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Bijlage 1. Verschillende gesprekken met collega’s van WVL-Geluid
Voor de analyse in hoofdstuk 5, 6 en 7 zijn inzichten gebruikt van collega’s van de afdeling
WVL (water, verkeer en lucht), het team geluid en andere experts.
Experts:
Arold Brand (Adviseur Geluid)
Thijs Ruiter (Adviseur Geluid)
Dick Bergmans (Adviseur Geluid)
Esther Gort-Krijger (Adviseur Geluid)
Met deze personen is het gesprek aangegaan over de instrumenten die gebruikt worden bij
ruimtelijke projecten van het team geluid. Gericht op het in het onderzoek gevonden beleid
op de instrumenten, de omgevingswet en de veranderingen die doorgevoerd moeten worden
zijn verschillende vragen gesteld aan de experts. Elk gesprek verliep net wat anders, gezien
de verschillen in expertise, maar de vragen waar grotendeels als volgt opgesteld:
Onderwerp: Sterkte punten, zwaktepunten, kansen en bedreigingen van de instrumenten die
gebruikt worden bij ruimtelijke projecten door het team geluid.
Wat waren de voor -en nadelen van de instrumenten voor het beleid van de Omgevingswet,
onder de wet milieubeheer en de wet op de geluidshinder?
- GPP
- Databeheersysteem
- KAOW
- KDMC
Hoe zijn de verschillenden instrumenten aangepast? Wat zijn essentiële punten waarop de
instrumenten moesten veranderen?
- GPP
- Databeheersysteem
- KAOW
- KDMC
Voldoen de instrumenten nu aan het beleid van de Omgevingswet en het aanvullingsspoor
geluid?
Wat zijn de sterke punten/kansen van de omzetting van de verschillende instrumenten naar
het beleid van de omgevingswet?
Wat zijn zwakke punten/bedreigingen van het veranderen van de instrumenten aan de hand
van het beleid van de omgevingswet?
Als je kijkt naar de andere doelstellingen van de omgevingswet, denk aan participatie, zie je
daarin misschien problemen of juist hele goeie punten?
Is de doelstelling over gezondheid in de omgevingswet voldoende uitgewerkt in de
vernieuwde instrumenten? Liggen hier nog verbeterpunten?
Als je denkt aan werkwijzen, zoals het samenwerken met de regio’s, ingenieursbureaus,
projectontwikkelaars en andere partijen, zie je daar nog eventuele problemen of juist kansen
door het veranderen van het beleid en het aanpassen van (integrale afweging) bij de
ruimtelijke projecten?
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Bijlage 2. Meetings vernieuwing geluidmodel
Zoals in het onderzoek ook aangegeven is moet door de omgevingswet en het
aanvullingsspoor geluid een hoop veranderd worden aan de instrumenten, de kaders en de
ruimtelijke projecten van het team geluid. De aanpassingen die doorgevoerd moeten worden,
moeten uitgebreid uitgewerkt en getest worden. Het “project” vernieuwing geluidmodel is een
doorlopend traject waarbij steeds een slag wordt gemaakt en waarbij aanpassingen worden
doorgevoerd. Hiervoor worden om de week meetings gehouden om te bespreken wat de
voortgang is, welke taken zijn volbracht en waar men tegenaan is gelopen. Omdat deze
meeting en de informatie die er werd besproken waardevolle informatie bevatte ben ik bijna
altijd hierbij aanwezig geweest.
Bezochte meetings
24 januari
7 maart
21 maart
4 april
18 april
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni
De informatie die bij deze meetings werd besproken ging in op:
- De voortgang en de aanpassingen aan de geluidproductieplafond systematiek en de
verwerking daarvan in het databeheersysteem.
- De aanpassingen aan het databeheersysteem en de manier waarop de data
getransformeerd moet worden.
- Het geluidsregister, welke aanpassingen daarin worden doorgevoerd en hoe het in de
toekomst gaat werken.
- De inpassing en werking van de instrumenten bij ruimtelijke projecten van het team
geluid.
- De verwerking van aangepaste instrumenten en methodes in de kaders.
Een deel van de informatie van deze meetings is ook verwerkt in de swots in hoofdstuk
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Bijlage 3. Werksessie doelen planMER gezonde leefomgeving
Datum: 24-03-2022
Online
Aanwezige organisaties:
Arcadis
RIVM
Rijkswaterstaat
Een MER procedure is speciaal opgericht om het milieubelang een volwaardige plek te geven
in de besluitvorming bij ruimtelijke projecten. Dat wordt gedaan door verschillende effecten
op de brede welvaart in beeld te brengen en zo verschillende varianten of scenario’s uit te
werken.
Het planMER is de uitwerking van de MER in een voorfase. Wat hierin komt te staan is echter
niet bindend. Een MER wordt allen uitgevoerd als er echt een besluit moet worden genomen.
Het beoordelingskader van de planMER is als volgt:

Figuur 1. Arcadis, 2022

Een van de doelen die is vastgesteld voor geluid is dat in 2030 het aantal mensen dat
chronisch verstoord wordt door vervoerslawaai afgenomen moet zijn met 30%.
Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid gesproken over het opstellen van beleid en hoe dat
doorwerkt in de uitvoering ervan. Hoewel het niet alleen maar over geluid ging, werden er
ook veel onderwerpen besproken die voor ruimtelijke ontwikkeling zelf enorm belangrijk
waren. Denk aan veiligheid, duurzaamheid, transport en gezondheid. Uit de bijeenkomst heb
ik enorm veel achtergrondinformatie kunnen krijgen over geluid en het is dan ook een goede
ondersteuning geweest voor het onderzoek naar de transitie van de omgevingswet.
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Bijlage 4. Themasessie gezondheid WVL
28 maart 2022
WVL (Water, verkeer en leefomgeving).
Op maandag 28 maart werd een themasessie gehouden over gezondheid in de leefomgeving.
Heel de afdeling WVL was daarbij aanwezig. Omdat een van de pijlers van de Omgevingswet
gezondheid is en dat doorwerkt in het thema geluid was ik ook uitgenodigd deze themasessie
bij te wonen. Hieronder kort enkele aantekeningen die ik heb gemaakt:
Overzicht gezonde leefomgeving
Hoe werkt WVL op dit moment aan het behouden en verbeteren van de gezonde
leefomgeving?
- Werkplan 2022
- Relatie leggen met programma’s
- Toetsing in projecten
- Gesprekken met DGMo en DGMi
- Samenwerken met de afdeling duurzaamheid
- Link leggen met de nationale bouwopgave
- Duurzaam assetmanagement
- Discussie
Ook het planMER die genoemd wordt in bijlage 3 is een belangrijk instrument waarbij
milieubelangen worden afgewogen en beleidskeuzes kunnen worden gemaakt.
Project A7/A8
Het traject A7/A8 tussen Hoorn en Amsterdam is een project waarmee uitgebreid het gesprek
was aangegaan over gezondheid. Er zijn verschillende gesprekken geweest, sessies en
bijeenkomsten, maar de resultaten waren erg teleurstellend.
- Vanwege budgettekorten gaat er geen beleidsintensivering plaatsvinden op het
onderwerp Geluid.
- Bij het project willen ze liever wegblijven bij berekeningen en toetsingen die leiden tot
extra maatregelen of ingrepen.
- Vingerwijzen. Er werd aangehaald dat medeoverheden ook problemen kunnen
aanpakken die binnen hun eigen bevoegdheid liggen.
De positieve punten waren:
- Er wordt gepraat over meekoppelkansen in het landschapsplan. Zowel bij de inrichting
en de stikstof- of natuurmaatregelen.
- In gesprek met Witteveen+Bos over het inzetten van de instrumenten GES en/of MGR.
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Bijlage 5. Meeting Introductie geluidregister en databeheersysteem
Woensdag 30 maart
Op woensdag 30 maart werd een hele dag ingericht om het geluidregister en het
databeheersysteem te introduceren aan leden van het geluidloket. Hierbij werd het eerste
dagdeel opgezet als uitleg en presentaties. Het tweede dagdeel was bedoeld om zelf te
werken in het databeheersysteem en te testen hoe alles werkt met test projecten.
Presentatie Thijs Ruiter (Adviseur geluid): Uitleg datastructuur en project
De eerste presentatie die werd gehouden ging in op de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het
databeheersysteem en hoe er wordt overgestapt van het oude systeem naar het nieuwe
systeem. Het oude systeem wordt omgezet in een sterfhuisconstructie. Alleen projecten die
nog onder de Wet Milieubeheer vallen moeten hieraan voldoen. Het is wel belangrijk dat het
oude systeem nog gebruikt kan worden om in te kijken als er later controles moeten worden
uitgevoerd op oude projecten. Verder werden er veel technische details besproken die
ingingen op de data van het nieuwe systeem.
Technische aanpassingen in:
- De rijlijnen
- (Genereren van) hoogtelijnen.
- Bodemvlakken
- Geluidschermdeel
- Geomilieu en het inpassen van projectkaarten
Deze aanpassingen zijn ook laten zien en deels voorgedaan.
Presentatie Esther Gort-Krijger (Adviseur geluid): Uitleg importeren van projecten in het
webportaal.
In de presentatie werd laten zien hoe men met verschillende programma’s en de data die
men heeft de projecten kan controleren en inpassen. Zo kan er bijvoorbeeld snel worden
gezien waar de geluidreferentiepunten liggen en een controle uitvoeren op die punten en de
nieuwe geluidaandachtsgebieden.
Het tweede dagdeel werd er getest door de leden van het geluidloket hoe men projecten kan
projecteren in het databeheersysteem en controles kan uitvoeren. Hierbij werd stap voor stap
door iedereen gewerkt in de verschillende programma’s en gewerkt aan het verbeteren van
het systeem en de software.
Uit deze dag heb ik veel kunnen leren over hoe het databeheersysteem precies werkt en in de
toekomst gebruikt gaat worden. Dit gaf vooral ook veel nieuwe input voor het rapport en
verduidelijkte al eerder verkregen informatie over het databeheersysteem, de
geluidproductieplafonds en hoe er op de achtergrond gewerkt wordt aan ruimtelijke projecten
van het team geluid.

Pagina 8 van 22

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Integraal ontwerpen onder de omgevingswet | 16 juni 2022

Bijlage 6. Totaaloverzicht kwalitatieve effecten (veranderingen t.o.v.

referentiesituatie 2020) Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2009 (P. 21,

22)
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Bijlage 7. Gesprek Richard Jonker rijksweg A13/A16
Richard Jonker: Adviseur Natuur, Geluid en Lucht.
Donderdag 7 april 2022.
Op donderdag 7 april heb ik een inhoudelijk gesprek gevoerd met Richard Jonker over het
project Rijksweg A13 A16. De input die ik daarbij heb gekregen heb ik goed kunnen
verwerken in mijn onderzoek als ondersteuning voor de getrokken conclusies. Hieronder volgt
een kort overzicht van waar we het over hebben gehad.
Als eerste begon een korte update aan Richard hoe het stond met mijn onderzoek en welke
resultaten ik tot nu toe heb gehaald. Ik vertelde hem over wat ik al ontdekt had over het
project en over welke informatie ik beschikte.
Vervolgens legde Richard meer uit over het project. Bijvoorbeeld over:
- De verschillende bestuurlijke en zakelijke partijen die een rol hebben gespeeld bij de
verkenning en uitvoering van het project.
- De maatregelen vanuit Rijkswaterstaat om het thema Geluid op de kaart te zetten en
te zorgen voor een integrale afweging, ook op geluid.
- Op welke manier bovenwettelijke maatregelen zijn genomen en wat die precies
inhouden.
Een belangrijke factor die Richard aanhaalde ging over de bovenwettelijke maatregelen:
Saldo 0.
Saldo 0 houdt in dat er voor geluid en lucht geen verslechteringen mogen komen voor de
woongebieden rondom de nieuwe Rijksweg. Hiervoor worden een aantal peiljaren
aangewezen. Om aan Saldo 0 te voldoen wordt een groot budget samengesteld vanuit de
regio’s om maatregelen toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan hogere schermen, geluidswallen
en stiller asfalt.
Richard heeft vervolgens documenten aangewezen waarin saldo 0 staat uitgelegd en waar ik
meer informatie daarover kon vinden.
In het participatieproces na een aantal ingrepen werd uitgelegd dat saldo 0 op dat moment
nog niet behaald was, maar juist voor een groot deel verslechterd.
Nog een interessant punt van Richard was de afweging die gemaakt moet worden bij het
keuzes maken voor het thema geluid. Natuurlijk is het zo dat door de nieuwe Rijksweg A13
A16 de afwikkeling van het verkeer op een andere manier plaatsvindt. De mensen die bij de
wegen wonen waar die afwikkeling eerst plaatsvindt, zullen minder geluidsoverlast bemerken.
Echter, de mensen die vlakbij de nieuwe rijksweg wonen zullen ineens te maken met
geluidsoverlast van de nieuwe rijksweg.
Een uitgebreid geluidsonderzoek was dan ook noodzakelijk omdat er een grote groep actief
actievoerde tegen de nieuwe rijksweg. Die zouden juridische stappen kunnen nemen tegen de
Rijksweg.
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Bijlage 8. Gesprek Hans Schmitz A7/A8 Amsterdam - Hoorn
Hans Schmitz: Strategisch adviseur Natuur, Geluid en Lucht.
11 april 2022
Gesprek over de gezonde leefomgeving omdat de commissie MER adviseerde een uitgebreid
onderzoek te doen naar wat er verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld over bovenwettelijke
maatregelen e.d. Het project had even stilgelegen en er was dus tijd om in gesprek te gaan
over gezondheid. Moest er een extra onderzoek worden uitgevoerd naar hoe ze bijvoorbeeld
kunnen voldoen aan nieuwe WHO-advieswaarden? Kunnen er meekoppelkansen worden
gevonden, bijvoorbeeld in de omgeving van de weg.
Op maandag 11 april heb ik een gesprek gevoerd met Hans Schmitz over het project a7/a8
Amsterdam-Doorn. Hierin heb ik met hem gesproken over de verkenningsfase van het project
en de gesprekken die hij heeft gevoerd met de beleidskernen over het vaststellen van
maatregelen om de geluidstoename door de verbreding van de snelweg tegen te gaan.
Hieronder volgt een korte samenvatting waar het gesprek over ging:
Overleg met de beleidskern
De insteek van de overleggen waren het gesprek aangaan over het vaststellen van een
onderzoek over natuur, geluid en lucht en de daarna vast te stellen maatregelen. Bij de
gesprekken was iemand van de beleidskern aanwezig, adviseurs van natuur, geluid en lucht,
de projectleider, de omgevingsmanager en nog een aantal partijen. De gesprekken verliepen
teleurstellend. De beleidskern gaf aan dat ze geen aanvullende onderzoeken wilden doen over
meekoppelkansen en bovenwettelijke maatregelen. Ze wilden het niet inzichtelijk maken
omdat ze al wisten dat ze geen extra ingrepen zouden doen. Tijdens het gesprek kwam er
eigenlijk al uit dat er weinig interesse was en er te weinig budget is om bovenwettelijke
maatregelen te nemen. De oplossing van de beleidskern was dat andere overheden
bovenwettelijke maatregelen kunnen inzetten, maar hun gaan dat niet doen.
Integrale afweging
Hoe kan er dan toch gestuurd worden op een integrale afweging bij de ruimtelijke projecten?
- Het onderzoeken van meekoppelkansen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van het
gebied rondom de weg.
- Als belanghebbenden uit de omgeving van het plangebied niet worden geïnformeerd
probeer je tegenstand te vermijden.
- Budgetten anders indelen om genoeg geld vrij te maken voor bovenwettelijke
maatregelen.
- Is deels ook afhankelijk van de omgevingsmanager en projectleider, wat voor persoon
het is en waar de belangen van die persoon liggen.
- Niet alleen technische rapporten leveren van de effecten van geluid, maar vooral kort
en krachtig inzichtelijk maken welke effecten het heeft op de omgeving. Wat zijn de
risico’s en gezondheidseffecten. Bijvoorbeeld echt letterlijk laten horen hoeveel decibel
geluid ervan afkomt.
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Bijlage 9. Gesprek Margreet Faber A7/A8 Amsterdam Hoorn
Margreet Faber: Omgevingsmanager Rijkswaterstaat
21 april 2022
Gesprek over het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn.
Op 21 april heb ik een interview gehouden met Margreet Faber om erachter te komen hoe we
vanuit Rijkswaterstaat omgevingsmanagers beter ondersteunen, bijvoorbeeld in de
verkenningsfase van een ruimtelijk project. Hier volgt een korte samenvatting van het
interview/gesprek.
Het project A7/A8 bevindt zich nu in de planfase en op dit moment wordt er dan ook gekeken
hoe gezondheid erin wordt verwerkt. Omdat er veel meer kosten komen door de
verslechterde veiligheid is er minder budget voor zaken zoals gezondheid. Er wordt op dit
moment door de omgevingsmanager wel veel onderzoek uitgevoerd naar landschappelijke
inpassing e.d.
De rol van Margreet is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving.
Ook gaat ze in gesprek met ze over hun zorgen bij het project. Dit speelt natuurlijk ook in op
zaken als geluid. De vraag is dan natuurlijk hoe we ze kunnen ondersteunen bij het maken
van de afweging op geluid. Omdat geluid vaak een van de grootste zorgen is voor omwoners
is het altijd een aandachtspunt geweest. Gezondheid is vaak lastig te meten, Maar geluid
wordt door omgevingsmanagers en projectleiders wel als een van de belangrijkste punten
beschouwd.
Een tip voor het team geluid en Rijkswaterstaat zou zijn dat vooraf, kort en overzichtelijk de
kosten van ruimtelijke ingrepen tegen geluidsbelasting in beeld moeten worden gebracht.
Omdat een omgevingsmanager niet van tevoren deze dingen weet kost het veel moeite om
daar zelf achteraan te gaan en de afweging dus te maken. Het team geluid kan dus
overzichtelijk opstellen hoeveel ingrepen kosten, indicatie van hoe en wat en wat de effecten
zijn. Een factsheet zou dus goed kunnen helpen. Dit hoeft echter niet per se in de
verkenningsfase omdat je dan nog niet in de diepte bezig bent met maatregelen tegen
bijvoorbeeld geluid. In de planfase zou dit wel erg goed kunnen helpen. Er moet natuurlijk
wel een disclaimer bij dat het maatwerk is.
Nog iets wat Margreet aanhaalde is dat er op Europees niveau en op andere niveaus ook
potjes zijn om ingrepen te doen in bijvoorbeeld natuur en milieu. Hoewel dat niet voor geluid
is, kan het wel gebruikt worden voor meekoppelkansen.
Het overzichtelijk aanleveren van data kan ook helpen. Soms verzinkt een
omgevingsmanager in stukken en data. Factsheets zouden kunnen helpen om compact data
in te leveren. Denk aan: Er komt een geluidsverhoging van 1dB. Dit heeft als effect dat… er
bijvoorbeeld zoveel mensen slaapgestoord zijn. Zulke factsheets kunnen waardevol zijn.
Het kan ook liggen aan welke omgevingsmanager en projectleider is aangesteld voor het
project. Toch is het twijfelachtig of je onderscheidt moet gaan maken tussen
omgevingsmanagers en projectleiders.
Het kan ook helpen als er geluidsadviseurs makkelijker te vinden zijn of direct contact hebben
met de omgevingsmanagers.
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Bijlage 10. Gesprek Loek van der Lof
Loek van der Lof: Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.
4 mei 2022
Op 4 mei 2022 heb ik een gesprek gehouden met Loek van der Lof over de ondersteuning
van omgevingsmanagers vanuit de afdeling WVL. Omdat ik uit het gesprek met Margreet
Faber interessante informatie heb kunnen verkrijgen over op welke manieren we
omgevingsmanagers kunnen ondersteunen en welke data daarvoor nodig is, besloot ik nog
een omgevingsmanager te ondervragen.
Het gesprek ging over de werkzaamheden van Loek. Hij heeft gewerkt bij wegen en water en
heeft daardoor veel verstand van de manier waarop Rijkswaterstaat werkt en afwegingen
maakt bij ruimtelijke projecten. Hij vertelde een aantal belangrijke dingen die ingingen op het
vormgeven van de integrale afweging en hoe participatie kan worden vormgegeven aan de
hand van de omgevingswet.
Een belangrijk advies van Loek is het zoeken van meekoppelkansen en het samenwerken met
andere bestuurlijke partijen. Bij het doen van werkzaamheden, onderhoud of nieuwe ingrepen
in de leefomgeving, is het belangrijk om te kijken of je kan aansluiten bij huidige of
toekomstige plannen. Als je als Rijkswaterstaat onderhoud wilt plegen aan een brug, kan je
aansluiten bij wegwerkzaamheden die een gemeente aan het uitvoeren is. Je kan je plannen
daarop aanpassen bijvoorbeeld. Een regio moet bij het nemen van een initiatief dus proberen
aan te sluiten bij andere bestuurlijke overheden.
Daar zit echter wel een keerzijde aan en er moet een goede afweging worden gemaakt. De
belastingbetaler uit Groningen voelt er niet veel voor om mee te betalen aan extra ingrepen
om een paar mensen in Rotterdam te helpen. Er moet dus een afweging worden gemaakt in
hoeverre Rijkswaterstaat meehelpt bij meekoppelkansen. Dit zou bijvoorbeeld ook meer op
het gebied van het leveren van kennis en expertise kunnen zijn.
Nog een advies van Loek is het opstellen van duidelijke kaders voor participatie. Dit houdt
niet in dat je bij verschillende projecten participatie op een bepaalde manier moet
vormgeven, maar het kan wel handvaten bieden. Bijvoorbeeld als een project op dit
schalniveau plaatsvindt en er zoveel bij betrokken is, kan je de participatie het beste zo
opzetten. Dit kan een advies zijn. Zo zorg je ervoor dat een omgevingsmanager en
projectleider niet gewoon informeren en zeggen dat ze aan participatie hebben gedaan.
Achteraf moet het namelijk verantwoord zijn op welke manier de participatie heeft
plaatsgevonden. Er moeten dus kaders komen voor hoe je de afweging voor participatie moet
vormgeven en wanneer je wel of niet voldoende aan participatie hebt gedaan.
Er kan ook al voor de introductie van de omgevingswet al worden overgestapt op zon manier
van vormgeven van participatie. Het is belangrijk dat de organisatie wordt wakkergeschud:
we gaan meer aan participatie doen, het is belangrijker geworden. Dit is ook een rol doe WVL
kan spelen.
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Bijlage 11. Gesprek IMA brainstorm. (Integrale Mobiliteits Analyse).
Gesprek IMA brainstorm. (Integrale Mobiliteits Analyse).
Dinsdag 10 mei 2022
Aanwezigen: Het team Geluid.
Op dinsdag 10 mei werd er een bespreking gehouden over de integrale mobiliteitsanalyse.
Het doel van de IMA is:
- De effecten van mobiliteitsontwikkeling breed in beeld brengen.
- Dat afzetten tegen huidige ontwikkelingen en opgaven formuleren.
- In kaart brengen waar in de toekomst problemen ontstaan en waar dus geïnvesteerd
moet worden in de infrastructuur en/of de omgeving.
De IMA 2021 is alleen gebruikt als achtergrondinformatie. Daarbij zijn op kaarten
geluidcontouren weergegeven. Er is nu een vraag vanuit de beleidkern om de IMA voor 2025
op te stellen. Daarbij zijn meerdere varianten uitgewerkt en mogelijk. Er liggen nu 2
verschillende voorbeelden op tafel:
- Een IMA met kaarten die weergeven voor heel Nederland waar ongeveer problemen
zijn. Weergegeven in percentages.
- Een uitgebreide IMA die weergeeft hoeveel geluidgehinderden of woningen er zijn bij
een geluidsbelasting van X dB. (Nadat de wettelijke verplichte maatregelen om aan de
GPP te voldoen zijn genomen).
De vraag is ook of dit moet worden gedaan voor alle geluidsfactoren. Wegen, luchtvaart,
scheepvaart, spoorwegen, windmolens en nog veel meer. Moet er een IMA komen voor al die
factoren of alleen een voor rijkswegen?
De tweede variant is waarschijnlijk de uitkomst. Hoewel dit niet precies is hoe het uitgewerkt
gaat worden is het wel de meest gedetailleerde variant en goed uitvoerbaar met de huidig
beschikbare data van Rijkswaterstaat.
Een gedetailleerde IMA is wellicht ook een goede implementatie van het advies dat ik aan het
opstellen ben. Het gaat geluidsknelpunten in beeld brengen. Het brengt geluidgehinderden in
beeld. Wellicht kan dit gekoppeld worden aan precies wat de omgevingsmanagers vragen in
mijn onderzoek en de gesprekken die ik heb gevoerd. Het geeft namelijk ook weer wat het
benodigd budget is voor geluidmaatregelen. Het geeft ook een indicatie waar wellicht
bovenwettelijke maatregelen kunnen worden genomen. Verdere ideeen die naar boven zijn
gekomen:
- Het per regio doen zodat elke regio in beeld heeft waar knelpunten ontstaan. Hierop
kunnen ze inspelen bij ruimtelijke projecten. Wellicht kunnen ze bovenwettelijke
maatregelen nemen.
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Bijlage 12. Bijeenkomst introductie geluidregister en databeheersysteem
omgevingswet.
Donderdag 12 mei.
Team Geluid
Regioadviseurs (geluid) uit heel Nederland
Op donderdag 12 mei was er een bijeenkomst in Utrecht over de ontwikkelingen van het
geluidregister en het databeheersysteem. Zoals in het onderzoek en de eerdere bijlages al is
aangegeven worden deze aangepast aan het nieuwe beleid van de omgevingswet. Hiervoor
zijn al meerdere bijeenkomsten geweest waarbij ik aanwezig was, maar deze bijeenkomst is
specifiek nog even belangrijk om te noemen.
Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen en de status van de
aangepaste instrumenten. Deze zijn voor een groot deel al klaar en er werd een presentatie
en toelichting gegeven over de werking ervan. Hierbij werd ingegaan op de rollen van de
regioadviseurs, hoe ze te werk gaan, en wat de taken worden. Ook werd hierbij duidelijk
uitgelegd hoe ze samenwerken met het team geluid van WVL. De werkwijze is veranderd
door het beleid van de omgevingswet en het is goed te zien dat ze hun best ervoor doen om
het nieuwe beleid toe te passen.
Naast de presentatie en uitleg, heb ik zelf ook nog een korte pitch gehouden over mijn
onderzoek en wat ik van plan ben. Ik heb uitgelegd waarom ik mijn onderzoek doe en wat het
nut ervan is. Daarnaast heb ik ze verteld wat hun eraan hebben en gevraagd of de me
kunnen helpen door het kunnen beantwoorden van een vragenlijst die ik ze binnenkort ga
opsturen. Ik heb met ze afgesproken dat ik het advies en de implementatie ervan kort opstel
op een one-pager. Daarbij maak ik een vragenlijst. De reacties van de regioadviseurs waren
positief en ze zijn benieuwd naar wat ik ze ga opsturen.
De one-pager en de vragenlijst zijn belangrijk voor het onderzoek omdat het me informatie
biedt over of mijn advies gegrond is en echt in de praktijk toegepast kan worden. Een deel
van het advies gaat effect hebben op de regio’s en de manier waarop ze samenwerken met
WVL. De resultaten van de vragenlijst worden behandeld in het hoofdstuk discussie in het
onderzoekrapport. De one-pager zelf en de vragenlijst worden verwerkt in de bijlagen.
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Bijlage 13. Gesprek Henk de Kluivert over audiovisuele middelen
Maandag 16 mei
Henk de Kluivert
Adviseur Geluid Rijkswaterstaat.
Op maandag 16 mei heb ik een gesprek gehad met Henk de Kluivert over het kunnen
implementeren van audiovisuele hulpmiddelen als toevoeging bij ruimtelijke projecten.
Vanuit gesprekken met omgevingsmanagers heb ik als feedback gehad dat geluid een
moeilijk thema is om een afweging op te maken. Als er gesproken wordt van een verhoging
van het aantal decibel is dit soms lastig om voor te stellen. Ook de effecten van geluid op
bijvoorbeeld gezondheid zijn voor veel mensen lastig om in te denken.
Henk is al een aantal jaren bezig met het testen en uitwerken van een manieren om in
verschillende scenario’s weer te kunnen geven wat de geluidsbelasting is en/of wordt. Dat
kan worden weergegeven in kleur, maar ook met geluidsopnames. Na het laten zien van wat
filmpjes en zijn uitleg, leek het me een goed idee om in het onderzoek aan te halen dat dit
mogelijkheden zijn om toe te passen bij:
- Participatie. Effecten van geluidverhoging of verlaging weergeven. Ook toepassingen
van geluidsschermen kunnen daarmee laten zien.
- Het effect laten zien van geluidsbeperkende maatregelen aan omgevingsmanagers en
projectleiders. Zo kunnen ze beter begrijpen wat een verhoging of verlaging van het
aantal decibel nou echt betekend.
Hoewel zijn onderzoek nog wat uitwerking nodig heeft, kan het een goede manier zijn om een
integrale afweging nog beter voor elkaar te krijgen. Samen met Henk heb ik ook afgesproken
om een gesprek te gaan voeren met een omgevingsmanagers, waarbij we het gaan hebben
over de toepassing van dergelijke hulpmiddelen. Ook heb ik de ideeën van Henk voor een
deel in mijn advies verwerkt, om alvast te laten zien wat nieuwe ontwikkelingen en
instrumenten voor positieve invloed kunnen hebben bij toekomstige integrale afwegingen bij
ruimtelijke projecten.
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Bijlage 14. One-pager Advies Rijkswaterstaat en WVL
De omgevingswet zorgt voor nieuw beleid. Onderdeel van dit nieuwe beleid is het maken van
een integrale afweging bij elk project. Mijn afstudeeradvies is gericht op geluid en hoe WVL
de regio’s beter kan ondersteunen tot het komen van een integrale afweging. Hieronder staan
in het kort de hoofdrichtingen uit mijn advies inclusief concrete doorvertalingen naar een
implementatie. Een uitwerking hiervan is te vinden in het volledige onderzoeksrapport.
Advies
1. Er is momenteel geen duidelijkheid over hoe invulling gegeven moet worden aan de
integrale afweging. Dat is wel noodzakelijk voor thema’s als gezondheid en participatie,
aldus de omgevingswet. Geadviseerd wordt om WVL een nadere uitwerking te laten
maken om vorm te kunnen geven aan de integrale afweging zoals bedoeld in de
omgevingswet.
• Richtlijnen voor participatie opstellen. Bij sommige projecten wordt geluid als
een bijzaak en een “vinkje” gezien. Maak participatie belangrijk in de voorfase
van een project. Signaleer knelpunten vanuit belanghebbenden in een voorfase,
los die op en zoek eventuele meekoppelkansen met andere problemen. Lever
ook duidelijke geluid-factsheets aan, in plaats van alleen uitgebreide juridische
rapporten die ter inzage worden gelegd.
2. Het takenpakket van WVL-geluid moet wijzigen om een betere ondersteuning te kunnen
geven aan de regio’s. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden. In de voorfase van een
project moet ingespeeld worden op behoeften van regioadviseurs, projectleiders en
omgevingsmanagers. Voorgestelde implementaties zijn:
• Richtlijnen opstellen over hoe in de voorfase van een project invulling kan
worden gegeven aan een integrale afweging. Voor elk project opstellen wat de
mate van complexiteit is en welk detailniveau noodzakelijk is bij het doen van
onderzoek en het uitwerken van knelpunten bij omgevingsfactoren. Goed
uitgewerkte projecten laten zien als voorbeeld, niet kaderstellend.
• Voor een betere ondersteuning vanuit WVL aan de regio’s is noodzakelijk:
- In de voorfase van een ruimtelijk project kunnen projectleiders en
omgevingsmanagers (eventueel in samenwerking met de geluidregioadviseurs) vragen stellen aan WVL. Hiervoor moet WVL de
zichtbaarheid verhogen van het steunpunt geluid.
- Duidelijke en overzichtelijke factsheets, toegepast op de behoefte van de
projectleider en omgevingsmanager. Geen uitgebreide juridisch
dichtgetimmerde rapporten. Nadruk leggen op de (gezondheids)effecten van
een verandering van de omgevingsfactor geluid, bijvoorbeeld aan de hand
van simpele indicatoren.
• Nieuwe technisch instrumenten ontwikkelen, die geluidknelpunten snel en aan
de hand van simpele indicatoren in beeld brengen. In de voorfase van een
project vraagt dit namelijk om een andere mate van detaillering dan ten tijde
van de voorbereiding van het projectbesluit. Indicatoren zijn bijvoorbeeld ‘het
aantal ernstig gehinderde’ en ‘het aantal slaapgestoorden’. Ook audiovisuele
hulpmiddelen kunnen knelpunten inzichtelijk maken en de dringendheid ervan
laten zien.
3. Budget gestuurd afwegen doet afbreuk aan de integrale afweging in de omgevingswet.
Budget is belangrijk, maar beperkt de afwegingsruimte.
• Budgetten reserveren of anders indelen, zodat gezondheid volwaardig in de
participatie wordt betrokken (dus niet voor de bühne).
• Meer onderzoek naar meekoppelkansen met natuur, lucht en andere domeinen
bij projecten. Eventueel de mogelijkheden aftasten om aanspraak te maken op
Europese budgetten.
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Bijlage 15. gesprek Fleur Blanken Project oeververbindingen Rotterdam.
Dinsdag 7 juni 2022
Fleuk Blanken, Omgevingsmanager Oeververbindingen Rotterdam & Toetsingspecialist
ruimtelijke projecten Rijkswaterstaat.
Henk de Kluivert, geluidsadviseur Rijkswaterstaat.
Op dinsdag 7 juni heb ik een gesprek gehouden met Fleur Blanken en Henk de Kluivert over
het project Oeververbindingen Rotterdam, mijn advies en het gebruik van audio/visuele
hulpmiddelen bij participatie.
Het gesprek begon met Fleurs mening over de integrale afweging en de Omgevingswet. Ze
weet wat de integrale afweging moet gaan inhouden. Ze gaf aan dat dat niet alleen voor
omgevingsmanagers en projectleiders is, maar in het hele proces van een ruimtelijk project.
Omdat ze zelf niet echt een oplossing kon bedenken, behalve participatie en gezondheid beter
uitwerken, begon ik met het bespreken van oplossingen die ik zelf heb opgesteld in het
advies.
Een hoop punten uit het advies leken haar een goede oplossing. Het opstellen van factsheets
over ruimtelijke ingrepen tegen geluidbelasting en was een punt dat echt helpt bij het snel
kunnen maken van een afweging. Andere punten die ze kon beamen waren onder andere:
-

De zichtbaarheid van geluidadviseurs en direct contact daarmee.
Vaststellen in kaders wat een integrale afweging inhoudt. Wel gaf ze de disclaimer dat
een afweging op budget en bijvoorbeeld meekoppelkansen, ook een integrale afweging
is.
Participatie belangrijk maken in de voorfase. Ze zag dat het in een aantal projecten
ook wordt gedaan, maar dat het soms twijfelachtig wordt vormgegeven.

Een belangrijk punt wat Fleur aanhaalde bij participatie is dat er nu vaak aan de voorkant
wordt gezegd dat belanghebbenden/participanten mee mogen denkne in het ontwerpproces.
Ook kunnen ze tips geven en knelpunten aanwijzen. Dat geeft participanten een goed gevoel,
maar is het ook meer dan dat? Je moet ze wel laten zien dat je echt iets doet met de inbreng
die ze leveren, anders diskwalificeer je jezelf als organisatie. Als je bepaalde kaders of
budgetten hebt, moet je dat aan de voorkant helder maken. Eerlijk toegeven wat het
maximale is wat je kan bereiken of uitgeven. Dat geeft participanten misschien minder ruimte
om oplossingen te bedenken, maar je blijft wel eerlijk. Ook laat het zien dat het voor jou als
organisatie ook moeilijk is om budgetten in te delen. Voor het onderzoek naar
bovenwettelijke maatregelen of meekoppelkansen kan bijvoorbeeld een budget per
deelgebied worden gegeven. Daar kunnen participanten vervolgens mee bepalen welke
ingrepen in de fysieke leefomgeving ze prioriteren.
Nadat we over nog een aantal onderwerpen hadden gepraat hebben Henk de Kluivert en ik
het nog kort gehad met Fleur over het gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen. Daarbij
haalde Henk de site wiehoortwatwaar aan en vertelde hij dat waar hij mee bezig is (bijlage..)
een verdere uitwerking daarvan is. Ook kan het instrument dat hij ontwikkelt toegepast
worden in toekomstige projecten. Fleur Blanken ging erop in en zei kort samengevat dat het
een goed initiatief is en zeker kan helpen bij het visualiseren van ingrepen. Het is toepasbaar
bij bijvoorbeeld participatie.
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Bijlage 16. Vragenlijst a.d.h.v. one-pager
Om het advies te toetsen bij de regioadviseurs en het team geluid is de one-pager
opgestuurd naar ze. Daarbij zat een vragenlijst die inging op het advies en ruimte bood om
goede of slechte punten van het advies uit te lichten. Dit is de vragenlijst zoals opgesteld op
het platform Google Forms:
Advies integrale afweging en Rijkswaterstaat
Vragen om het advies en de implementatie uit de one-pager te peilen bij de regio's.
Welke
*
- Punt
- Punt
- Punt

van de drie punten uit het advies vindt je het belangrijkst?
1: Een verbeterde uitwerking van het beleid op participatie en gezondheid.
2: Het wijzigen van het takenpakket van WVL en het team Geluid.
3: Budget gestuurd afwegen verhelpen en participatie en gezondheid stimuleren.

Wat is voor jou belangrijker:
*
- Een uitgebreide uitwerking van het beleid op participatie en gezondheid met duidelijke
kaders en stappenplannen voor een project.
- Richtlijnen met voorbeeldprojecten, maar het bij elk project opnieuw moeten afwegen hoe
de integrale afweging moet worden vormgegeven.
Denk je dat duidelijke en overzichtelijke factsheets, gericht op de effecten op gezondheid,
omgevingsmanagers en projectleiders beter kunnen helpen bij het maken van een integrale
afweging?
*
- Ja
- Nee
- Weet ik niet
Wat zouden de regio-adviseurs, samen met WVL, nog meer kunnen doen om de integrale
afweging op gezondheid en geluid voor elkaar te krijgen?
…
Vind je alle punten uit het advies haalbaar? Zo niet, geef aan welke en waarom.
…
Heb je nog verdere op -of aanmerkingen?
…
Wil je graag het volledige onderzoeksrapport opgestuurd krijgen? Laat dan hier je mailadres
achter:
…
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Bijlage 17. Resultaten vragenlijst one-pager
Hierbij de reacties die zijn binnengekomen op de vragenlijst:

Wat zouden de regio-adviseurs, samen met WVL, nog meer kunnen doen om de integrale
afweging op gezondheid en geluid voor elkaar te krijgen?
8 antwoorden
-

Het WVL-team kan een leidraad/kaart maken waarin geluidsmaatregelen en
gezondheidsmaatregelen naast elkaar staan en zo een duidelijk beeld geven van het
effect van iedere maatregel op de thema's.
Gezondheid moet gedefinieerd worden in de omgevingswet. Alleen dan kunnen er
vervolgstappen worden gezet om aanpassingen te doen aan kaders.
Eerder bij elkaar te komen; algemene richtlijnen te maken;
De integrale afweging vraagt om ander gedrag vanuit RWS. Het gewenste gedrag zou
vanuit het hogere RWS-management extra aandacht moeten krijgen en gesimuleerd
moeten worden.
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-

-

Bij projecten hier aandacht voor vragen
Pilot(s)
Onze werkwijze is gericht om volgend op de beoogde aanpassing van de infra een
dichtgetimmerd verhaal op het vlak van geluid te construeren. De toetsing is er ook op
gericht om na te gaan of alle kaders en regels nauwgezet zijn opgevolgd en toegepast
zodat we een RvS proof besluit kunnen opstellen.
In projecten lopen we er altijd tegen aan dat we gebonden zijn aan wat wettelijk
noodzakelijk is en dat we ook niet meer doen dan dat. Wil je meer dan moet dit bij de
opdracht voor de planuitwerking worden meegegeven samen met budgetruimte.
Gezondheid onderdeel laten zijn van de Community of Practise geluid. Geluidadviseurs
opleiden in gezondheid.

Vind je alle punten uit het advies haalbaar? Zo niet, geef aan welke en waarom.
7 antwoorden
-

-

-

-

Punt 3 is lastig haalbaar omdat het altijd zo goedkoop mogelijk moet. Afwegingen om
extra maatregelen te nemen is daarom vaak niet haalbaar. Daarnaast moet je
voorkomen dat de klager met de grote mond meer maatregelen krijgt dat de stille niet
klagende maar ongelukkige burger. Je moet blijven zorgen dat iedereen dezelfde
maatregelen krijgt waar ze recht op hebben.
Het punt dat ingaat op budgetten is nauwelijks haalbaar. Budgetten sturen een project
en ze worden al ingezet om te voldoen aan normen.
Nee, budgetten herverdelen is altijd een lastige discussie zeker als er ook politieke
druk aanwezig is.
Ja, afhankelijk van detailniveau
Advies 1 Is nodig en haalbaar
Advies 2: Ik denk dat de taak van WVL ligt bij het formuleren van een handreiking
(geen kader) en dat je de rol in de projecten bij de regio adviseurs moet laten. Het zal
een andere manier van werken vragen. Betrek de regio adviseurs ook bij het opstellen
van de handreiking.
Het RvS proof maken van besluiten zal ook nodig zal blijven om besluiten erdoor te
krijgen. Die tak van sport zal belangrijk blijven voor de RWS geluidcollega's.
Punt 3 is (op dit moment) niet realistisch omdat ik niet voorzie dat budgetten kunnen
worden verruimd.
Het begrip meekoppelkansen is aardig is ingeburgerd maar daarbij zijn we zeer
zakelijk en stellen we gelijk dat die door de omgeving moeten worden gefinancierd
(tenzij in te zetten als wettelijke maatregelen). Je zou hier meer ruimte moeten
krijgen om cofinanciering in te zetten voor de meekoppelkansen.
Ja.

Heb je nog verdere op -of aanmerkingen?
5 antwoorden
- Succes met je afstuderen
- Voor gezondheid heb je meer aspecten dan geluid, ik vraag me af of je ook breder heb
gekeken?
- Support van WVL is nodig bij implantatie van Ow
- Succes met de opdracht, heb je nog vragen dan mag je altijd bellen *******
- Nee.
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