meter hoog. Deze moet in alle alternatieven worden verplaatst. Daar waar nog geen 

bestaande schermen aanwezig zijn is de woningdichtheid laag en de kans op doelmatige nieuwe 

geluidschermen klein. 
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4.3 Beoordeling Trillingen 

Beleidskader trillingen 

Voor het aspect trillingshinder is geen specifieke wetgeving voorhanden. In de jurisprudentie  

wordt verwezen naar de SBR B richtlijn “Hinder voor personen in gebouwen”. Naast het juridisch kader 

voor hinder geeft de jurisprudentie aan dat voor schade de SBR A richtlijn “Schade aan gebouwen” van 

belang is.  

 

Voor hinder is de trillingssterkte Vmax en de gemiddelde trillingssterkte Vper relevant. Deze trillingssterkten 

Vtop worden dimensieloos uitgedrukt in [--]. 

 

De streefwaarden zijn erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Overschrijding van deze streefwaarden dient dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden. De situatie 

waaronder de te beoordelen trillingssterkte optreedt, is bij de afweging van de toe te laten trillingssterkte 

van belang. De SBR-richtlijn maakt daarbij onderscheid tussen een bestaande situatie, een nieuwe situatie 

en een gewijzigde situatie. 

 
In het voorliggende effectbeoordeling zijn de alternatieven een gewijzigde situatie in het licht van de SBR-

richtlijn. In de gebouwen zijn woonfuncties aanwezig. Voor deze functies gelden de volgende streefwaarden:  
 

Tabel 1: streefwaarden (SBR richtlijn). 

Gebouwfunctie A1 

(dag/avond/nacht) 

A2 

(dag/avond/nacht) 

A3 

(dag/avond/nacht) 

Woning bestaande situatie 0.2 / 0.2 / 0.2 0.8 / 0.8 / 0.4 0.1 / 0.1 / 0.1 

 

Er wordt voldaan aan de streefwaarden als: 

• de waarde van de maximale trillingssterkte in de ruimte (Vmax) kleiner is dan A1 of als; 

• de waarde van de maximale trillingssterkte van een ruimte (Vmax) kleiner is dan A2 waarbij de 

trillingssterkte over de beoordelingsperiode voor deze ruimte (Vper) kleiner is dan A3. 

 

De eerste regel met A1 betreft de zogenoemde onderste streefwaarde. Als hieraan wordt voldaan dan is 

een nadere toetsing niet meer nodig.  
 

Voor schade is de topwaarde van de trillingssterkte Vtop relevant. Deze schade trillingssterkten Vtop wordt 

uitgedrukt in mm/s. De trillingen van bouwkundige objecten worden getoetst aan SBR meet- en 

beoordelingsrichtlijn deel A schade aan gebouwen, welke in 2002 door Stichting Bouw Research is 

uitgebracht . In 2017 is de richtlijn herzien. In SBR-richtlijn A worden grenswaarden voor maximaal 

aanvaardbare trillingen vermeld, teneinde schade aan gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. De 

normstelling voor hinder is significant strenger dan de normstelling voor schade. In het voorliggende 

onderzoek wordt de strengere normstelling voor het aspect hinder gehanteerd.  

 

Voor hinder in de aanlegfase is vermeldenswaardig dat in artikel 8.5 Trillingshinder in het bouwbesluit de 

volgende voorschriften zijn opgenomen: 

 

1.Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in 

geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als 

bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd 

in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 

 

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd8/afd8-1/?lmcode=yerdiz
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd8/afd8-1/?lmcode=mnptks
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Tabel 6: Streefwaarden in de dagperiode voor continu of herhaald voorkomende trillingen gedurende een korte periode voor alle 

gebouwfunctie. 

 
 

Expert judgement beschouwing effect trillingen  

Als worst case wordt voor de Rotterdamse bodemopbouw een materiaal demping in de bodem 

aangenomen van 0,01 ¨[--]. Als worst case aanname wordt uitgegaan van houten vloeren in woningen. 

Voor de opslingerfactor van woningen met houten vloeren wordt 3 [--]. aangenomen. 

 

Op basis van expert judgement wordt de invloedsafstand voor passages van zwaar verkeer op een weg 

op maaiveld met een snelheid van maximaal 90 kmh en een goede langsvlakheid van de weg voor hinder 

op maximaal 50 m geschat.  

 

Op basis van expert judgement wordt de invloedsafstand voor passages van zwaar verkeer op een weg 

op een kunstwerk met een snelheid van maximaal 90 kmh en een goede langsvlakheid van de weg voor 

hinder op maximaal 25 m geschat.  

 

De invloedssfeer voor het aspect trillingen wordt bepaald door de piekwaarde (Vmax) 

 
Tabel 3: Overzicht berekende invloedssfeer 

 Maatgevende 
invloedssfeer [m] 
Hinder (A1=0,4) 
 
Gebaseerd op 
normstelling bestaande 
situatie 

Passages zwaar verkeer  50 m 

 

Effect aspect trillingen 

De drie alternatieven A, B en C zijn beoordeeld voor aanpassingen van de weg om de doorstroming op de 

rijwegen te verbeteren.  

 

Het gaat hierbij met name om: 

• De aanleg van een extra rijstrook 

• Het samenvoegen van hoofd- en parallelbanen zodat er een meer flexibele rijstrookindeling 
mogelijk wordt 

 

De afstandsafname tussen woningen en dichtstbijzijnde rijlijn wordt maximaal 3,5 m kleiner. Voor alle 

varianten geldt dat er in de bestaande en toekomstige situatie binnen 50 m geen woningen liggen.  

 

De beoordelingssystematiek voor hinder is strenger dan de beoordelingssystematiek voor schade. 

Omdat alle woningen voldoen aan de beoordelingssystematiek voor hinder voldoen alle woningen aan de 

beoordelingssystematiek voor schade. 

 

Hiermee is het effect voor het aspect trillingen voor hinder voor alle varianten neutraal en gelijk. 
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5 Conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de alternatieven A, B en C niet onderscheidend zijn voor geluid. Bij alle 

alternatieven neemt het aantal gehinderden licht toe ten opzichte van de referentiesituatie en de verandering 

van het akoestisch ruimtebeslag is gering. Deze conclusie is gebaseerd op de situatie zonder aanvullende 

geluidbeperkende maatregelen. 

 

Bij de beoordeling van de juridische maakbaarheid is gebleken dat het doelmatig is om maatregelen te 

treffen om te voorkomen dat het geluid toeneemt en te voldoen aan de wettelijke ‘stand still’ doelstelling. 

Dat betekent dat de lichte toename van het aantal gehinderden en het akoestisch ruimtebeslag bij de 

verdere planuitwerking nog zal worden gecompenseerd. Om die reden zijn alle beoordelingscriteria voor 

het aspect geluid gescoord met een 0. 

Voor het aspect trillingen is het effect voor hinder voor alle varianten neutraal en gelijk. 

 

 

Tabel 5.1. Beoordeling aspecten geluid / trillingen 

Beoordelingscriteria A B C 

Aantallen gehinderden 0 0 0 

Aantal woningen 50 dB of hoger 0 0 0 

Akoestisch ruimtebeslag 0 0 0 

Juridische maakbaarheid 0 0 0 

Trillingen  0 0 0 

 


