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Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de
Hogeschool Rotterdam. In deze scriptie wordt ingegaan op hoe de afdeling WVL-Geluid
van Rijkswaterstaat haar instrumenten kan aanpassen om een integrale afweging te
bewerkstelligen bij ruimtelijke projecten. Van januari 2022 t/m juni 2022 heb ik in
opdracht van Rijkswaterstaat aan dit onderzoek mogen werken.
Hoewel de omgevingswet bekend voor me was, wilde ik graag de verdieping zoeken in
dat onderwerp. Daarbij wilde ik graag een onderzoek doen die inging op een
omgevingsfactor die wel aansloot bij mijn opleiding, maar waar ik nog veel over kon
leren. Dit onderzoek bij Rijkswaterstaat heeft me niet alleen veel geleerd over de
omgevingswet en het thema geluid, maar ook over de complexiteit van de vele
vraagstukken waar ze aan werken. Het speelveld van WVL, de politieke afwegingen die
een grote rol spelen en de belanghebbenden waar ze als organisatie mee te maken
krijgen hebben dit onderzoek complex gemaakt, maar des te gemotiveerder was ik om
eraan te werken.
Graag wil ik Dick Bergmans bedanken voor de uitstekende begeleiding en het altijd
paraat staan om uitleg of toelichting te geven. Ook de andere collega’s van het team
geluid wil ik graag bedanken voor hun behulpzaamheid. Tot slot wil ik mijn begeleider
vanuit school, Ilona van Breugel, bedanken voor haar begeleiding en inzet om me te
ondersteunen tijdens het onderzoek.
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Samenvatting
De omgevingswet brengt nieuw beleid met zich mee dat ingaat op hoe ruimtelijke
projecten moeten worden vormgegeven. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt
Rijkswegen en is verantwoordelijk voor de (nadelige) effecten op de fysieke leefomgeving
door veranderingen in bronkenmerken. De afdeling WVL-Geluid zorgt voor de handhaving
en naleving op beleid dat is opgesteld om inwoners van Nederland te beschermen tegen
geluid afkomstig van rijkswegen. De omgevingswet vraagt echter om een integrale
afweging met een prioritering van de fysieke leefomgeving, gezondheid en participatie.
Dit moet dan ook worden doorvertaald in de ruimtelijke projecten en werkzaamheden
van WVL-Geluid. Daarvoor is meer nodig dan alleen het actualiseren van technische
instrumenten. Om dat vraagstuk op te lossen is in dit onderzoek ingegaan op de vraag:
Hoe kan het team geluid (WVL) haar instrumenten aanpassen om Rijkswaterstaat te
helpen integraal te ontwerpen op basis van het nieuwe beleid van de omgevingswet?
Om het vraagstuk op te lossen is eerst het beleid van de omgevingswet uitgediept aan de
hand van beleidsstukken. Daarna is ingegaan op de instrumenten van WVL-Geluid, hoe
ze werken en hoe ze ingezet worden bij ruimtelijke projecten. Daarbij zijn inzichten van
experts en geluidsadviseurs gebruikt en de instrumenten met bijbehorende rapporten
bekeken. Na de instrumenten is ingegaan op een drietal ruimtelijke projecten, waarbij
rapporten, geluidsonderzoeken en de participatie is beschouwd. Daarover is ook het
gesprek aangegaan met regioadviseurs en omgevingsmanagers. Uit deze input is een
advies opgesteld, die vervolgens is getoetst bij adviseurs van WVL en de Regio’s.
Uit het onderzoek is gebleken dat de aanpassingen die nu worden gedaan aan de
technische en beleidsinstrumenten niet voldoende zijn om aan het beleid van de
omgevingswet te voldoen. Het beschouwen van de ruimtelijke projecten heeft laten zien
hoe een integrale afweging kan worden vormgegeven. Zo is gebleken dat een uitgebreide
participatie in de voorfase, het onderzoeken van meekoppelkansen en samenwerken met
andere partijen positief zijn voor een integrale afweging.
Om een integrale afweging te bewerkstelligen moet WVL-Geluid haar instrumenten
aanpassen, nieuwe instrumenten inzetten, budgetten herprioriteren en de regio’s (de
initiatiefnemers van projecten) beter ondersteunen bij het maken van een integrale
afweging. Daarvoor is ook betere en overzichtelijkere data nodig en moeten
meekoppelkansen standaard worden onderzocht bij ruimtelijke projecten. Richtlijnen met
uitwerkingsschema’s over complexiteit en detailniveau, gekoppeld aan hoe een integrale
afweging kan worden vormgegeven helpen bij het integraal ontwerpen.
Na toetsing van het advies bleek het grootste discussiepunt budget te zijn. Hoewel een
herprioritering kan helpen is het een politieke afweging die gemaakt moet worden. Meer
instrumenten of ruimtelijke ingrepen kosten ook veel budget, wat er op dit moment niet
is. Daarnaast is het uitvoeren van extra ingrepen (bovenwettelijke maatregelen) ook
kostbaar en kan het voor een ongelijke verdeling van geluidsbeperkende maatregelen
zorgen over Nederland.
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1. Inleiding
Met de komst van de omgevingswet heeft de integrale gezondheidsafweging in de
voorbereiding van ruimtelijke projecten een prominente plek. Tegelijkertijd moet voor de
definitieve besluitvorming voldaan worden aan alle technische geluideisen die de wet stelt.
Zo moet Rijkswaterstaat onder de geluidproductieplafonds blijven of indien deze worden
aangepast, aantonen dat alle woning in voldoende mate beschermd zijn en blijven.
Het team geluid, bij de landelijke dienst Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) van
Rijkswaterstaat, bereidt de transitie naar de omgevingswet op het gebied van geluid
voor. Op hoofdlijnen blijft de geluidproductieplafond beleidssystematiek gelijk, maar
methodisch zijn de wijzigen dusdanig dat Rijkswaterstaat gekozen heeft om haar
uitvoeringsinstrumenten (o.a. kaderdocumenten en beheertools) te actualiseren.
Deze actualisatie richt zich voornamelijk op het kunnen nemen van projectbesluiten onder
de omgevingswet en vraagt WVL momenteel veel aandacht en capaciteit. Maar de
omgevingswet is meer, namelijk het maken van een integrale (gezondheids)afweging.
Geluid is namelijk een stressfactor en heeft daarmee het effect op de gezondheid. Hoge
blootstellingen kunnen leiden tot ernstige hinder. Om te voorkomen dat WVL zich alleen
op de actualisatie van haar technische instrumenten richt, kijk ik alvast verder. Uiteindelijk
adviseer ik WVL hoe zij de ruimtelijke projecten kunnen ondersteunen bij het nemen van
integrale (gezondheids)afwegingen.
De opzet om tot het advies te komen is als volgt:
- Het beleid van de omgevingswet en de toepassing daarvan voor ruimtelijke projecten
en geluid.
- De instrumenten die het team geluid gebruikt en de doorvertaling naar de
omgevingswet.
- De ruimtelijke projecten van Rijkswaterstaat en de doorvertaling daarvan naar de
omgevingswet.
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2. Theoretisch kader
Om WVL te kunnen adviseren is voorkennis vereist. In dit afstudeeronderzoek is daarom
een hoofdstuk theoretisch kader opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de
gezondheidseffecten van geluid en wordt een doorvertaling gemaakt van geluidwetgeving
naar de uitvoering.
Duiding
Fysieke leefomgeving en leefbaarheid.
De fysieke leefomgeving is alles wat mensen zien, voelen en ruiken. Alles wat je om je
heen ervaart behoort tot je fysieke leefomgeving (IPLO, z.d.). Leefbaarheid is de mate
waarin de fysieke leefomgeving is afgestemd op de behoeftes die je hebt als mens (Beck
& Universiteit van Wageningen, 2010). Een groot deel van de leefbaarheid is afhankelijk
van een gezonde leefomgeving. Dit houdt in dat er geen overlast is van factoren als natuur,
geluid en lucht. Een gezonde leefomgeving zorgt ervoor dat de gezondheid van mensen
niet negatief wordt beïnvloed door externe effecten, zoals geluid. Gezondheid is een van
de pijlers van de nieuwe omgevingswet en daar moet dus meer aandacht aan worden
besteed bij ruimtelijke projecten (Slob et al., 2019). Omdat in de wet niet is vastgelegd
hoe er moet worden omgegaan met gezondheid, is het belangrijk te kijken naar wat er wel
precies in de omgevingswet staat en hoe er op basis van gezondheid en integraal
ontwerpen, toch een gezonde(re) fysieke leefomgeving kan worden gecreëerd.
Geluid in de fysieke leefomgeving
Geluid is een belangrijk onderwerp bij de ruimtelijke ontwikkeling. In de fysieke
leefomgeving wordt namelijk veel geluid gecreëerd, bijvoorbeeld door mensen, dieren,
water, verkeer en nog veel meer. Een groot deel hiervan kan ongewenst zijn, waarvan
geluid afkomstig van verkeer vaak als meest storend wordt ervaren (Provincie Gelderland
et al., 2016).
Omdat geluid afkomstig van verkeer voor veel overlast zorgt, is de verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat het geluid afkomstig van rijkswegen te monitoren en in kaart te
brengen. Rijkswaterstaat moet ook ingrepen in de fysieke leefomgeving doen wanneer
geluidsproductie hoger is dan toegestaan. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld
geluidsschermen te plaatsen, stiller asfalt neer te leggen of woningen saneren. Deze
ingrepen worden bij ruimtelijke projecten vaak gebruikt om de fysieke leefomgeving
leefbaarder te maken voor bewoners (Habben et al., 2004).
De noodzaak van geluid is ook opgetekend in het beleid, vastgesteld door de overheid.
Onder andere in de Wet Milieubeheer en de Wet geluidhinder staat hoe er moet worden
omgegaan met geluid en wat de regels zijn. Dit beleid is verder uitgewerkt in kaders en
wordt met behulp van technische instrumenten toegepast in ruimtelijke projecten. Omdat
het huidige beleid een wirwar is van regels is dit opnieuw ingericht en aangepast in de
Omgevingswet (Drenth, 2016).
De omgevingswet
De nieuwe omgevingswet heeft effect op de gezondheid van de fysieke leefomgeving. Zo
is er veel beleid opgesteld over de gezondheidseffecten van de geluidsproductie van
(rijks)wegen en trillingen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020d). Dit ligt ook
op lijn met Europese richtlijnen en adviezen die zijn opgesteld door het WHO. (WHO, 2018)
Het nieuwe beleid van de omgevingswet en de doelstellingen die daarin zijn uitgewerkt
moeten worden toegepast in de ruimtelijke projecten van Rijkswaterstaat. Dit onderzoek
gaat dan ook uitwijzen hoe de doelstellingen van de omgevingswet verwerkt worden in de
ruimtelijke projecten van het team geluid. Daarna wordt er uiteengezet op welke manier
die doelstellingen nog beter kunnen worden behaald, wellicht door aanpassingen te doen
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in de instrumenten, samenwerking of opzet van de ruimtelijke projecten. (Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, 2021)
Onderzoek
De fysieke leefomgeving wordt voor een groot deel beïnvloedt door geluid. Omdat verkeer
een van de grootste oorzaken is van geluidsoverlast is het belangrijk te kijken naar hoe dit
verminderd kan worden om de fysieke leefomgeving en de leefbaarheid te verbeteren.
Rijkswaterstaat beheert en controleert de geluidshinder die afkomt van rijkswegen en zorgt
ervoor dat het beleid dat op geluid bestaat, wordt uitgevoerd. Door de omgevingswet is dit
beleid echter aangepast, waarbij de focus nu komt te liggen op een integrale afweging.
Binnen Rijkswaterstaat moet daarom een omslag plaatsvinden om te kunnen werken aan
de hand van het nieuwe beleid.
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3. Methodologie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe het onderzoek is opgezet en welke stappen er zijn
gezet om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen.
De methodologie van de onderzoekstage is opgezet aan de hand van hoofd -en deelvragen.
De deelvragen zijn zodanig geformuleerd, dat de antwoorden kennis en inzicht verschaffen
bij het toewerken naar de eindadviezen. De hoofd -en deelvragen zijn als volgt
geformuleerd:
Hoofdvraag: Hoe kan het team geluid (WVL) haar instrumenten aanpassen om
Rijkswaterstaat te helpen integraal te ontwerpen op basis van het nieuwe beleid van de
omgevingswet?
De deelvragen die zullen helpen bij het antwoord op de hoofdvraag zijn:
1. Wat is het nieuwe beleid van de Omgevingswet omtrent Milieu (geluid)?
2. Welke instrumenten gebruikt WVL om de uniformiteit van het geluidsbeleid binnen
ruimtelijke projecten te waarborgen?
3. Hoe verhouden de huidige instrumenten zich tot het nieuwe (geluids)beleid van de
Omgevingswet?
4. Wat kan er worden geleerd uit voorbeeldprojecten waarin is geprobeerd een
integrale afweging vorm te geven?
5. Welke adviezen kunnen er worden opgesteld om de instrumenten en de
ruimtelijke projecten nog beter te laten voldoen aan het beleid van de
omgevingswet?
Deelvraag 1 wordt beantwoord om duidelijk te krijgen wat de omgevingswet inhoudt en
welk beleid ingaat op de scope van dit onderzoek. Dit wordt uitgediept door beleidsstukken
te lezen, waaronder de omgevingswet en het aanvullingsspoor geluid. Hieruit worden de
belangrijkste punten uitgelicht, zodat daar in het verloop van het onderzoek naar verwezen
kan worden of adviezen op worden gebaseerd.
Deelvraag 2 gaat in op de instrumenten die het team WVL-geluid gebruikt om het beleid
op geluid uitvoerbaar te maken. Hiervoor worden een viertal instrumenten beschouwd die
essentieel daarvoor zijn. De instrumenten worden onderzocht door ze zelf te bekijken,
beleidsstukken erover te lezen en in gesprek te gaan met de geluidsadviseurs die met de
instrumenten werken. Hiervan is ook een totaaloverzicht weergegeven in de bijlages.
Deelvraag 3 is opgesteld om diezelfde instrumenten te vergelijken met de hoofdpunten uit
de omgevingswet. In het advies kan er aangesloten worden op deze instrumenten, of kan
er worden geconcludeerd dat alleen het aanpassen van deze instrumenten niet voldoende
is. Om de deelvraag te beantwoorden worden de instrumenten en de omgevingswet naast
elkaar gelegd en wordt het gesprek aangegaan met geluidsadviseurs. Swots zullen helpen
bij het overzichtelijk maken van goede -en verbeterpunten.
Deelvraag 4 maakt duidelijk hoe er bij ruimtelijke projecten wordt geprobeerd integraal te
ontwerpen/af te wegen. Hierbij wordt ingegaan op de fases waarin de projecten zich
bevinden, welke instrumenten zijn gebruikt en hoe er invulling is gegeven aan de integrale
afweging. De projecten worden uitgediept door literatuur, beleidsstukken en andere
documenten door te lezen. Op basis van zelf onderzochte informatie wordt ook het gesprek
aangegaan met geluidsadviseurs, omgevingsmanagers en andere experts. Daarbij wordt
ingegaan op de integrale afweging, hoe die is vormgegeven en op welke manier die kan
verbeteren.
Deelvraag 5 is een uitwerking van het antwoord op de hoofdvraag. Het is een advies,
opgesteld aan de hand van het eerder onderzochte beleid, de instrumenten en de
ruimtelijke projecten. Er worden verbeterpunten aangedragen voor WVL en de regio’s. De
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adviezen worden ook besproken met experts van WVL en omgevingsmanagers. Naderhand
is er een discussie, waarin de adviezen tegen het licht worden gehouden en waarin reacties
van experts worden belicht.
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4. Omschrijving organisatie
Een omschrijving van de organisatie is belangrijk om duidelijk te maken naar wie het advies
gericht is en de lijnen tussen organisaties helder te krijgen. Het is ook belangrijk om
duidelijk te hebben vanuit welk oogpunt het advies is opgesteld.
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en bestaat uit zes landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Het
doel van Rijkswaterstaat is Nederland veiliger, bereikbaarder, leefbaarder en duurzamer
maken. Binnen de organisatie werken zo’n 9000 medewerkers, verspreid over afdelingen
die zich met veel uiteenlopende onderwerpen bezighouden. Het team Geluid, binnen de
afdeling Natuur, Geluid en Lucht (onderdeel van WVL) houdt zich bezig met het beheren
en toetsen van verkeerslawaai dat afkomstig is van rijkswegen. Omdat dit veel impact
heeft op de fysieke leefomgeving en dus de gezondheid van mensen, is de taak van het
team geluid om ervoor te zorgen dat het beleid op geluid gehandhaafd wordt en ruimtelijke
projecten daaraan getoetst worden. WVL is echter niet de initiatiefnemer van de projecten,
dat is de regio. WVL heeft de taak om kennis te delen en zorg te dragen voor een uniforme
aanpak tussen de verschillende regio’s, zodat bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek in
Groningen op dezelfde wijze plaatsvindt en beoordeeld wordt als in Maastricht. WVL
ondersteunt dus de regio’s tijdens de ontwerpfase van de ruimtelijke projecten.
Op figuur 1 staat in het kort samengevat hoe de verhoudingen tussen beleid en uitvoering
zijn ingedeeld. De beleidskern stelt het beleid vast en maakt het werkbaar voor diensten
als Rijkswaterstaat en de regiodiensten. Hoe er vervolgens invulling wordt gegeven aan
het beleid (op geluid) wordt bepaald door Rijkswaterstaat. Zij toetsen de vastgestelde
normen en zorgen voor de naleving. Ze ontwikkelen instrumenten om dit efficiënt te
kunnen doen. De regiodiensten zijn vervolgens initiatiefnemer van de ruimtelijke projecten
en worden gecontroleerd door WVL.
Het nieuwe beleid in de omgevingswet vraagt echter om een andere aanpak, waarbij
gezondheid en een integrale afweging centraal staan. Een cultuuromslag is daarom
noodzakelijk binnen Rijkswaterstaat en het is aan het team geluid om dit vorm te geven.
Het advies wat uit dit onderzoek komt is dan mede gericht aan het team geluid en zal ze
helpen om de integrale afweging te verbeteren en waar nog mogelijk vorm te geven.

Figuur 1. Versimpelde stroomschema wat Rijkswaterstaat zoal doet (Glenn van Vliet, 2022)
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5. De omgevingswet
Omdat het belangrijk is te kijken naar waar het vraagstuk vandaan komt is het goed om
even terug te keren naar de basis. Wat houdt de omgevingswet in en wat is het nieuwe
beleid van de omgevingswet op geluid? Om hierachter te komen worden onder andere de
omgevingswet, de aanvullingsregeling geluid, het aanvullingsbesluit geluid en de
aanvullingswet geluid onder de loep genomen. Het wordt ook duidelijk hoe dit beleid
samenhangt met het begrip: Integraal ontwerpen.
Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet bundelt 26 wetten die ingaan op de fysieke leefomgeving samen tot één
wet. Het doel is om de wetten duidelijker, moderner en eenvoudiger te maken en
makkelijker om mee te werken voor alle partijen. Naast wetten worden ook maatregelen
van bestuur samengevoegd en worden ministeriële regelingen samengevoegd tot 1
Omgevingsregeling.
Een initiatief opzetten voor de fysieke leefomgeving wordt gemakkelijker gemaakt en er
komt een digitaal loket. Het digitale loket maakt voor alle partijen inzichtelijk wat de
wetgeving is, welke stappen er moeten worden gezeten en dat participatie noodzakelijk is
bij het opzetten van een initiatief 1. Op figuur 2 is overzichtelijk weergegeven hoe de
omgevingswet is opgebouwd.

Figuur 2. Schematische weergave van de opbouw van het omgevingsrecht. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, z.d

Figuur 2 maakt duidelijk hoe de omgevingswet is opgebouwd. Het invoeringsspoor bestaat
uit bestaande wetten en regels. Het hoofdspoor bestaat uit de omgevingswet, vier
algemene maatregelen van bestuur en een omgevingsregeling. Het aanvullingsspoor
bestaat uit vier beleidsontwikkelingen waar nog aan gesleuteld wordt, waarvan er één gaat

1

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021)
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over geluid. (Het invoeringsspoor en het aanvullingsspoor zijn reeds geïntegreerd in de
omgevingswet)
De Omgevingswet heeft twee (maatschappelijke) hoofddoelen, waarvan ook duidelijk te
zien is dat ze verwerkt zijn in de aangepaste wetgeving:
-

De Omgevingswet is gericht op het bereiken en instandhouden van een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
De Omgevingswet is gericht op het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. 2

Door het opstellen van deze doelstellingen moeten er stappen worden gezet om ze op een
correcte en doeltreffende manier te bereiken. De vier stappen die waren opgesteld om de
doelstellingen te bereiken zijn de volgende:
-

Het omgevingsrecht moet inzichtelijker, gebruiksvriendelijker en voorspelbaarder.
Er moet een samenhangende benadering komen voor de fysieke leefomgeving als
het gaat om beleid, besluitvorming en regelgeving.
Om de doelen voor de fysieke leefomgeving te bereiken moet een actieve en
flexibele aanpak worden opgesteld die de bestuurlijke afwegingsruimte vergroten.
De besluitvorming bij ruimtelijke projecten moet efficiënter en beter. 3

De hoofddoelen van de omgevingswet en de doelstellingen die daarop gebaseerd zijn
kunnen worden samengevoegd in één begrip: integraal ontwerpen. Integraal ontwerpen
houdt namelijk in dat op alle omgevingsfactoren, thema’s, belangen en andere factoren uit
de fysieke leefomgeving een goede en redelijke afweging moet plaatsvinden. Bij een
integraal ontwerp van ruimtelijke projecten zijn al deze factoren meegenomen en zijn er
weloverwogen beslissingen gemaakt.
Gezondheid
De Omgevingswet maakt het dus mogelijk om op een samenhangende en efficiënte manier
de leefomgeving te blijven verbeteren, waarbij de fysieke leefomgeving centraal staat bij
toekomstige ruimtelijke projecten. De fysieke leefomgeving heeft veel effect op de
gezondheid van mensen (Hoofdstuk 2). Geluid is één van de factoren in de fysieke
leefomgeving die een enorme impact kan hebben op de gezondheid van mensen.
Gezondheid is dan ook één van de kernpunten van de Omgevingswet omdat het zo
beïnvloed wordt door de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bevat dan ook een
algemene zorgplicht die erop toeziet dat de nadelige gevolgen op de fysieke leefomgeving
tot het minimum worden beperkt. Dit werkt door in de verschillende instrumenten van de
wet zoals: omgevingsvisies, normstelling, besluiten op vergunningsaanvragen. 4 Hoewel er
wordt gehamerd wordt op gezondheid, zijn er toch weinig concrete regels of kaders over
gesteld in de omgevingswet.
Bij opstellen van gezondheid als een zeer belangrijke factor in de omgevingswet is mede
ook gedacht aan Europese richtlijnen en WHO-adviezen. Zo worden vanuit de EUrichtlijnen opgesteld voor de fysieke leefomgeving, waaronder geluid. De WHO heeft in
2018 een adviesrapport opgesteld waarin ook richtlijnen en normen worden geadviseerd
voor geluid en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen.5 Deze richtlijnen zijn
echter niet verwerkt in de omgevingswet. Wel wordt ernaar verwezen.
Participatie
Nog een belangrijk punt uit de Omgevingswet is het toepassen van participatie. Hoewel
participatie nu ook al belangrijk is, wordt het bij de Omgevingswet een vereiste. Bij
ruimtelijke projecten moet worden aangegeven wie er bij de plannen zijn betrokken, wat
BRO, 2020
VNG, 2019
4
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020d
5 WHO, 2018
2
3
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de uitkomsten van de participatie waren en hoe er invulling is gegeven aan het
participatiebeleid. Hoewel de mate van participatie niet vastgesteld is en die vrij invulbaar
is, wordt de nadruk toch gelegd op het meenemen van de belangen van belanghebbenden.
Het is belangrijk een ruimtelijk project zoveel mogelijk te laten voldoen aan de wensen
van de belanghebbenden 6. Participatie zorgt uiteindelijk voor een integrale afweging, want
knelpunten en inzichten van belanghebbenden worden onderzocht en meegewogen.
Beleid
In de omgevingswet is beleid vastgesteld over meerdere thema’s binnen de fysieke
leefomgeving. Omdat we willen inzoomen op het thema geluid, wordt er gekeken naar het
beleid dat is vastgesteld in het aanvullingsspoor geluid. Dit aanvullingsspoor regelde de
inpassing van nieuwe geluidsregels in de omgevingswet.
Het aanvullingsspoor bestaat uit drie onderdelen:
- Aanvullingswet: De nieuwe regels
- Aanvullingsbesluit: De normen en procedures
- Aanvullingsregeling: Uitwerking van de procedures op technisch gebied.
De drie onderdelen van het aanvullingsspoor samen bevatten alle nieuwe wet- en
regelgeving op geluid.
Taak van Rijkswaterstaat: Het controleren en sturen van geluid dat afkomstig is van
rijkswegen. 7
Doelstellingen aanvullingswet geluid
- Gelijke mate van bescherming van gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit.
Hoewel de wetten versimpeld worden en makkelijker om mee te werken moet het
niet minder bescherming bieden dan voorheen. Ook op juridisch gebied moet er
geen achteruitgang zijn.
- De gemeente blijft hoofdverantwoordelijke van de fysieke leefomgeving, tenzij de
geluidsbronnen in beheer zijn van andere partijen. Denk aan de Rijkswegen onder
beheer van Rijkswaterstaat.
- Er moet meer plek komen voor maatschappelijke initiatieven en de maatschappij
moet beter betrokken worden bij besluitvorming (participatie).
- De Omgevingswet is gekoppeld aan het Europese recht en andere (internationale)
verdragen. Er moeten in de Omgevingswet dan ook geen andere dingen of meer
dingen worden voorgeschreven dan daaruit gehaald kan worden. Dit is alleen
mogelijk als alle belangen erop wijzen dat het niet anders kan. 8
Verandering in regels
In de omgevingswet zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in regels die belangrijk
zijn voor dit onderzoek.
Het gebruik van de geluidsproductieplafonds wordt uitgebreid naar provinciale wegen en
industrieterreinen met Rijks -of groot regionaal belang9. Dit heeft als voordeel dat er
zonder (juridische) procedures ingrepen aan wegen kunnen worden gedaan om de
geluidbelasting te verlagen en bereikbaarheid te optimaliseren. 10
Geluidszones worden vervangen door geluidsaandachtsgebieden. De geluidsaandachtsgebieden worden vastgelegd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, wat voor
iedereen inzichtelijk is. De geluidsaandachtsgebieden liggen om de geluidsbron heen,
waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat binnen de zone van het
geluidsaandachtsgebied
de
standaardwaarde/voorkeurswaarde
(VKW)
wordt
6

IPLO, z.d.

7

Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2018, Hoofdstuk 3.2
8
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2018, Hoofdstuk 1.3
9
(Informatiepunt Leefomgeving, z.d.)
10
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2018, Hoofdstuk 4.7
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overschreden. Als men daar woningen wil gaan bouwen is de initiatiefnemer zelf
verantwoordelijk voor het aanbrengen van eventuele geluidsisolatie op de woning. 11
Geluidswerende maatregelen zijn ook uitgewerkt in de aanvullingswet geluid, hoewel deze
niet veel verschillen van de voorgaande wetgeving. In het aanvullingsbesluit geluid zijn
regels vastgesteld over de uitoefening van bevoegdheid bij het toepassen van
geluidwerende maatregelen.12
Het vernieuwde beleid omtrent geluid heeft nieuwe normen opgeleverd voor het
uiteindelijk kunnen vaststellen van een omgevingsvisie of het nemen van een
projectbesluit. Op figuur 3 is een schematische weergave te zien hoe dit doorwerkt in
ruimtelijke projecten.

Figuur 3. Schematische weergave normenkader geluid. Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020

Zoals te zien is in figuur 3 wordt er gewerkt met nieuwe waarden: De voorkeurswaarde
(VKW), de maximale waarde (MW) en de binnenwaarde (BW) (Figuur 4). Als het
geluidsniveau voldoet aan de VKW is er geen aanvullend geluidsonderzoek nodig
(bijvoorbeeld als het plangebied buiten het geluidsaandachtsgebied ligt. Wanneer het
geluidsniveau echter tussen de VKW en de MW ligt is een extra geluidsonderzoek
noodzakelijk en moet er een bestuurlijke afweging worden gemaakt of het project
doorgang kan vinden of niet. Ook wordt er dan gekeken naar doelmatigheidscriteria. Als
het geluidsniveau boven de MW komt kan het project niet doorgaan, tenzij er een speciale
uitzondering wordt gemaakt.

11
12

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020c, Blz. 77
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020a, par. 2.43)

Pagina 15 van 64

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

Figuur 4. Vastgestelde normen geluidbelasting. Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020

Kijkend naar de oude normen, zorgen de nieuwe normen ervoor dat er net wat meer ruimte
komt om te bouwen langs wegen.13
Aanvullingsregeling geluid
In de aanvullingsregeling geluid worden vooral de technische en praktische details
behandeld van het nieuwe beleid. Er wordt bijvoorbeeld uiteengezet welke nieuwe
meetmethodes er moeten worden toegepast en op welke manier en volgens welke
modellen gerekend moet worden.14 Deze nieuwe rekenregels worden gebruikt bij
verschillende instrumenten die behandeld worden in hoofdstuk 6.
Conclusie
Het nieuwe beleid van de omgevingswet en de aanvullingsregeling geluid brengen nieuwe
doelstellingen met zich mee. Er moet meer worden ingezet op de fysieke leefomgeving,
gezondheid van mensen en participatie. Om dit te bewerkstelligen zijn nieuwe regels
vastgelegd over waardes, maatregelen en instrumenten. Samengevat kan er worden
gezegd dat het nieuwe beleid moet helpen bij het maken van een integrale afweging bij de
ruimtelijke projecten. Hoe dit nu wordt gedaan en hoe dit kan verbeteren wordt in de
volgende hoofdstukken uitgediept.

13
14

MP,z.d.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021a
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6. Instrumenten
Het nieuwe beleid van de omgevingswet werkt door in alle ruimtelijke projecten van het
team geluid. Daarom is het belangrijk om het antwoord te krijgen op de vraag: Welke
instrumenten gebruikt WVL nu om de uniformiteit van het geluidsbeleid binnen ruimtelijke
projecten te waarborgen? In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op een viertal
beleidsinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten:
- De geluidproductieplafonds
- Het databeheersysteem
- Het KAOW
- Het KDMC
De instrumenten worden bijvoorbeeld gebruikt om kaders te stellen, data te beheren of te
controleren of bepaalde ingrepen in de ruimte doelmatig zijn. Ze zijn essentieel voor de
vertaling van het beleid in een methode om dat beleid te toetsen en na te leven. Ook zijn
ze belangrijk om te beschouwen omdat er in het uiteindelijke advies bij deze instrumenten
kan worden aangesloten om een integrale afweging te stimuleren.

6.1 GPP, Geluidsproductieplafonds
De geluidsproductieplafonds (GPP) zijn een beleidsinstrument die de maximale toegestane
geluidsproductie weergeven langs wegen of spoorwegen. De geluidsproductieplafonds zijn
geprojecteerd in een interactieve kaart met geluidsreferentiepunten. Door heel Nederland
zijn er langs alle rijkswegen en hoofdspoorwegen in totaal ongeveer 60 duizend van die
geluidsreferentiepunten. Op elk referentiepunt geld een plafond, de maximale
geluidsproductie. De geluidsreferentiepunten liggen ongeveer een hectometer uit elkaar
en 40 tot 60 meter van de weg af. De ligging ten opzichte van het maaiveld is altijd 4
meter. Naast het zien van de maximaal toegestane geluidsproductie op een referentiepunt
kan men dus ook al deze waarden zien. 15 De voordelen van een plafond zijn:
-

Het geeft duidelijkheid over het kunnen treffen van maatregelen in situaties
waarbij de geluidsproductie toeneemt.
Projecten die weinig invloed hebben op de geluidproductie kunnen doorgang
krijgen zonder akoestisch onderzoek.16

Geluidregister
Het geluidsregister is een plek waar alle data over de geluidreferentiepunten bij elkaar
komt. Het wordt geprojecteerd op een online kaart, het geluidsregister. Deze website is
voor iedereen beschikbaar en iedereen heeft dan ook te mogelijkheid te zien hoe de
geluidproductieplafonds bij hen in de buurt zijn vastgesteld. In het geluidsregister is ook
data te zien over een deel van de geluidsschermen, zoals hoe hoog ze zijn.
Op figuur 5 is te zien hoe het geluidregister in elkaar steekt. Duidelijk te zien zijn de blauwe
referentiepunten, die het geluidproductieplafond (GPP) weergeven. De afschermende
objecten zijn geluidschermen, waar ook meer data over kan worden ingezien. Omdat de
GPP’s voor iedereen inzichtelijk zijn heeft iedereen, belanghebbende, initiatiefnemer of
bewoner de benodigde data om de geluidssituatie te bekijken.
Methodiek
Door het gebruiken van wettelijk vastgestelde rekenmethoden en formules (vastgesteld in
de eerdergenoemde aanvullingsregeling geluid) kunnen de GPP’s accuraat worden
berekend en is het mogelijk om voorspellingen te doen voor de toekomst.17 Elk jaar wordt
er door het RIVM gecontroleerd of de geluidreferentiepunten kloppen. WVL moet ook elk
15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, z.d.
Rijkswaterstaat & WVL, 2021
17
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021c
16

Pagina 17 van 64

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

jaar een nalevingsverslag opstellen waarin alle geluidsreferentiepunten zijn gecontroleerd
op overschrijdingen.

Figuur 5. Het geluidregister van Rijkswaterstaat. Bron: Rijkswaterstaat, 2022
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6.2 Databeheersysteem
Het databeheersysteem is een technisch instrument dat op de achtergrond alle data opslaat
die nodig is voor het kunnen opstellen en visualiseren van de geluidsproductieplafonds. Dit
systeem wordt dus gebruikt om uitvoering te geven aan beleidsinstrumenten.
Het databeheersysteem bevat alle data die nodig is voor de geluidproductieplafonds,
geluidbronnen, wegen en verkeersintensiteit. Voor alle rijkswegen in Nederland is in het
systeem data opgeslagen over de bronkenmerken:
- Wegsoort (bijvoorbeeld type asfalt).
- Verkeersintensiteit.
- Verkeerssnelheid.
Maar ook over waar geluidsschermen liggen, waar de wegen liggen, de hoogteligging en
nog veel meer data.
In het databeheersysteem zijn ook alle geluidreferentiepunten ondergebracht. De
geluidreferentiepunten zijn de blauwe bolletjes op figuur 5. Door het databeheersysteem
te koppelen aan een rekenprogramma (nu nog Silence) kunnen er geluidsproductieplafonds
worden berekend. Het rekenprogramma Silence gebruikt de rekenmethodes en formules
die zijn vastgesteld onder de wet Milieubeheer. Naast het vaststellen van geluidproductieplafonds kunnen er ook voorspellingen gedaan worden voor de toekomst door het
aanpassen van de data (bijvoorbeeld de bronkenmerken). Zo kan er bijvoorbeeld gekeken
worden wat de geluidsproductieplafonds zullen zijn over een aantal jaar, uitgaande van
scenario’s die invloed hebben op bijvoorbeeld de verkeersintensiteit. Via het
databeheersysteem kunnen ook de nalevingsverslagen worden opgesteld.18
Het databeheersysteem is dus een belangrijk instrument wat de basis is voor onder andere:
- Het kunnen berekenen van het aantal dB op de gevel van woningen.
- Het kunnen berekenen van de geluidproductieplafonds
- Het kunnen controleren of bronkenmerken of overdrachtskenmerken doeltreffend
zijn.
- Kunnen voorspellen aan de hand van scenario’s hoe de geluidproductie er over een
tijdje zal uitzien en daarop inspelen door ingrepen te doen in de bronkenmerken.
- Het inzichtelijk maken van de geluidsproductieplafonds en andere data in een
digitale omgeving (GIS)
- Voor nieuwe ruimtelijke projecten de lokale (geluid)situatie alvast in kaart brengen
of vooraf berekenen.

18

DGMR Software B.V. et al., 2014
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6.3 KAOW (Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer)
Een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat bevat het aanleggen, verbeteren en
onderhouden en het beheren van de Rijkswegen. Zoals al eerder is besproken is een
belangrijke taak ook het berekenen en vaststellen van de GPP’s (geluidproductieplafonds).
In de uitleg van de GPP is al een aantal keer het begrip akoestisch onderzoek
voorbijgekomen, bijvoorbeeld in figuur 3. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk om
erachter te komen in hoeverre de geluidproductieplafonds misschien worden overschreden
bij bijvoorbeeld nieuwe ruimtelijke projecten in de desbetreffende omgeving. Dit
beleidsinstrument wordt standaard ingezet wanneer de GPP- waarde wordt overschreden.
Het is belangrijk om naar de kaders te kijken omdat daarmee ervoor wordt gezorgd dat er
uniform wordt gewerkt (tussen regio’s). De kaders zijn dan ook relevant omdat ze wellicht
gebruikt kunnen worden om het advies in te implementeren.
Het KAOW bevat een overzicht alle richtlijnen en regels die zijn opgesteld over akoestisch
onderzoek. Het is bedoeld voor werknemers van Rijkswaterstaat (en adviseurs die in
opdracht van RWS werken) die werken met akoestische onderzoeken. Het KAOW is
opgesplitst in 2 delen:
- De wettelijke aanleiding van akoestisch onderzoek en de vastgelegde regels in
algemene zin.
- Hoe akoestisch onderzoek inhoudelijk wordt vormgegeven en wie en wat men
daarvoor nodig heeft. 19
Het KAOW moet worden aangepast aan het nieuwe beleid van de Omgevingswet. Het is
daarom belangrijk om de inhoud te bekijken, zodat er later gereflecteerd kan worden op
de veranderingen die mogelijk worden doorgevoerd.
Deel 1 van het KAOW legt onder andere uit hoe de GPP’s werken, wat de wetgeving erover
is en hoe het is ontstaan. Zo wordt er aangehaald hoeveel meter ze uit elkaar moeten
liggen, hoeveel meter van de weg en wat het plafond inhoudt. Er wordt ook uitgelegd hoe
de GPP’s werken met verschillende wegen en welke wetgeving daarover gaat. De Wet
milieubeheer is werkzaam bij wegen waarbij de GPP’s actief zijn. Wegen waarbij deze niet
actief zijn vallen onder de Wet Geluidhinder. Verdere onderwerpen die aan de orde komen
in deel 1 zijn:
- Het wijzigen van de geluidproductieplafonds
- Naleving en monitoring van de geluidproductieplafonds
- Werking GPP’s bij ruimtelijke projecten van RWS
- Alle programma’s en tools die worden gebruikt.
- Welke maatregelen er allemaal kunnen worden getroffen bij verschillende soorten
ruimtelijke projecten van RWS.
- Uitleg van alle begrippen die verwerkt zijn in de Wet Milieubeheer en de Wet
Geluidhinder. 20
Deel 2 van het KAOW legt uit hoe akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd op
woningniveau. Akoestisch onderzoek bevat veel verschillende soorten onderzoek en
technieken. In dit deel van het KAOW worden alle stappen genoemd die bij elke vorm van
akoestisch onderzoek moeten worden gezet en de reken -en meetvoorschriften die daarbij
moeten worden gebruikt. De reken -en meetvoorschriften gaan over de bronkenmerken,
de overdrachtskenmerken (als wallen en geluidsschermen), woningen en de verhoudingen
daartussen.
Het KAOW geeft in deel 2 ook richtlijnen om maatregelen te nemen tegen geluid.
Belangrijke zijn onder andere:

19
20

Rijkswaterstaat WVL, 2017 P.17
Rijkswaterstaat WVL, 2017 P.16-110
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Bronmaatregelen
- Aanpassingen aan het wegdek
- Aanpassingen aan de verkeerssnelheid
Overdrachtsmaatregelen
- Geluidsschermen en wallen (veel variaties)
- Afstand
- Geluidsongevoelige gebouwen
- Maatregelen bij de ontvanger. 21

21

Rijkswaterstaat WVL, 2017 P. 111-304
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6.4 KDMC (Kader Doelmatigheidscriteria)
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat er allerlei ingrepen kunnen worden gedaan aan
bronkenmerken en overdrachtskenmerken en welke procedures daarbij horen volgens het
KAOW. Dergelijke ingrepen kosten veel tijd en geld en zijn dus niet altijd te verantwoorden.
Om te kunnen afwegen of maatregelen doelmatig zijn is het kader doelmatigheidscriteria
opgesteld. Daarin staat hoe men kan afwegen of ingrepen financieel of akoestisch te
verantwoorden zijn.
Methode
Het KDMC zet niet zomaar uiteen wat de kosten zijn financieel en wat de opbrengsten zijn
voor de leefbaarheid. De afweging vindt plaats via maatregelpunten en reductiepunten.
Maatregelpunten zijn de kosten van een toe te passen maatregel, uitgedrukt in punten.
Reductiepunten is het beschikbare budget voor maatregelen op de desbetreffende locatie,
uitgedrukt in punten. Daarnaast worden de akoestische baten en de te bewerkstelligen
geluidsreductie ook meegenomen. Het toepassen van het KDMC is verplicht bij akoestisch
onderzoek bij:
- De aanleg van nieuwe rijkswegen
- Het aanpassen van een rijksweg
- Geluidssanering bij een rijksweg
- Een onderzoek naar aanleiding van een geluidproductieplafond overschrijding, die
het gevolg is van een verkeerstoename.
De reductiepunten zijn dus het budget dat beschikbaar is voor de te treffen maatregelen.
Binnen een vooraf bepaalde cluster krijgt elke woning reductiepunten toegekend. Hoe meer
woningen er zijn die met geluidbelasting te maken krijgen, hoe meer reductiepunten er in
totaal beschikbaar zijn. De hoeveelheid reductiepunten en de toekenning daarvan staat
verder uitgewerkt in het KDMC22. De maatregelpunten zijn ingedeeld per maatregel
(geluidsscherm, wegdek etc.), in welke mate de maatregel wordt toegepast, en gebaseerd
op kosten bij een groot aantal projecten. Ook dit staat volledig uitgewerkt in tabellen in
het KDMC 23.
In het KDMC staat verder in stappen uitgelegd hoe men een doelmatigheidsonderzoek
opzet, wat daarvoor nodig is en hoe men uiteindelijk tot het gewenste resultaat komt.

22
23

Rijkswaterstaat WVL, 2019 P.30
Rijkswaterstaat WVL, 2019 P. 38
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6.5 Conclusie
Het team geluid gebruikt verschillende instrumenten voor het beheren, onderhouden en
vaststellen van geluid bij rijkswegen. Hoewel er enorm veel instrumenten zijn, zijn er vier
het belangrijkst voor de ruimtelijke projecten van RWS. Deze zorgen namelijk voor een
vertaling van het beleid in een methode om dat beleid te toetsen en na te leven.
Het eerste instrument is het gebruik van de geluidproductieplafonds. Deze referentiepunten maken het mogelijk om vast te stellen waar akoestisch onderzoek nodig is en zijn
ook noodzakelijk voor de naleving van vastgestelde wetgeving. Het databeheersysteem
bevat alle data over de bronkenmerken en overdrachtskenmerken van rijkswegen. In het
databeheersysteem wordt weer gerekend met een rekensysteem dat het mogelijk maakt
om berekeningen te doen op de GPP’s, voorspellingen te doen over geluidproductie in de
toekomst en scenario’s uit te werken. In combinatie met de GPP’s en het
databeheersysteem als hulpmiddel, is het KAOW opgesteld. Het KAOW zet uitgebreid
uiteen hoe er met de GPP’s gewerkt wordt en hoe akoestisch onderzoek werkt bij
ruimtelijke projecten. Het KDMC is vervolgens opgesteld om te kunnen onderzoeken of
ingrepen in de bronkenmerken of overdrachtskenmerken financieel en geluidsgewijs
doelmatig zijn.
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7. Instrumenten en de omgevingswet
De instrumenten die het team geluid gebruikt bij ruimtelijke projecten voldoen nu aan de
huidige wet -en regelgeving uit de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. Met het oog
op de naderende omgevingswet is het echter noodzakelijk de instrumenten te laten
voldoen aan nieuwe wet -en regelgeving. Op hoofdlijnen blijven de geluidproductieplafonds
en de beleidssystematiek gelijk, echter methodisch zijn de wijzigen dusdanig dat gekozen
is om uitvoeringsinstrumenten (o.a. kaderdocumenten en beheertools) te actualiseren.
In hoofdstuk 5 is op hoofdlijnen besproken wat het nieuwe beleid van de omgevingswet
inhoudt en welke wet -en regelgeving belangrijk is voor de instrumenten en ruimtelijke
projecten van het team geluid. In dit hoofdstuk wordt de volgende vraag beantwoord: Hoe
verhouden de instrumenten zich tot het nieuwe beleid van de omgevingswet? Deze vraag
is noodzakelijk om te beantwoorden omdat verkent kan worden welke aanpassingen er
nog meer gedaan kunnen worden in deze instrumenten, maar ze ook als best-practices
kunnen worden gebruikt voor een uitwerking van het advies.
Om deze vraag te beantwoorden wordt er gekeken naar hoe de instrumenten zijn
aangepast. Daarna wordt er met behulp van een SWOT-analyse gekeken naar de goede
en minder goede punten van de instrumenten en wat verbeterd kan worden om te voldoen
aan het beleid van de omgevingswet. De SWOTS zijn opgesteld op basis van interne
gesprekken en questionnaires met experts van WVL en het team geluid (bijlage 1), interne
meetings (bijlage 2, 4, 5) en pilots (bijlage 5 & 12) Het beleid van de omgevingswet uit
hoofdstuk 5 is hierbij een leidraad geweest. Ook de uitgangspunten uit hoofdstuk 7.1 zijn
naast de instrumenten gehouden.
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7.1 Uitgangspunten Rijkswaterstaat
Zoals in hoofdstuk 5 is besproken bevat de omgevingswet nieuwe doelstellingen die
samengevat kunnen worden in de term: Integraal ontwerpen. Om integraal te kunnen
ontwerpen worden veranderingen doorgevoerd in de technische -en beleidsinstrumenten
die gebruikt worden bij ruimtelijke projecten.
Vanuit Rijkswaterstaat zijn er een aantal uitgangspunten opgesteld voor het aanpassen
van de instrumenten op basis van het nieuwe beleid van de omgevingswet. De twee
hoofdpunten zijn:
• Herleidbaarheid
• Traceerbaarheid
Deze punten zijn opgesteld omdat in de omgevingswet een gelijk speelveld tussen burger
en overheid en de inzichtelijkheid van data als belangrijke punten worden genoemd.24
Herleidbaarheid houdt onder andere in dat alle data inzichtelijk is voor iedereen. Iedereen
(alle partijen) beschikt over dezelfde (volledige data). Dit is belangrijk omdat data onder
de omgevingswet steeds belangrijker wordt. Voor de burger wil Rijkswaterstaat dan ook
transparantie bieden. 25
Traceerbaarheid houdt in dat alle stappen die worden gezet, alle aanpassingen die worden
gedaan, moeten worden bijgehouden. Zo is het makkelijk om te zien wanneer en waarom
iets aangepast is.
Op basis van de twee opgestelde hoofdpunten en het eerder behandelde beleid van de
omgevingswet, zijn bij sommige instrumenten grote veranderingen doorgevoerd, bij
andere instrumenten waren deze minder nodig.

24
25

Antea Group, z.d.
Van Angeren, 2021
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7.2 Omzetten GPP
De geluidproductieplafonds zijn essentieel voor ruimtelijke projecten. In het vorige
hoofdstuk is uitgelegd hoe de geluidproductieplafonds werken en wat de voordelen van dit
beleid is. In het nieuwe beleid van de omgevingswet is uiteengezet dat een aantal
veranderingen noodzakelijk zijn om de geluidproductieplafonds te blijven gebruiken en te
laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Rijkswaterstaat moet deze veranderingen
doorvoeren in de GPP’s en tot in detail verder uitwerken. De manier waarop Rijkswaterstaat
en de afdeling geluid dat nu aan het doen zijn is als volgt:
Uitbreiden GPP-systematiek
In hoofdstuk 5 is uiteengezet dat de GPP-systematiek uitgebreid wordt naar provincies.
Provinciale wegen moeten ook gaan werken met geluidproductieplafonds. Hoewel dit niet
direct effect heeft op Rijkswaterstaat is het wel belangrijk om de provincies daarbij te
helpen. De afdeling geluid probeert dan ook ondersteuning te geven aan de provincies bij
het opzetten van de GPP-systematiek. De afdeling geluid is in principe expert op het gebied
van de systematiek en kan waardevolle ondersteuning en geven. De waardes voor
akoestisch onderzoek zijn ook deels veranderd, zoals beschreven op figuur 4. De voordelen
hiervan zijn:
- Een betere aansluiting op provincies/provinciale wegen bij ruimtelijke projecten.
- De nieuwe waardes bieden meer ruimte om te bouwen langs rijkswegen en
spoorwegen.
Nalevingsverslagen
Op de geluidproductieplafonds moet elk jaar een controle plaatsvinden waar
overschrijdingen plaatsvinden. Dit is noodzakelijk om erachter te komen waar eventueel
ingrepen moeten worden gedaan aan de bronkenmerken of overdrachtskenmerken bij de
rijkswegen waar overschrijdingen plaatsvinden. De nalevingsverslagen bestonden al, maar
de resultaten gaan nu ook gepubliceerd worden in het geluidregister zodat ze voor iedereen
inzichtelijk zijn. Ook de resultaten van de vijfjaarlijkse nalevingsverslagen voor de
Europese Commissie worden zichtbaar in het geluidregister.
- Transparantie en openheid. Voor iedereen inzichtelijk.
Analyse
De veranderingen die zijn doorgevoerd in de systematiek van de geluidproductieplafonds
lijken een goede stap te zijn richting de doelstellingen van de omgevingswet die ingaan op
herleidbaarheid en traceerbaarheid. Toch is het belangrijk de systematiek dieper te
bekijken en erachter te komen waar sterke en zwakke punten liggen. Op de SWOT in figuur
6 zijn de resultaten weergegeven van de afspiegeling van het instrument aan het nieuwe
beleid.
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Figuur 6. SWOT over de geluidproductieplafonds, een ruimtelijk instrument van Rijkswaterstaat (Glenn van Vliet, 2022)
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7.3 Omzetten Databeheersysteem
Zoals in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet, wordt het databeheersysteem gebruikt om
alle data op te slaan en te beheren die nodig zijn voor het opstellen en beheren van de
GPP’s. Op het databeheersysteem kunnen weer andere instrumenten/tools worden
aangesloten, denk maar aan het rekenprogramma Silence. Het databeheersysteem is de
basis voor de GPP’s en moet dan ook veranderingen ondergaan om te blijven voldoen aan
het nieuwe beleid van de omgevingswet. Omdat het databeheersysteem zo belangrijk is
kan er kan er in het advies wellicht op worden ingespeeld en de implementatie worden
vormgegeven met tools of data uit dat systeem.
Er zijn verschillende aanpassingen die hebben plaatsgevonden of waar op dit moment nog
aan gewerkt wordt. Op de volgende illustraties ziet men overzichtelijk wat er verandert
aan het databeheersysteem:

Figuur 7. Situatie databeheersysteem voor de omgevingswet. (Van Vliet, 2022)

Figuur 8. Situatie databeheersysteem, aangepast aan de uitgangspunten en het beleid van de omgevingswet. (Van Vliet,
2022)

Het databeheersysteem is op verschillende essentiële punten aangepast om te voldoen
aan het beleid van de omgevingswet:
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De data
De data in het databeheersysteem werd eerst beheerd door Rijkswaterstaat zelf. Alle data
over bijvoorbeeld wegen, kaartlagen, maaiveldhoogtes en meer werd zelf gecontroleerd
en aangepast. Dit kostte veel tijd en geld. Met de transformatie naar de omgevingswet is
er besloten dat er beter wordt aangesloten op bronnen van andere partijen, hierbij zijn
verantwoordelijkheden gelegd bij partijen die hier ook over horen te gaan. Denk aan het
gebruiken van het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Deze aanpassingen maken de data
beter en preciezer en zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de uitkomsten. (Bijlage 5)
Voordelen:
- Kwaliteitsverbetering data/betrouwbaarder.
- Betere besluitvorming en uitwerking van ruimtelijke projecten.
Het rekensysteem
In het rekensysteem zijn 2 verschillende aanpassingen gedaan om in te spelen op het
nieuwe beleid van de omgevingswet.
Het programma dat aangesloten was op het databeheersysteem was eerst Silence. Dit is
een al wat verouderd programma en er was verandering nodig om efficiënter en
nauwkeuriger te blijven werken. Het nieuwe rekensysteem is Geomilieu. Het voordeel van
Geomilieu is dat Rijkswaterstaat er niet voor altijd aan vast zit en niet verantwoordelijk is
voor onderhoud aan de rekenkern. Door het gebruiken van een extern programma maar
het zelf beheren van de data kan Rijkswaterstaat overstappen op een nieuwer, beter of
goedkoper programma.
Voordelen:
- Minder afhankelijk externe partijen.
- Efficiënter werken.
- Toekomstbestendig en oplossing knelpunten.
Webportaal
Het webportaal wordt in principe een nieuw instrument, maar vloeit voort uit het
databeheersysteem. Het nieuwe webportaal wordt een viewer waarin gebruikers kunnen
werken en ruimtelijke projecten kunnen projecteren. De regioadviseurs van
Rijkswaterstaat kunnen voortaan zelf de projecten toetsen, i.p.v. dat WVL-Geluid dat moet
doen. Wel voert WVL-Geluid de controle uit over de toets.
De positieve effecten hiervan zijn:
- Verbeterde toegankelijkheid (Overzichtelijke en compacte weergave)
- Tegemoetkomen van belanghebbenden en participatie (al in de verkenningsfase
van ruimtelijke projecten).
- Snellere processen bij ruimtelijke projecten.
Geluidaandachtsgebieden
Hoewel de GPP’s blijven bestaan zijn de geluidaandachtsgebieden nieuw. Met behulp van
het databeheersysteem en de rekensoftware kunnen de geluidaandachtsgebieden worden
geprojecteerd in het nieuwe webportaal en het geluidsregister. De geluidaandachtsgebieden worden dus ook voor iedereen zichtbaar. De voordelen hiervan zijn:
- Inzichtelijk voor iedereen. Zowel voor projectontwikkelaar, bewoners of andere
partijen.
- Standaardprocedure die samenwerken bij ruimtelijke projecten makkelijker maakt.
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Analyse
Het databeheersysteem is uitgebreid aangepast om in te spelen op het nieuwe beleid van
de omgevingswet. Deze aanpassingen moeten worden afgespiegeld aan het nieuwe
beleid om te kijken waar verbeterpunten zitten. De resultaten van deze analyse zijn
weergegeven in de SWOT in figuur 9.

Figuur 9. SWOT over het databeheersysteem van Rijkswaterstaat (Glenn van Vliet, 2022)
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7.4 Omzetten KAOW & KDMC
Het Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer en het Kader Doelmatigheidscriteria moeten
net als de andere instrumenten aangepast worden aan het nieuwe beleid van de
omgevingswet. De transformatie van deze instrumenten vindt zorgvuldig plaats omdat het
kaders zijn voor regels die de wetgever stelt aan onderzoeken.
Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer
Zoals in het vorige hoofdstuk is uitgelegd is het KAOW een instrument dat uitlegt hoe
akoestisch onderzoek werkt, wanneer het moet worden toegepast en hoe het moet worden
uitgevoerd. Voor het omvormen van het KAOW naar de omgevingswet zijn verschillende
adviesbureaus aangesloten die helpen met het aanpassen van de inhoud. De aanpassingen
die plaatsvinden in het KAOW zijn als volgt:
In het KAOW zijn reken -en meetvoorschriften opgenomen die aangepast worden naar de
nieuwe voorschriften van de omgevingswet.26 Hierbij moet ook uitgelegd worden hoe er
met de nieuwe methodes moet worden gewerkt en hoe de toepassing ervan is in bepaalde
situaties. Een voordeel hiervan is onder andere:
- Volledigere reken -en meetvoorschriften die zorgen voor duidelijkere kaders bij
ruimtelijke projecten.
In het KAOW is de structuur en de inhoud zo aangepast dat het overzichtelijker is en
makkelijker om mee te werken. Delen die niet meer van belang waren zijn weggelaten en
een aantal onderwerpen zijn herverdeeld in andere documenten 27. De teksten zijn ook
actueler. De voordelen hiervan zijn:
- Makkelijker voor WVL als voor regiodiensten om te werken met de kaders omtrent
akoestisch onderzoek. Zo dus ook een sneller proces bij ruimtelijke projecten.
Kader doelmatigheidscriteria
In het KDMC staat uitgelegd hoe er kan worden gemeten of ingrepen bij ruimtelijke
projecten doelmatig zijn. Dit gaat zowel om de financiële kant als de mate van geluidsreductie.
De ingrepen die zijn gedaan in het KDMC zijn vergelijkbaar als die van het KAOW. In het
KDMC is een hoop veranderd als het gaat om structuur. Het is geactualiseerd en
eenvoudiger gemaakt om mee te werken. Qua inhoud of manier van werken is er in het
KDMC echter niks veranderd28. De voordelen zijn hiervan net als bij het KAOW:
- Makkelijker voor WVL als voor regiodiensten om te werken met de kaders omtrent
akoestisch onderzoek. Zo dus ook een sneller proces bij ruimtelijke projecten.

26

Rijkswaterstaat WVL, 2017, p.146-172
Rijkswaterstaat WVL, dM+W (2) (2021)
28
Rijkswaterstaat WVL, dM+W (1) (2021)
27
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Analyse
Het KAOW en het KDMC hebben ook enkele veranderingen moeten ondergaan om naar de
geest van de omgevingswet als kaders te kunnen blijven gelden. Deze zijn ook afgespiegeld
aan het nieuwe beleid, wat resulteert in de SWOT op figuur 10.

Figuur 10. SWOT over het KAOW en het KDMC, kaders voor ruimtelijke projecten van Rijkswaterstaat (Glenn van Vliet, 2022)
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Overig analyse
Omdat er uit de gesprekken met experts WVL en het team geluid nog veel andere punten
kwamen die ingingen op het beleid van de omgevingswet en het aanvullingsspoor geluid
is er nog een SWOT opgesteld. De SWOT in figuur 11 gaat dan deels over de
uitvoerbaarheid van het beleid, de verwerking van het beleid in een ruimtelijk project en
het onderwerp gezondheid in het beleid.

Figuur 11. SWOT over het overige beleid en de toepassingen daarvan voor het team geluid (Glenn van Vliet, 2022)
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7.5 Conclusie
De instrumenten die gebruikt worden bij ruimtelijke projecten zijn en worden nu nog
aangepast om te voldoen aan het nieuwe beleid. Daarnaast moeten ze leiden tot een
integrale afweging. Hoe dit kan worden verbeterd is geanalyseerd aan de hand van het
bestaande beleid en gesprekken op basis daarvan met experts. De analyses van de
instrumenten laten zien wat de goede en minder goede punten zijn bij de transformatie
naar de omgevingswet. Deze punten verdienen meer aandacht of moeten aangepast
worden om de integrale afweging die in de omgevingswet staat, te bewerkstelligen. Ook
helpen die aandachtspunten als aanknopingspunten in het advies. Zo kunnen ze gebruikt
worden om een (methode voor) integrale afweging in vast te leggen.
Een aantal belangrijke punten uit de analyses zijn:
De koppeling tussen de rijkswegen en het onderliggende wegennet is nog niet uitgewerkt.
Hierover moeten afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheid en onderhoud.
Er wordt gewerkt met veel meer en complexere data. Dit is aan de ene kant positief, maar
kan ook leiden tot het introduceren van meer fouten en het afhankelijker zijn van andere
partijen als zij data moeten leveren. Daarnaast moeten ingenieursbureaus leren werken
met de nieuwe methodes.
Gezondheid is in de omgevingswet niet uitgebreid uitgewerkt en niet vastgelegd in kaders.
Hierdoor is de interpretatie voor iedereen anders en is het lastig om te weten of iets nou
echt integraal is afgewogen of niet.
Het alleen maar sturen op budgetten bij ruimtelijke projecten kan afbreuk doen aan de
integrale afweging. Hoewel budgetten belangrijk zijn, moet er ook gekeken naar
meerwaarde op het gebied van gezondheid en participatie.
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8. Ruimtelijke projecten
In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het beleid van de omgevingswet, het
aanvullingsspoor geluid en de instrumenten van het team geluid. De SWOTs hebben
vervolgens een overzicht gegeven van alle goede en minder goede punten bij de uitwerking
van dit beleid in de instrumenten. Om verder in te gaan op de praktijk worden in dit
hoofdstuk een drietal ruimtelijke projecten uitgediept. Daarmee wordt het antwoord
gegeven op de deelvraag: Wat kan er worden geleerd uit voorbeeldprojecten waarin is
geprobeerd een integrale afweging vorm te geven? Per project wordt die deelvraag
beantwoordt.
Elk van de projecten die worden onderzocht bevindt zich in een andere fase van uitvoering
en verschilt inhoudelijk. Het eerste project A13/A16 is al ver in de uitvoeringfase en de
verkenningsfase waarbij alle onderzoeken en afwegingen zijn geweest is al voorbij. Het
project A7/A8 bevindt zich in de planfase, waarbij de onderzoeken net zijn geweest en er
nu afwegingen moeten worden gemaakt. Het laatste project, oeververbinding Rotterdam
A16, bevindt zich in de verkenningsfase, waarbij de integrale afweging wordt
vormgegeven. Het verschil tussen die projecten en de fases waarin ze zich bevinden is
belangrijk om te kijken in welke fase de integrale afweging (beter) moet worden
vormgegeven, zodat in het advies daar op kan worden ingegaan. In figuur 12 worden de
projecten weergegeven.

Figuur 12. Visualisering onderzochte ruimtelijke projecten. (Glenn van Vliet, 2022)
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8.1 Project A13-A16
Het project A16 Rotterdam wordt gebruikt als voorbeeldproject om te kijken hoe hier
invulling is gegeven aan een integrale afweging. De A16 Rotterdam wordt op dit moment
gebouwd en is een nieuwe verbinding tussen de A16 (Terbregseplein) en de A13 (The
Hague Airport). De twee hoofdredenen voor het aanleggen van de nieuwe 11 kilometer
lange rijksweg zijn:
- Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming van het wegverkeer
voor de regio Rotterdam.
- Het verbeteren van de leefbaarheid van de regio. 29
Op figuur 13 is te zien hoe de nieuwe Rijksweg gaat lopen en aansluit op de A16 en de
A13.

Figuur 13. Het traject van de nieuwe Rijksweg A13/A16 (A16 Rotterdam, 2020)

Aanleiding
Voorafgaand aan het project A13/A16 zijn er een aantal onderzoeken geweest die in kaart
brachten welke problemen er precies speelden in de regio, waardoor het aanleggen van de
nieuwe rijksweg een logische stap was. In de Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam
staan de aanleidingen voor het project uitgebreid uitgewerkt. Hieronder volgt een overzicht
van de belangrijkste:
- Het hoofdwegennet voldoet niet aan de streefwaarden voor betrouwbare en
acceptabele reistijden. 30
- Het centrum van Rotterdam en het noorden van de regio Rotterdam is qua
bereikbaarheid erg slecht. Denk maar aan hoe vaak het verkeer vaststaat bij
verschillende knooppunten.
- De luchtkwaliteit rondom de knooppunten Berkel en Rodenrijs, Kleinpolderplein en
Terbregseplein is ernstig verslechterd en voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor
de leefomgeving.
- Rondom dezelfde knooppunten wordt ook niet meer voldaan aan de eisen voor
geluidhinder.
- Het onderliggende wegennet in het noordelijke deel van Rotterdam ondervindt
ook steeds meer druk. 31
29

Rijkswaterstaat z.d.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat & VROM, 2004
31
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2009
30
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Analyse en instrumenten
Om de aanleiding voor het project aan te pakken en de problemen op te lossen, zijn een
zestal varianten onderzocht in de Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Hierbij zijn
de effecten op de bereikbaarheid en gezondheid van elke variant uitgewerkt, waarna er
één eindontwerp is gekomen. Voor elke variant zijn andere bouwstenen gekozen, met een
focus op verkeer of de leefomgeving.
Voor het team geluid zijn de effecten op de leefomgeving bij de verschillende varianten en
de afweging die daarbij plaats heeft gevonden het belangrijkst. In de MER staat uitgebreid
hoe de integrale afweging heeft plaatsgevonden op het thema geluid en trillingen. De
systematiek die daarbij werd gebruikt bestaat uit vijf onderdelen:
- Geluidsgevoelige bestemmingen
- Akoestisch ruimtebeslag
- Oppervlakte nieuwe geluidsschermen voorkeurswaarde
- Oppervlakte nieuwe geluidsschermen grenswaarde
- Trillingshinder
Geluidsgevoelige bestemmingen
De systematiek voor het bepalen van de geluidsgevoelige bestemmingen en de effecten
daarop bij de varianten is weergegeven in de tabel in figuur 14.

Figuur 14. Verwachte aantal geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting meer dan 48dB (Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, 2009, Tabel 5.15)

Naast het opstellen van een tabel met de verwachtte cijfers, werd dit ook geprojecteerd
op de projectkaart. Daardoor is het met het blote oog snel te zien waar knelpunten
ontstaan (figuur 15).
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Figuur 15. Illustratie van verbeteringen en verslechteringen van de geluidssituatie. (Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, 2009, Afb 5.5)

Akoestisch ruimtebeslag
Akoestisch ruimtebeslag, of ook wel het gebied waar de geluidbelasting een vastgestelde
norm overschrijdt 32 werd ook nauwkeurig berekend voor het vaststellen van de
milieueffecten. Hierbij wordt dus niet gekeken naar de woningen, maar echt naar een
gebied (vergelijkbaar met een geluidsaandachtsgebied). (Figuur 16)

Figuur 16. Toename van het akoestisch ruimtebeslag bij het berekenen van de varianten. (Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, 2009, Tabel 5.16)

Oppervlak geluidsschermen
Nog een verdieppingsslag die werd gemaakt bij het geluidsonderzoek was het berekenen
van hoeveel vierkante meter geluidsscherm moet worden toegevoegd om in de nieuwe
situatie te gaan voldoen aan de Wet geluidhinder.

32

Crow, 2019

Pagina 38 van 64

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

Figuur 17. Benodigde m2 geluidsscherm bij de varianten. (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2009, Tabel 5.17

Naast de uitgebreide uitwerking van de effecten van de varianten op het thema geluid is
er ook voor elk tracédeel opgesteld wat de uiteindelijke effecten zullen zijn als het gaat om
een stijging van het geluid of een reductie. Ook is aangegeven hoeveel decibel dat betreft.
De uiteindelijke afweging over alle varianten vond plaats aan de hand van een enorme
matrix, waarbij niet alleen geluid, maar alle thema’s en alle effecten van de varianten tegen
elkaar zijn afgewogen (bijlage 6).
Integrale afweging
Om invulling te geven aan een integrale afweging is er tijdens het project veel ruimte
geweest voor participatie en het indienen van zienswijzen. Zo is er in 2005 al begonnen
met het onderzoeken van huidige en toekomstige knelpunten vanuit bestuurlijke en
professionele stakeholders en omwonenden. Deze reacties zijn voorgelegd aan het
ministerie van Verkeer en Waterstaat, de betrokken ambtenaren en de commissie voor de
MER 33. Ook na het vaststellen van de MER en het nemen van het tracébesluit is ruimte
gemaakt om reactie te geven. Deze reacties worden meegenomen bij het nemen van een
ontwerp-tracébesluit door de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 34
Voor het opstellen van het Tracébesluit zijn met professionele stakeholders, organisaties
en bewoners uitgebreid vraagstukken besproken die ingingen op verbindingen, inpassing
van de rijksweg en welke geluidmaatregelen worden genomen om bewoners te
beschermen.35 Het centraal stellen van het thema geluid als een van de hoofdpunten
ondersteunde hierdoor de integrale afweging.
Ook op het thema gezondheid is uitgebreid ingegaan. Er is niet vastgehouden aan de
vastgestelde normen en kaders, maar er zijn bovenwettelijke maatregelen genomen
waarvoor een groot budget beschikbaar werd gesteld. 36. Hiervoor is ook een speciaal
programma opgericht: factor 0. In dit programma is vastgesteld dat er ondanks de extra
ingrepen er 0 hinder of effecten op gezondheid extra mocht bijkomen. (Bijlage 7).

33

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005, blz. 4
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2009, H9
35
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015
36
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2016
34
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Conclusie
Het project A13/A16 is een uitgebreid project, waarbij veel factoren en stakeholders een
rol spelen. Hoewel alle thema’s belangrijk zijn, is het voor dit onderzoek relevant hoe de
integrale afweging heeft plaatsgevonden op het thema geluid. Uit de voorgaande analyse
van het geluidsonderzoek en de participatie valt het volgende te concluderen:
-

-

-

Door het opzetten van een gedetailleerde geluidssystematiek, waarbij uitgebreide
analyses zijn opgesteld, is het aannemelijk dat het thema geluid zwaar heeft
meegewogen bij het tot stand komen van het uiteindelijke ontwerp. Het investeren
van veel tijd en geld en het opzetten van uitgebreide tabellen en verbeeldingen van
de geluidsbelasting heeft duidelijk inzichtelijk gemaakt wat de effecten van de
nieuwe rijksweg zijn op de fysieke leefomgeving.
De uitgebreide participatie, voor bestuurlijke en professionele stakeholders en
bewoners, en het meenemen van die resultaten in de besluitvorming heeft ook
geresulteerd in een integrale afweging.
De bovenwettelijke maatregelen en een speciaal programma om ervoor te zorgen
dat er geen extra gezondheidseffecten zijn wijzen uit dat er extra tijd en geld in de
integrale afweging op dat thema is gestoken. Er is dus niet alleen voldaan aan
minimale eisen, maar echt geprobeerd om alle extra effecten tegen te houden.
Door de uitgebreide participatie, het opzetten van een uitgebreid geluidsonderzoek
met duidelijke (begrijpelijke) verbeeldingen en het toepassen van bovenwettelijke
maatregelen is zeker geprobeerd om te voldoen aan het beleid van de
omgevingswet.
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8.2 Project A7/A8
Het tweede project dat is geanalyseerd is het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn. Dit
project hoeft niet te voldoen aan de omgevingswet, maar vanuit WVL is er wel geprobeerd
om in gesprek te gaan met de regio over een koppeling naar de omgevingswet. Bij dit
project wordt gekeken naar de verkenningsfase en hoe er geprobeerd is te sturen op een
integrale afweging.
Het project bevindt zich op dit moment in de planfase, waarbij varianten worden
onderzocht en een voorkeur wordt gekozen. Figuur 18 geeft weer welke (hoofd)ingrepen
er gedaan gaan worden bij dit traject.

Figuur 18. Planuitwerking A7/A8 Amsterdam-Hoorn. (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020a)

Aanleiding
Voorafgaand aan dit project zijn onderzoeken uitgevoerd naar de A7/A8 en welke
problemen er nu en in de toekomst gaan spelen:
-

37

De bereikbaarheid bij Amsterdam-Hoorn en de omliggende gebieden staat onder
druk en verslechterd.
Uitgaande van toekomstscenario’s kan worden gesteld dat de drukte op deze
rijkswegen enorm zal toenemen en files flink zullen toenemen.
Op basis van deze twee punten kan ook worden gesteld dat de verkeersveiligheid
zal verslechteren. 37

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021d
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Analyse en instrumenten
Om de aanleiding van het project op te lossen zijn ingrepen in de fysieke leefomgeving
noodzakelijk. Daarom zijn er een aantal maatregelpakketten/varianten opgesteld met
ingrepen om de problemen op te lossen. In het planMER zijn vervolgens de milieueffecten
van elke variant uitgewerkt. Om de integrale afweging te kunnen ondersteunen op het
thema geluid is er een geluidsonderzoek uitgevoerd op twee verschillende manieren.
- Een onderzoek naar de geluidproductieplafonds en of ze overschreden worden.
- Een onderzoek naar de geluidsgevoelige bestemmingen, de geluidsbelasting en de
gehinderden als resultaat daarvan.
Het tweede onderzoek is in een aantal stappen ingericht en als volgt onderzocht:
Aantal blootgestelden
Uitgaande van de voorspelde situatie rond 2030 is uitgerekend hoeveel omwonenden
blootgesteld gaan worden aan verschillende geluidsbelastingen. Dit is weergegeven in
figuur 19. Hetzelfde is gedaan voor het aantal blootgestelden per nacht.

Figuur 19. Aantal blootgestelden per etmaal 2030. (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Antea Group,
2019, tabel 6.5

Gehinderden en slaapgestoorden
Met behulp van formules en berekeningen is de geluidsbelasting die effect heeft op
omwonenden verder verrekend 38 en inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen daardoor
gehinderd worden, ernstig gehinderd worden en hoeveel er slaapgestoord worden. Dit is
weergegeven in figuur 20.
Verder is er bij elke variant een verbeelding gemaakt van de effecten op de omgeving bij
de uitwerking van het desbetreffende maatregelenpakket. Een voorbeeld van een van die
uitwerkingen is te zien in figuur 21.

Figuur 20. Aantal gehinderden en slaapgestoorden 2030. (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Antea
Group, 2019, tabel 6.7

38

Antea Group et al. 2019
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Figuur 21. Geluidsbelasting bij maatregelpakket 6. Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Antea Group, 2019,
figuur 9.7.

Na de uiteenzetting van de geluidseffecten van elke variant is kort opgesteld wat de
effecten zijn, waar vervolgens in een tabel de beoordeling is opgesteld.
Integrale afweging
Om invulling te geven aan een integrale afweging zijn er bij verschillende punten tijdens
het project momenten ingericht om zienswijzen in te dienen en reacties te geven. De eerste
keer dat dit mogelijk was, was in 2020 op basis van de doelstelling om een
milieueffectenrapport op te stellen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de
Reactienota zienswijzen ProjectMER A7/A8 (2021). Hier kon iedereen reactie op geven,
bestuurlijke partijen, bedrijven en particulieren. De volgende momenten om zienswijzen in
te dienen zijn:
- Bij het opstellen van het milieueffectenrapport.
- Het opstellen van het tracébesluit.
- (Beroep) Bij het definitieve tracébesluit. 39
De zienswijzen worden meegenomen bij de besluitvoering. Verdere participatie is ingericht
op basis van informatieavonden.
De integrale afweging in dit project is deels gelijk aan het voorgaande project. Er zijn
natuurlijk basisstappen doorlopen, waaronder het opstellen van de planMER en de
milieueffecten. Daarbij zijn ook de effecten op gezondheid in beeld gebracht op basis van
de GES-methodiek, wat inhoudt dat alle factoren die invloed hebben op de gezondheid in
beeld worden gebracht door middel van een score en een weergave in kleur. Net als in het
project bij de A13/A16 (bijlage 6) is er ook gebruik gemaakt van een tabel om uiteen te
zetten welk variant/maatregelenpakket het meest positief is.
De verdere integrale afweging die heeft plaatsgevonden in dit project is als volgt:
- Er komt geen extra onderzoek over onder andere het nemen van bovenwettelijke
maatregelen en gezondheid. In dat onderzoek zou de integrale afweging nog beter
worden ondersteund door het kijken naar WHO-advieswaarden en of er verder kan
worden gekeken dan het voldoen aan de basisnormen.
- Er is te weinig budget om bovenwettelijke maatregelen te nemen en een onderzoek
daarvoor zou dan geen toegevoegde waarde hebben. (Bijlage 8).

39

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zd.-a

Pagina 43 van 64

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

-

Er werd afgewikkeld op andere overheden zoals gemeentes en provincies om
ingrepen te doen en eventueel meelkoppelkansen te vinden. In tegenstelling tot het
vorige project vindt er geen samenwerking en gezamenlijke investering in de
fysieke leefomgeving plaats. (Bijlage 9).

Conclusie
Het project A7/A8 is een minder uitgebreid project dan de A13/A16 en bevindt zich in de
planfase in plaats van de uitvoeringsfase. Het geluidsonderzoek van dit project is minder
uitgebreid, maar bevat toch een gedetailleerde analyse over geluidsbelasting met
verbeelding. Ook is er voor elk maatregelenpakket los een geluidsanalyse gemaakt. Als
men echter kijkt naar de participatie en de integrale afweging kan het volgende
geconcludeerd worden:
- De participatie heeft niet geleid tot een betere integrale afweging. Er is gebruik
gemaakt van informatieavonden, niet van aanvullende participatiemethodes.
Tijdens het proces kunnen wel zienswijzen worden ingediend, maar dat is een
standaardprocedure.
- Uit de verdere manier waarop de integrale afweging heeft plaatsgevonden en de
gesprekken die daarover zijn gevoerd blijkt dat er geen ruimte is om verder te
kijken dan de vastgestelde normen en kaders. Een aanvullend onderzoek naar
bovenwettelijke maatregelen vindt niet plaats en er is te weinig budget om extra
maatregelen te doen. Twijfelachtig is of het vooraf afwijzen van een onderzoek naar
bovenwettelijke maatregelen en meekoppelkansen nog wel mogelijk is als er een
integrale afweging moet worden gemaakt. Er is in dit project dan ook geen extra
aandacht besteed aan gezondheid, niet meer dan strikt noodzakelijk is.
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8.3 Project oeververbinding Rotterdam, deelspoor A16
Het project oeververbinding Rotterdam, deelspoor A16, wordt gebruikt als voorbeeldproject omdat het zich nu in de verkenningsfase bevindt. Vanwege de tijd en de korte
periode dat het project loopt wordt dit project iets minder uitgebreid behandeld als de
voorgaande projecten. Ook hier wordt gekeken naar wat de aanleidingen zijn van het
project, hoe de analyse en instrumenten zijn vormgegeven en hoe er invulling is gegeven
aan een integrale afweging.

Figuur 22. Oeververbinding Rotterdam-Oost. Bron: AD, 2019.

Aanleiding
De aanleidingen van het project hangen deels samen met die van het project A13/A16. De
regio Rotterdam wordt steeds drukker, maar de bereikbaarheid moet daar niet van
achteruit gaan. De grootste problemen die de aanleiding van het project waren zijn:
- Het verhelpen van de steeds toenemende files die nu ontstaan.
- Het oplossen van toekomstige (voorspelde) verkeersproblemen.
- Het oplossen van knelpunten die steeds meer ontstaan in het openbaar vervoer.
- Verstedelijking mogelijk maken door een nog snellere verbinding maken naar
economische toplocaties.
- Het verbeteren van de fysieke leefomgeving en het oplossen van knelpunten op
gebied van geluid, lucht en natuur. 40

40

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat et al., 2022)
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Analyse en instrumenten
Om de problemen in de aanleiding aan te pakken moeten ingrepen worden gedaan in de
leefomgeving. Om te kijken welke ingrepen het meest doelmatig zijn, zijn in de voorfase
van het project verschillende onderzoeken gedaan.
Voor het project wordt een onderzoek gedaan naar geluid op twee verschillende manieren:
- Een onderzoek naar de geluidbelasting aan de hand van geluidcontouren, ingedeeld
in verschillende klassen (in dB). Bij het verkeer is rekening gehouden met de
verwachte situatie in 2040,
- Het aantal woningen dat in die klassen verdeeld is en binnen de geluidcontouren
ligt. Hierbij is het rekenjaar ook 2040. 41
De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt als input voor een gezondheidsonderzoek dat ook nog gaat plaatsvinden. Hoe dit onderzoek wordt opgezet moet nog
bepaald worden. Er wordt wel duidelijk aangegeven dat bij het projectdoelen zijn gesteld
die aangeven dat:
- Verdere kansen om de fysieke leefomgeving te verbeteren worden aangegrepen en
bij dit project worden betrokken.
- Meekoppelkansen worden onderzocht, ook maatregelen die buiten de scope van het
project liggen. 42
Integrale afweging
De integrale afweging is onder andere op twee verschillende manieren vormgegeven. De
participatie is in de voorfase van het project al uitgebreid opgezet. Er is niet alleen gebruik
gemaakt van informatieavonden, maar net als bij het project A13/A16 is er van participatie
gebruik gemaakt om knelpunten van belanghebbenden inzichtelijk te maken. Zo zijn er
klankbordgroepen opgericht, omgevingsberaden gehouden, peilingen en op-maatgesprekken gehouden. Ook in het vervolg van het project staan er dergelijke bijeenkomsten en sessies op het programma.43
Naast de mate van participatie is er ook van tevoren specifiek ingegaan op binnen welke
kaders ingrepen kunnen worden gedaan. Het van tevoren transparant blijven hierover
helpt met de geloofwaardigheid van de participatie. Wanneer dit niet gebeurt en er met
een groot deel van de participatie weinig wordt gedaan, is het eigenlijk voor de bühne
geweest. Rijkswaterstaat verliest dan haar betrouwbaarheid. (Bijlage 15).
Nog een manier waarop de integrale afweging is vormgegeven is al deels genoemd in het
gedeelte analyse en instrumenten. Er is in de voorfase al vastgesteld dat er uitgebreid
onderzoek gaat worden gedaan naar eventuele meekoppelkansen, zelfs als ze buiten de
scope van het project liggen. Ook het doel om de fysieke leefomgeving te verbeteren,
waaronder de gezondheid laat zien dat er op dat thema integraal wordt afgewogen. Niet
dat er alleen aan minimale normen moet worden voldaan.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat et al., 2021. P.14
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat et al., 2021. P. 29
43
Gemeente Rotterdam et al., 2021
41
42
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Conclusie
Het project oeververbindingen Rotterdam is een project dat veel effect heeft op de
omgeving. Het bevindt zich nu in de initiatieffase, waarin het noodzakelijk is de integrale
afweging vorm te geven. Uit de analyse blijkt dat er in het project op twee verschillende
punten invulling aan is gegeven:
- De participatie is al opgezet in de voorfase, waardoor knelpunten uit de omgeving
vooraf al inzichtelijk werden gemaakt. Deze knelpunten worden gebruikt bij de
uitvoering van het project.
- Er is van tevoren al vastgesteld dat gezondheidsafwegingen belangrijk zijn. Extra
kansen om de fysieke leefomgeving te verbeteren worden aangegrepen.
- Meekoppelkansen worden onderzocht, ook als ze buiten de scope van het project
liggen.
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9. Advies
Het voorgaande onderzoek heeft veel data geleverd over technische en
beleidsinstrumenten, ruimtelijke projecten en inzichten van experts. Al deze data hebben
ertoe geleid dat de deelvragen beantwoord kunnen worden. In de conclusies van
voorgaand hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven over het advies dat kan worden
opgesteld om de hoofdvraag te beantwoorden. In dit hoofdstuk wordt het advies verder
uitgewerkt en wordt er ingegaan op de details en onderbouwing van de conclusie. Het
advies is niet alleen gericht aan het team Geluid van de afdeling WVL. Hoewel het advies
gebaseerd is op instrumenten en ruimtelijke projecten van het team Geluid, is een deel
van het advies ook toepasbaar voor de afdelingen Natuur en Lucht. Wat de integrale
afweging aangaat is het zelfs relevant voor heel Rijkswaterstaat.
Integrale afweging
Aan de hand van het onderzoek in hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat er een cultuuromslag
moet komen binnen Rijkswaterstaat om bij ruimtelijke projecten tot een integrale afweging
te komen. Die afweging moet er zijn op alle aspecten binnen het ruimtelijk domein. Dit
advies schrijft vooral over de toepassing daarvan in het domein geluid omdat de integrale
afweging op dat gebied een boost nodig heeft. Omdat geluid samenhangt met gezondheid
is het een belangrijk onderwerp om goed overwogen beslissingen over te maken. Tijdens
dit onderzoek en de gesprekken die daarbij zijn gevoerd is diep ingegaan op de manier
waarop de integrale afweging plaatsvindt op het gebied van geluid. Daarbij zijn belangrijke
aandachtspunten naar boven gekomen. Hoe de aandachtspunten vervolgens kunnen
worden toegepast staat uitgelegd in het hoofdstuk: Implementatie. De adviezen die ingaan
op de integrale afweging zijn als volgt:
Beleid
Zoals in hoofdstuk 5 is opgesteld brengt de nieuwe omgevingswet nieuw beleid met
zich mee. Dit moet ervoor zorgen dat gezondheid, participatie en een integrale afweging
worden gestimuleerd. Hoewel deze punten voor iedereen duidelijk zijn, blijkt uit
gesprekken en projecten dat het nieuwe beleid van de omgevingswet niet concreet genoeg
is. De hoofdboodschap is duidelijk, maar hoe het daadwerkelijk moet worden toegepast is
voor veel experts, afdelingen en bedrijven nog maar de vraag. Er zijn geen concrete
stappenplannen opgesteld of kaders die op die op dit moment worden gebruikt door de
regio’s en die ervoor zullen zorgen dat er voortaan een integrale afweging wordt gemaakt
bij ruimtelijke projecten. Zonder verdere uitwerking van het beleid blijft het gissen naar
wat er precies mee bedoeld wordt en hoe de implementatie van de omgevingswet kan
worden vormgegeven in de ruimtelijke projecten. Een verdere uitwerking van het beleid
van de omgevingswet is essentieel. Een aanzet hiervoor wordt gedaan in de implementatie.
Rol
Hoewel het beleid verder uitgewerkt moet worden is een cultuuromslag
noodzakelijk. Er moet een verschuiving plaatsvinden van de focus naar de voorfase van
een project. Rijkswaterstaat is goed in het (aan de achterkant) juridisch dichttimmeren
van ruimtelijke projecten en het uitgebreid omschrijven van kaders, rapporten en
beleidsstukken. Ondanks dat dit soms noodzakelijk is, moet er een verandering
plaatsvinden in die gedachtegang. Omdat de focus op de achterkant van het project ligt,
is de voorfase van een project in de vergetelheid geraakt. Er worden toetsingen gedaan en
er wordt expertise geleverd vanuit het team Geluid aan de regioadviseurs, maar uit
gesprekken met de regio’s en omgevingsmanagers blijkt dat dit niet voldoende is om een
integrale afweging te kunnen maken. In de voorfase van een project, denk aan de
verkenningsfase en de planfase, moet beter worden ingespeeld op de belangen van de
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regioadviseur, omgevingsmanagers en projectleiders. Om een integrale afweging voor
elkaar te krijgen, vragen zij om een andere ondersteuning vanuit WVL en het team Geluid.
De rol
-

die WVL nu heeft gaat in op:
Het beheren van de geluidssystematiek, waaronder de instrumenten.
Het zorgen voor een naleving op de normen en het signaleren van knelpunten.
Het ondersteunen van de regio’s door het leveren van advies bij ruimtelijke
projecten

Hoewel de rol van WVL niet gaat veranderen, moet het takenpakket wel aangepast worden.
Zo moet WVL de regio’s beter ondersteunen bij ruimtelijke projecten. Die moeten ze doen
door te kijken naar de verschillende fases van een project en samen met hen te kijken
naar wat de regio in een bepaalde fase nodig heeft om een integrale afweging te kunnen
maken. Hoewel de regio op veel thema’s een afweging moet maken, is het de taak aan het
team geluid van WVL en de geluidsadviseurs in de regio om het thema geluid voldoende
onder de aandacht te brengen bij projectleiders en omgevingsmanagers van de regio. Een
actievere rol en een aanvulling van het takenpakket kan helpen bij het bewerkstelligen van
de cultuuromslag. Een uitwerking van hoe ze dit kunnen doen is te vinden in het hoofdstuk
implementatie.
Budgetten
Uit gesprekken met experts van het team geluid, voorbeeldprojecten en gesprekken met
onder andere omgevingsmanagers, blijkt dat er bij ruimtelijke projecten vaak vooral
gestuurd wordt op budget. Hoewel budget een belangrijke factor is kan het afbreuk doen
aan de integrale afweging. Zo kan er geconstateerd worden dat budgetgestuurd denken
en afwegen er vaak toe heeft geleid dat er alleen aan de minimale normen wordt voldaan.
Europese adviezen, WHO-adviezen of een verdere afweging op het gebied van gezondheid
vindt dan niet echt plaats. Een voorbeeld hiervan is het project A7/A8, waar geen ruimte
was voor aanvullend geluidsonderzoek over bovenwettelijke maatregelen en meekoppelkansen omdat er simpelweg geen budget voor over was. Voor de regiodiensten, die
initiatiefnemer zijn van de projecten, is het daarom belangrijk om de integrale afweging
niet teveel te laten afhangen van het budget. Daarom moet er geprobeerd worden
onderzoeken die een integrale afweging stimuleren te prioriteren in het budget. De
integrale afweging is de essentie van de omgevingswet en de prioriteit moet daarheen
verschuiven.

Instrumenten
De instrumenten die WVL nu gebruikt om de vastgelegde normen te meten en te
handhaven voldoen volgens de waarnemingen in hoofdstuk 7 nog niet volledig aan alle
eisen die de omgevingswet stelt. Hoewel daar nu aan wordt gewerkt door het team geluid,
zijn er een aantal belangrijke punten die aandacht verdienen. Deze aandachtspunten
worden uiteengezet in het hoofdstuk: Aandachtspunten.
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9.1 Advies – Implementatie
De implementatie is een uitwerking van het advies. In het hoofdstuk advies is op
hoofdlijnen verteld wat de conclusies zijn uit het onderzoek, doorvertaald naar
aangedragen verbeterpunten voor Rijkswaterstaat. In dit hoofdstuk wordt het advies
uitgewerkt in hoe die verbeterpunten aangepakt kunnen worden en welke stappen
Rijkswaterstaat kan nemen om tot een integrale afweging te komen, gebaseerd op de
omgevingswet.
Beleid
In punt 1 van het advies wordt ingegaan op het uitwerken van het beleid op participatie
en gezondheid. Om een integrale afweging vorm te geven moeten deze thema’s worden
uitgewerkt en geduid worden. Geadviseerd wordt om WVL een nadere uitwerking te laten
maken om vorm te kunnen geven aan de integrale afweging zoals bedoeld in de
omgevingswet. Dat moeten ze doen door:
- Gezondheid beter definiëren en uitleggen hoe dat samenhangt met
omgevingsfactoren en de fysieke leefomgeving. Er kunnen ook richtlijnen worden
opgesteld waarin afwegingen over gezondheid staan uitgelegd en op welke manier
dit samenhangt met een integrale afweging.
- Richtlijnen voor participatie opstellen. Maak duidelijk welke vormen van participatie
het beste resultaat opleveren en hoe je dat zou kunnen opzetten. Geef ook
voorbeelden van hoe verschillende soorten projecten hier invulling aan hebben
gegeven.
- Maak participatie met belanghebbenden al belangrijk in de voorfase van een
project. Op voorhand de knelpunten in een gebied inzichtelijk maken met behulp
van participatie helpt bij het bepalen van de scope van je onderzoeken en het
detailniveau wat gevraagd wordt. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in de
projecten A13/A16 (H8.1) en oeververbindingen Rotterdam (H8.3). In deze
projecten werd namelijk participatie gebruikt om in de voorfase van een project
knelpunten vanuit de omgeving al inzichtelijk te maken.
- Zoals in het project oeververbindingen ook is aangehaald, moet er in de voorfase
van een participatietraject duidelijk worden gemaakt wat de kaders zijn waarbinnen
gemanoeuvreerd kan worden met ruimtelijke ingrepen en budget. Als je
participanten laat speculeren en aan het eind niet ingaat op hun wensen,
diskwalificeer je jezelf als organisatie.
Beleid en Rol
In punt 1 van het advies wordt ingegaan op de uitwerking van het beleid van de
omgevingswet. Hierin wordt gesteld dat een uitwerking van dat beleid noodzakelijk is om
een betere invulling te geven aan de integrale afweging. In punt 2 van het advies wordt
ingegaan op een wijziging in het takenpakket voor WVL om een betere ondersteuning
geven aan de regio’s, de initiatiefnemers van ruimtelijke projecten. De uitwerking van deze
twee adviezen is als volgt:
Hoewel een uitwerking van het beleid op gezondheid en participatie gevraagd wordt door
leden van het team geluid, omgevingsmanagers en regioadviseur, is het lastig te bepalen
in welke mate dat moet worden gedaan. Er moet namelijk rekening mee worden gehouden
dat een afkadering van de integrale afweging aan de voorkant van een project nadelig kan
zijn. De omgevingswet is zo opgesteld dat er juist bij elk project een nieuwe afweging

Pagina 50 van 64

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

wordt gemaakt op basis van omgevingsfactoren, gezondheid en participatie. Het (juridisch)
dichttimmeren van het maken van deze afweging is niet de bedoeling.
Het is echter wel belangrijk om richtlijnen op te stellen die uitleggen hoe een integrale
afweging kan worden gemaakt en waarin voorbeelden worden laten zien van hoe dat in de
praktijk kan worden ingevuld. Deze richtlijnen zijn essentieel in de beginfase van een
ruimtelijk project. Figuur 23 laat zien wanneer daar behoefte aan is.

Figuur 23. Visualisatie uitwerking integrale afweging. (Glenn van Vliet, 2022).

Zoals op de figuur te zien is geeft de oranje fase aan wanneer de huidige kaders en
instrumenten (hoofdstuk 6 en 7) worden ingezet. Op dit moment worden die kaders
uitgebreid uitgewerkt en dichtgetimmerd. Uit het onderzoek blijk echter dat in de voorfase
(groen) van een project de integrale afweging centraal moet staan en dat daar richtlijnen
voor nodig zijn. In plaats van op detailniveau te werken, is het belangrijker om van tevoren
de mate van afwegingen die gaan spelen in kaart te brengen. In die fase van een project
moeten vragen worden gesteld als:
- Hoe omvangrijk is dit project?
- Welke omgevingsfactoren spelen hier een rol en welke hebben prioriteit?
- Wat is vanuit de omgeving en betrokken actoren de behoefte en hoe ga ik
daarachter komen?
- Welke rol speelt gezondheid in dit project en welke omgevingsfactoren hebben in
deze situatie daar het meeste effect op?
- Hoe ga ik met al die beschikbare data een integrale afweging maken en meerwaarde
creëren?
Op basis van deze afwegingen kunnen richtlijnen worden opgesteld die laten zien hoe een
integrale afweging wordt ingevuld. De inhoud van de richtlijnen moet er minimaal zo uitzien
als op figuur 24.

Figuur 24. Richtlijnen voor integraal ontwerpen. (Glenn van Vliet, 2022)
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De detailniveaus en rollen die in punt 6 worden genoemd verschillen per project. Dit is
beïnvloedbaar door factoren als:
- De duur van het project.
- De omvang van het project.
- Welke ingrepen plaats gaan vinden.
- De effecten van die ingrepen.
- Belanghebbenden en de effecten daarop.
Deze factoren hebben invloed op de rol die WVL moet spelen in het project en het detailniveau wat noodzakelijk om tot een integrale afweging te komen.
In de richtlijnen kunnen dan een aantal voorbeeldprojecten worden meegenomen, waarbij
elk project een voorbeeld is van hoe de uitwerking heeft plaatsgevonden en welke rol WVL
heeft gespeeld. Ook kunnen er richtinggevende uitwerkingsschema’s worden opgesteld,
waarvan figuur 25 een voorbeeld is.

Type project

Uitwerking project

Figuur 25. Uitwerkingsschema ruimtelijke projecten. (Glenn van Vliet, 2022)

Een uitwerkingsschema, zoals weergegeven is in figuur 25 kan gebruikt worden om snel
vast te stellen in welke categorie een ruimtelijk project valt en hoe de uitvoering van dat
project eruit gaat zien. Zo kan men stellen dat het voorbeeldproject A13/A16 (hoofdstuk
8.1) een complex project is met veel effecten op de omgeving. Aan de hand van het
uitwerkingsschema kan dan worden bepaald dat het project in categorie 4 valt, wat inhoudt
dat de uitwerking een hoog detailniveau vraagt en de ondersteuningsrol van WVL groot is.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er vanuit WVL veel data moet worden geleverd over de
effecten van alle omgevingsfactoren. De onderzoeken op elke omgevingsfactor moeten een
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hoog detailniveau hebben. Vanuit WVL-geluid moeten geluidsadviseurs beschikbaar zijn
om expertise te leveren en instrumenten worden ingezet die uitgebreid en overzichtelijk
de effecten van de omgevingsfactor geluid in beeld brengen.
Een project als A7/A8 Amsterdam-Hoorn (hoofdstuk 8.1) is een stuk minder complex, maar
heeft wel veel effect op de geluidsbelasting in het gebied. Dat bleekt ook een van de
grootste zorgen te zijn van omwonenden. Dit project zou dan in categorie 1 vallen. Een
voorbeeld van een uitwerking zou dan zijn dat er vanuit WVL minder data en minder
gedetailleerde onderzoeken hoeven te worden gedaan. Dit kost ook minder budget en tijd.
Vanuit WVL-geluid moeten echter wel gedetailleerde onderzoeken worden geleverd aan de
regio. Ook hier moeten geluidsadviseurs de omgevingsmanagers en projectleiders van de
regio bijstaan en expertise leveren. Instrumenten die helpen bij het inzichtelijk maken en
verduidelijken van de geluidsbelasting moeten hier ook worden ingezet.
Hoewel dit maar simpele voorbeelden zijn, helpt het om in de voorfase van een ruimtelijk
project vast te stellen wat er nodig is om tot een integrale afweging te komen.

Rol en instrumenten
Punt 2 van het advies gaat in op de rol van WVL nu en hoe die wellicht moet gaan
veranderen. De regio’s, projectleiders en omgevingsmanagers moeten voor een integrale
afweging zorgen bij ruimtelijke projecten. Daarvoor vragen ze om een betere
ondersteuning vanuit WVL en het team Geluid. Het bereiken van een betere samenwerking
en ondersteuning door WVL kan via een aantal manieren:
- Zichtbaarheid geluidsadviseurs.
- Duidelijkere en overzichtelijkere data.
- Nieuwe instrumenten.
Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van geluidsadviseurs bij WVL en de regio’s moet verbeteren. Uit
gesprekken met omgevingsmanagers werd duidelijk dat bij een integrale afweging op het
gebied van geluid het vaak lastig is om de benodigde informatie uit de uitgebreide
rapporten te halen. Verder bleek dat het dan niet duidelijk is wie ze kunnen bereiken en
waar ze de benodigde informatie wel vandaan kunnen halen. Hoewel er een steunpunt
geluid is, waar dergelijke vragen kunnen worden gesteld, is dit niet inzichtelijk voor
projectleiders en omgevingsmanagers. De zichtbaarheid van dat platform moet verbeterd
worden en onder de aandacht worden gebracht van projectleiders en omgevingsmanagers.
Nog een verbetering kan ingaan op het verbinden van WVL-adviseurs en
omgevingsmanagers en projectleiders. Rechtstreeks contact en/of een aangewezen
adviseur bij (complexe) projecten kan helpen bij het oplossen van knelpunten in de
integrale afweging.
Data
De data moeten duidelijker en overzichtelijker. Er wordt aangegeven dat de uitgebreide
onderzoeken, zoals MER-rapportages, aanvullende geluidsonderzoeken en andere
rapporten veel data leveren en uitgebreid zijn. Dat is positief. Voor een omgevingsmanager
of projectleider zijn zulke uitgebreide rapporten echter niet altijd noodzakelijk. Zij geven
aan veel liever overzichten te willen hebben met alle feiten en effecten. Denk aan
factsheets met hoeveel de geluidsbelasting gaat toenemen, wat het effect daarvan is en
wat eraan gedaan kan worden. Ook moet die informatie duidelijker en meer gericht zijn op
de effecten. Een concreet voorbeeld hiervan is niet de informatie opstellen zodat die voor
weinig mensen te begrijpen zijn. Denk aan het praten in vaktermen als het dalen van de
geluidbelasting van een bepaalde hoeveelheid dB. Verander dit in hoeveel slaapgestoorden
er zijn en hoeveel mensen nadelige gezondheidseffecten gaan ervaren zoals in figuur 20
in hoofdstuk 8.2. Overzichtelijke factsheets met de effecten van ingrepen helpen bij het
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sneller kunnen maken van een integrale afweging. Dit is ook bij andere omgevingsfactoren
toepasbaar.
Factsheets kunnen ook overzichtelijke data bevatten over de kosten van standaard
ingrepen in de fysieke leefomgeving. Hoewel maatregelen als geluidsschermen vaak
maatwerk zijn, kan het helpen om basisingrepen op te stellen, samen met hoeveel ze
kosten en wat voor effect ze kunnen hebben. Dit worden dan geen kaders of richtlijnen,
maar het kan omgevingsmanagers en projectleiders helpen om een inschatting te maken
van geluidsmaatregelen en budgetten en zo de integrale afweging ondersteunen.
Instrumenten
Om te helpen bij het maken van een integrale afweging in de voorfase van een project,
kunnen ook nieuwe instrumenten worden ingezet. Deze instrumenten kunnen bijvoorbeeld
worden gebruikt om knelpunten inzichtelijk te maken en daar al op in te kunnen spelen in
de voorfase van een project. Dergelijke instrumenten moeten nog ontwikkeld worden,
maar op basis van gesprekken met WVL kunnen de volgende ontwikkelingen gekoppeld
worden:
Het koppelen van de IMA (Integrale mobiliteits-analyse) aan de behoeftes van de regio.
Een IMA brengt namelijk geluidgehinderden in beeld en kan een waardevolle toevoeging
zijn bij ruimtelijke projecten van de regio. Een voorwaarde hierbij is wel dat er een IMA
wordt opgesteld per regio. In de voorfase van een project kan er aan de hand van de IMA
al worden gekeken waar knelpunten zijn of ontstaan en kunnen deze worden gekoppeld
aan huidige of toekomstige ruimtelijke projecten. Ook kan op basis van de IMA uitgewerkt
worden waar nu of in de toekomst bovenwettelijke maatregelen kunnen worden genomen.
Instrumenten die nog ontwikkeld moeten worden, maar ook belangrijk kunnen zijn bij een
integrale afweging, zijn audio/visuele hulpmiddelen. Zo is Henk de Kluivert (Bijlage 13)
bezig met het uitwerken van een instrument dat helpt met het inzichtelijk maken van wat
de effecten zijn van het plaatsen van geluidsschermen of het toenemen van het verkeer.
Hierbij kunnen visualisaties, geluid en real-time data worden ingezet om voor zowel
belanghebbenden, projectleiders en omgevingsmanagers kort maar krachtig duidelijk te
maken wat de gevolgen zijn van ingrepen. Dit kan helpen bij het overzichtelijk en duidelijk
overbrengen van data die anders minder dringend overkomt. Het ontwikkelen van dit
instrument hangt dus ook samen met het vorige implementatie punt: Data. Een
vereenvoudigd voorbeeld van een dergelijk instrument (niet gericht op specifieke
projecten) is uitgewerkt op de website: wiehoortwatwaar.nl van Rijkswaterstaat. Daarbij
kunnen basisingrepen tegen geluidbelasting via audio worden geïllustreerd (figuur 26).

Figuur 26. Werking instrument Rijkswaterstaat om geluidsbelasting te demonstreren.
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2015
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Budgetten
Punt 3 gaat in op het probleem van budget gestuurd afwegen. Zoals beschreven is in het
advies zorgt budget gestuurd denken vaak voor het willen voldoen aan minimale normen
op bijvoorbeeld geluidbelasting. Daar worden geen aanvullende onderzoeken of
meekoppelkansen onderzocht. Dit moet verholpen worden. Zoals al meerdere keren is
benoemd in het onderzoek, is een integrale afweging niet alleen afhankelijk van budget.
Vaststaat dat het een belangrijke factor is voor de uitvoering van een project, maar het
mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van omwonenden. In de omgevingswet is
vastgesteld dat een integrale afweging en gezondheid de belangrijkste factoren worden bij
toekomstige ruimtelijke projecten. Aanpassingen die dus moeten worden doorgevoerd zijn:
-

-

-

Budgetten anders verdelen. Prioriteer de integrale afweging door als eerst budget
vrij te maken voor (onderzoek naar) meekoppelkansen, gezondheid en participatie.
Meer budget vrijmaken voor gezondheid om niet te voldoen aan minimale normen,
maar zich gaan richten op WHO-doelstellingen.
Meer onderzoek naar meekoppelkansen met omgevingsfactoren als lucht en natuur.
Doe daar standaard onderzoek naar en kijk buiten de scope van je onderzoek, net
als bij het project Oeververbindingen Rotterdam. Een voorbeeld van een
meekoppelkans is het koppelen van natuuringrepen in bermen langs rijkswegen,
aan het creëren van groene geluidswallen/bermen (zie figuur 27)
Samenwerken met gemeentes en provincies en samen investeren in een
optimalisatie van gezondheid en de fysieke leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is
de uitwerking van het project A13/A16. Samenwerken met gemeentes en provincies
heeft daar tot meer budget geleid en het samen investeren in de omgeving.
Op Europees niveau zijn er subsidies beschikbaar die kunnen helpen bij
grootschalige ingrepen in onder andere natuur en milieu. Daar wordt op dit moment
nog weinig aandacht aan besteed en geen onderzoek naar gedaan. Onderzoek naar
dergelijke mogelijkheden om extra budget beschikbaar te krijgen en daarnaast aan
te sluiten bij Europese doelstellingen kunnen de integrale afweging een boost
geven.

Figuur 27. Voorbeeld geluidsberm als vervanging scherm. Bron: HLN, 2022.
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10. Aandachtspunten
Naast de adviezen die zijn opgesteld voor Rijkswaterstaat, zijn er meerdere interessante
aandachtspunten naar boven gekomen tijdens het onderzoek. De SWOTS in hoofdstuk 7
laten al een aantal van deze aandachtspunten zien. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste nog even aangehaald.
De systematiek van de geluidproductieplafonds veranderd. Hierdoor komt er meer ruimte
om te bouwen en verbeterd de transparantie. Echter zijn er een aantal aandachtspunten:
- De koppeling naar het onderliggende wegennet moet worden uitgewerkt. Provincies
moeten duidelijke afspraken maken met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud.
Die afspraken moeten ook uniform zijn met alle provincies, om juridische problemen
te voorkomen.
- Hoewel het toepassen van geluidaandachtsgebieden een verbetering is, worden
enkele normen voor geluidproductieplafonds wel naar boven aangepast (hoofdstuk
5, figuur 3). Dit spreekt elkaar tegen. Een hogere norm betekend een hogere
geluidsbelasting en dus een verhoging van de negatieve gezondheidseffecten.
De verbeteringen aan het databeheersysteem zorgen voor een betere datakwaliteit, een
sneller proces en een verbeterde participatie. Toch zijn er een aantal aandachtspunten:
- Het beleid over data is nog niet volledig uitgewerkt. Implementatie van de
omgezette data in de instrumenten kan dan in de toekomst voor knelpuntenzorgen.
- Het beheer van de data leggen bij andere partijen verlicht de druk bij
Rijkswaterstaat. Wel ben je als organisatie meer afhankelijk van andere partijen.
Er moeten goede afspraken worden gemaakt en er is geen ruimte voor fouten door
externe partijen.
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11. Conclusie
De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee, met veel effect op de
ruimtelijke projecten van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat en WVL proberen een invulling
te geven aan dit nieuwe beleid. De huidige ingrepen en aanpassingen zijn echter nog niet
voldoende. Daarom is in dit onderzoek het antwoord gezocht op de vraag: Hoe kan WVLgeluid haar instrumenten aanpassen om Rijkswaterstaat te helpen integraal te ontwerpen
op basis van de omgevingswet? De integrale afweging houdt in dat op alle thema’s en
omgevingsfactoren een goede overweging plaatsvindt. Kernpunten van de omgevingswet
zijn het verbeteren van de gezondheid, de fysieke leefomgeving en het inzetten op
participatie.
Hoewel een aantal aanpassingen in de huidige instrumenten nodig zijn, kunnen er nog veel
meer adviezen worden opgesteld voor Rijkswaterstaat en WVL. Deze gaan ook in op beleid,
de rol van WVL en de regio en budgetten. Het antwoord op de hoofdvraag kan dan ook als
volgt worden opgesteld:
De instrumenten die beschouwd worden in hoofdstuk 6 worden niet aangepast om een
integrale afweging te bewerkstelligen. Hoewel ze essentieel zijn voor het beheren en
naleven van het beleid op geluid, gaat een aanpassing daarvan niet zorgen voor een
integrale afweging. Wel zijn er andere instrumenten die aangepast of toegevoegd kunnen
worden om een integrale afweging te ondersteunen. Deze zijn onder andere:
-

-

-

-

Het opstellen van richtlijnen die verduidelijken hoe een integrale afweging kan
worden gemaakt. Dit moet in de voorfase van een project gebeuren. Daarbij moet
gebruik worden gemaakt van voorbeeldprojecten en uitwerkingsschema’s om te
helpen bij de afweging (zie H9.1).
Richtlijnen opstellen die het begrip gezondheid uitleggen en hoe hier invulling aan
kan worden gegeven.
Richtlijnen voor participatie opstellen. Daarin moet komen hoe participatie vorm
kan worden gegeven, in welke fase van het project het ingezet kan worden en hoe
je het vertrouwen van participanten behoudt.
Het gebruik maken van factsheets, gebaseerd op de uitgebreide onderzoeken. Deze
factsheets bevatten overzichtelijk en begrijpelijk de effecten van ingrepen in de
fysieke leefomgeving op gezondheid. Ook kunnen ze standaardinformatie bevatten
over geluidsbeperkende maatregelen en de kosten daarvan.
Een nieuw instrument dat gekoppeld kan worden aan het in kaart brengen van
(geluids) knelpunten. Denk aan de IMA. Dit instrument kan helpen om in de
voorfase van een project al huidige en toekomstige knelpunten inzichtelijk te maken
en daar nu al op te anticiperen.
Het ontwikkelen van audio/visuele middelen die helpen bij het inzichtelijk maken
van veranderingen in geluidbelasting. Dit kan ingezet worden bij participatie, maar
ook voor omgevingsmanagers en projectleiders.

Naast het aanpassen en toevoegen van instrumenten zijn er meer stappen die kunnen
worden gezet om een integrale afweging te realiseren:
- Het verbeteren van de zichtbaarheid van geluidsadviseurs en het mogelijk maken
van
direct
contact
tussen
omgevingsmanagers/projectleiders
en
de
geluidsadviseurs van WVL.
- Budgetten prioriteren op onder andere gezondheid en participatie. Van tevoren
budget vrijmaken voor onderzoek naar meekoppelkansen met andere
omgevingsfactoren in de fysieke leefomgeving. Doe ook onderzoek naar het
samenwerken met gemeentes, provincies en Europese programma’s.
Het uitwerken van deze punten zal WVL en de regio’s helpen om integraal te kunnen
ontwerpen op basis van het nieuwe beleid van de omgevingswet.
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12. Toetsing/discussie
Naast het zomaar opstellen van het advies is het ook belangrijk om dit advies te toetsen.
Dit is op een aantal manieren gedaan. Allereerst is er getoetst of het advies aansluit bij de
behoeftes van de regio en WVL. Dit is gedaan via een verkorte versie van het advies en
een vragenlijst die door geluidsadviseurs van de regio en van WVL is ingevuld. Verder is
tijdens besprekingen en gesprekken met adviseurs en omgevingsmanagers getoetst of de
adviezen logisch zijn en daadwerkelijk kunnen helpen.
Vragenlijst
Door middel van een vragenlijst is de mening van regio-adviseurs opgevraagd over het
advies. De verzamelde meningen gaan in op knelpunten die kunnen ontstaan bij de
toepassing van het advies, welke adviezen geprioriteerd moeten worden en welke
aanpassingen er nog meer kunnen worden gedaan. De discussiepunten zijn als volgt:
Budget
Het grootste discussiepunt gaat in op het advies dat ingaat op het prioriteren van
budgetten. Een integrale afweging met de focus op gezondheid, participatie en een
integrale afweging is noodzakelijk, dat wordt beaamd. Projecten zijn echter altijd
afhankelijk van budget. Budgetten worden verdeeld om te voldoen aan normen, niet meer
dan dat. Als hier verandering in moet komen betekent dit dat er meer geld nodig is. Dat is
een politieke afweging en niet iets waar Rijkswaterstaat iets aan kan doen.
Het investeren van budget in meekoppelkansen en bovenwettelijke maatregelen is een
lastig toe te passen advies. Omdat Rijkswaterstaat door het hele land projecten doet is het
moeilijk om in bepaalde gebieden wel zulke ingrepen te doen en in andere delen van het
land niet. Er moet voorkomen worden dat de klagende burger in Friesland, meer
maatregelen krijgt dan de zwijgende burger in Limburg. Iedereen heeft evenveel recht op
gezondheid en een optimale leefomgeving.
Bestuurlijk
Hoewel dit een onderzoek is dat ingaat op hoe WVL kan helpen bij de integrale afweging,
moet er vanuit het hogere (Rijkswaterstaat) management meer aandacht voor komen. Het
vraagstuk dat als eerst opgelost moet worden is wat het gewenste gedrag van heel
Rijkswaterstaat wordt om een integrale afweging op te zetten.
Het juridische aspect speelt ook een grote rol. Is het onder de omgevingswet nog wel
verantwoord om aan minimale normen te voldoen? Het minimaal meenemen van
gezondheid, participatie en een integrale afweging omdat er te weinig budget is, gaat een
keer fout. De omgevingswet zegt dat er meer moet worden gedaan. Waar wordt de lijn
getrokken en wat is het juridische standpunt?
Gezondheid moet een standaardonderdeel zijn van Geluid. Geluidsadviseurs moeten daarin
opgeleid worden.
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