Feitenonderzoek DMC Rijkwegen
geluid
MJPG weg regionaal deel

Feitenonderzoek DMC RWS geluid - MJPG | dBvision |

2/73

WVL022-02-04fe | 13 juli 2022

Samenvatting
Beleidsdoorlichting artikel 20 van de Rijksbegroting in 2022 voorzien
Dit voorliggende feitenonderzoek naar het doelmatigheidscriterium geluid Rijkswegen richt
zich op MJPG weg. Het dient als input voor het onderzoek voor de beleidsdoorlichting van
artikel 20 van de Rijksbegroting.
Beleidsdoorlichting beantwoord de vraag of beleid doeltreffend en doelmatig
Bij doelmatig gaat het om de mate waarin het optimale effect tegen zo min mogelijk kosten
en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd. En bij doeltreffendheid om de mate
waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt
gerealiseerd.
Juridische basis voor sanering is vastgelegd in hoofdstuk 11 Wet milieubeheer
Onderdeel van deze juridische basis is het doelmatigheidscriterium waarop dit
feitenonderzoek betrekking. De regels zijn gekoppeld aan het systeem van
geluidproductieplafonds. Dat systeem is op 1 juli 2012 als instrument ingevoerd voor het
beheersen het van het verkeer op Rijkswegen en hoofdspoorwegen. De verplichting tot
uitvoering van de sanering (dat binnen RWS deels is georganiseerd binnen het project MJPG
weg) is vastgelegd in afdeling 11.3.6 (Sanering) van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.
Het programma MJPG heeft een taakstellen budget van € 1.093 miljoen
Dat budget is voor rijkswegen en hoofdspoorwegen samen. In de MIRT voortgangsrapportage
van september 2021 zijn de kosten specifiek voor wegen genoemd (€ 522 miljoen).
Kosten feitenonderzoek zijn ramingen en gebaseerd op het project ‘MJPG weg – fase en 2’
De totale kosten aan maatregelen in dit feitenonderzoek zijn € 235 miljoen. De doelmatheid
van kosten voor maatregelen in bijvoorbeeld PreNoMo projecten of bij
aanlegprojecten/derden zijn niet beoordeeld.
Maatregelkosten per saneringsobject varieert sterk en wordt beïnvloed door de situatie
Het budget per saneringsobject dat besteed kan worden aan maatregelen is afhankelijk van
de hoogte van de geluidbelasting en varieert met een factor 2 per saneringsobject. De mate
waarin het budget wordt uitgeput is sterk afhankelijk de mate waarin veel of weinig
woningen in een cluster liggen. De mate van uitputting van het budget wisselt bij 2LZOAB
sterk en bij schermen minder sterk. Bij schermen zijn meer mogelijkheden om het budget ‘op
te maken’ als dat nodig is om het geluid terug te brengen. Dat kan door het scherm met één
meter verder op te hoger. De geraamde kosten per maatregeleenheid varieert sterk (factor 13
tot 20). De variatie komt door de lokale omstandigheden en de totale omvang van de
maatregel ter plekken.
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1

Inleiding
1.1

Achtergrond en aanleiding
Periodiek evaluatie en beleidsdoorlichting regelgeving voor geluid
Het beperken van geluidhinder is al ruim 40 jaar verankerd in de wet- en regelgeving en de
begroting van het rijk. Periodiek wordt een evaluatie en beleidsdoorlichting gedaan. Daarvoor
zijn in de periode 2022 – 2024 voorzien:
a. Artikel 20 Rijksbegroting periode 2015-2021 gericht op geluidonderwerpen die vanuit
DGMI wordt aangestuurd.
b. Artikel 14 Rijksbegroting periode 2016-2020 gericht op geluidonderwerpen die vanuit
DGMo wordt aangestuurd.
c. Artikel 11.66 Wet milieubeheer (Wm), waarin de evaluatie van hoofdstuk 11 Wm 10
jaar na in werking treden wordt genoemd
d. Actieplan Geluid Rijkswegen END (juli 2024), dat moet worden vastgesteld nadat dit
daarvoor als ontwerp actieplan is gepubliceerd en ter inzage heeft gelegen.
Wat een beleidsdoorlichting omvat is vastgelegd in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek.
Onder een beleidsdoorlichting wordt verstaan1 een syntheseonderzoek naar de
doeltreffendheid en de doelmatigheid van een substantieel, samenhangend deel van het
beleid, dat wordt gevoerd op grond van één of meer beleidsartikelen van de rijksbegroting.
Vaste commissie van IenW vraagt scope te verbreden naar gehele geluidbeleid
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in een brief [14] van
11 september 2020 aan de Tweede Kamer (TK) aangegeven in 2022 een beleidsdoorlichting te
willen uitvoeren voor artikel 20 van de Rijksbegroting (onderdeel geluid).
In de brief [10] van de Staatssecretaris van IenW van 20 augustus 2021 aan de Tweede Kamer
is de opzet van deze doorlichting benoemd. Daarin is aangegeven dat
1. De beleidsdoorlichting geluid zich in hoofdzaak beperkt tot de resultaten die bereikt zijn
in de periode 2015-2021 onder het bestaande recht (Wet geluidhinder), en de
doelmatigheid en doeltreffendheid daarvan.
2. De beleidsdoorlichting niet gaat over de geluidsaneringsplannen voor rijkswegen en
hoofdspoorwegen. De geluidsanering langs rijksinfrastructuur wordt uitgevoerd op basis
van de Wet milieubeheer en valt onder de begrotingsartikelen 14 (Wegen en
Verkeersveiligheid) en 16 (Openbaar Vervoer en Spoor).
3. De doeltreffendheid en doelmatigheid van de budgetten voor naleving van
geluidproductieplafonds en geluidmaatregelen die in het kader van weg- en spoorprojecten worden getroffen, vallen eveneens niet onder artikel 20 en daarmee niet onder
1

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040754
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deze doorlichting. Voor rijkswegen zijn de sanering en de naleving van geluidproductieplafonds opgenomen in de Beleidsdoorlichting Wegen en Verkeersveiligheid van 2017.
Deze voorgenomen opzet is besproken in de vaste commissie voor IenW.
De vaste commissie voor IenW heeft de Staatssecretaris van IenW in een brief van 15
september 2021 verzocht om ‘de scope van de beleidsdoorlichting, die in de opzet beperkt is
tot geluidsanering bij wegen van andere overheden, te verbreden naar het gehele
geluidbeleid. Dit is in lijn met het gedachtengoed van de Strategische Evaluatie Agenda
(SEA), waarbij de focus verschuift van een standaard aanpak per begrotingsartikel naar
samenhangende beleidsthema’s. In de eerdere beleidsdoorlichtingen over geluid langs
hoofdwegen (uit 2017) respectievelijk spoorwegen (uit 2018) is nauwelijks ingegaan op de
effectiviteit van het geluidbeleid’.
De Staatssecretaris van IenW heeft in een brief [16] van 10 februari 2022gereageerd. Daarin
zegt hij onder andere ‘De scope is nu uitgebreid naar het geluidbeleid voor rijkswegen en
hoofdspoorwegen onder de Wet milieubeheer, gefinancierd vanuit het Infrastructuurfonds,
voor zover de daarvoor benodigde gegevens tijdig beschikbaar zijn gelet op de bestaande
evaluatieplanning voor dit onderdeel. Ook hierbij zal de focus liggen op de geluidsanering,
maar zal het bredere geluidbeleid wel betrokken worden.’.
Beoordeling beleid op doeltreffendheid en doelmatigheid
Een belangrijk onderdeel bij de evaluatie of doorlichting in het algemeen, is de vraag of het
beleid doeltreffend en doelmatig is. Bij doelmatig gaat het om de mate waarin het optimale
effect tegen zo min mogelijk kosten en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd. En
bij doeltreffendheid om de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de
onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd. Deze definities zijn afkomstig uit de
Regeling periodiek evaluatieonderzoek 2
De uitwerking van het bij besluiten gehanteerde akoestische doelmatigheidscriterium (DMC)
op basis van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer3 is dan een belangrijk onderdeel van zo’n
evaluatie of doorlichting. Het DMC is voor Rijkswegen en hoofdspoorwegen vastgelegd in de
Wet milieubeheer en onderliggende regels en gaat richting de Omgevingswet beleidsneutraal
over. Met het DMC wordt op een in de wet- en regelgeving vastgelegde manier, per situatie
bepaald in welke mate maatregelen tegen geluid wel of niet doelmatig worden geacht en in
beginsel moeten worden toegepast. Met de informatie in dit rapport wordt beoogd om een
bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de vraag “in hoeverre zijn maatregelen die in
binnen het DMC doelmatig worden geacht ook doelmatig binnen het kader van de RPE”
In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel voor Hoofdstuk 11 van de Wet
milieubeheer4 is aangegeven dat sanering (het reduceren van hoge geluidbelastingen) een van

2
3

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040754/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2022-03-02#Hoofdstuk11
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de drie pijlers is waar het geluidbeleid op berust. De rol van het doelmatigheidscriterium is
daarbij in paragraaf 2.4 als volgt omschreven:
Doelmatigheid ligt als fundament onder de drie pijlers. De pijlers zijn (1) beheersen
en (2) reduceren van geluidsbelasting en (3) het stimuleren van de toepassing van
bronmaatregelen, en leiden elk tot het treffen van geluidmaatregelen en dat moet
doelmatig gebeuren. Doelmatig betekent dat kosten en baten in evenwicht zijn.
In paragraaf 2.2.2 is verder aangegeven:
Elk van de drie hiervoor beschreven pijlers leidt tot bestedingen van overheidsgeld
aan geluidbeperkende maatregelen. Daarvoor wordt een afweging gemaakt op basis
van kosten en baten. Deze doelmatigheidsafweging zal voor de activiteiten die
voortvloeien uit elk van de pijlers transparant, openbaar en objectief moeten zijn.
Dit borgt een gelijke behandeling van burgers in gelijke gevallen en zorgvuldigheid bij
de besteding van overheidsgeld. De doelmatigheidsafweging kan gezien worden als het
fundament waarop de drie pijlers rusten.
Meer specifiek over de sanering (uitgevoerd in het MJPG voor zowel rijkswegen als
hoofdspoorwegen) is in de aanbiedingsbrief5 bij bovenstaand wetsvoorstel aangegeven:
In totaal is voor de sanering langs de rijksinfrastructuur een budget van 941 miljoen
euro gereserveerd. Daarmee zijn de kosten van de saneringsoperatie van Swung-1
financieel volledig gedekt.
Het doelmatigheidscriterium wordt zo geformuleerd dat de kosten voor de
saneringsoperatie de beschikbare middelen niet te boven gaan. De saneringsoperatie
is daarmee budgetgestuurd.
Het DMC is in de wet en onderliggende regels als één methode vastgelegd. Binnen deze
methode is een deel van de regels gelijk. En een deel is verschillend voor sanering én niet
sanering (zoals (spoor)wegaanpassingen, aanleg van nieuwe (spoor)wegen en het oplossen van
geluidknelpunten binnen de geluidproductieplafonds). De belangrijkste verschillen zitten in
de regels welke woningen wel en niet bijdragen aan het budget voor de maatregelen en in de
voorwaarde die voor maatregelen gelden als deze worden meegenomen in de
doelmatigheidsafweging. Door deze verschillen is het nodig om het verzamelen van feiten te
richten op situaties met:
1. Sanering zoals deze voornamelijk worden opgepakt bij MJPG.
2. (Spoor)wegaanpassingen, aanleg van nieuwe (spoor)wegen en het oplossen van
geluidknelpunten binnen de geluidproductieplafonds waar het kan voorkomen dat er
gekoppelde sanering is.
3. Geluidmaatregelen bij groot onderhoud voor de naleving van de geluidproductieplafonds

4
5

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252-5.html

Feitenonderzoek DMC RWS geluid - MJPG | dBvision |

8/73

WVL022-02-04fe | 13 juli 2022

Feitenonderzoek als basis voor evaluaties en beleidsdoorlichtingen
Dit voorliggende feitenonderzoek naar het doelmatigheidscriterium geluid Rijkswegen richt
zich op MJPG weg. Het dient als input voor het onderzoek voor de beleidsdoorlichting van
artikel 20 van de Rijksbegroting. In dit onderzoek zijn enkel de saneringsprojecten
meengenomen waarvoor, door de RWS MJPG-projectorganisatie een eigenstandig autonoom
saneringsplan is opgesteld. Daarbij is Nederland verdeeld in verschillende regio’s. Waarbij per
regio saneringsplannen zijn opgesteld. In dit rapport wordt dit deel van de sanering aangeduid
als ‘MJPG weg regionaal deel’. De plannen die zijn meegenomen zijn genoemd in §2.2. Dit
komt overeen met wat in de voortgangsrapportage ‘MJPG landelijk’ wordt genoemd.
De saneringsplannen die gecombineerd zijn opgesteld met een ‘Tracébesluit door de
projectorganisatie van dat Tracébesluit zijn niét in dit feitenonderzoek betrokken. Ditzelfde
geldt ook voor de zogeheten aan gpp-wijzigingen “gekoppelde sanering” die in sommige
tracébesluiten of separate GPP-wijzigingsbesluiten is opgenomen. Sanering binnen het
programma MJPG wordt uitgevoerd door andere uitvoerders, zoals BSV, is eveneens buiten
beschouwing gelaten.
Er is in dit feitenonderzoek voor dit beperkte toepassingsgebied gekozen vanwege de beperkt
beschikbare doorlooptijd in relatie tot de verbrede scope van de beleidsdoorlichting
(Kamerbrief [16]). IenW (DGMo) is voornemens om, aanvullend aan dit onderzoek dat zich
richt op MJPG wegen, ook voor aanleg en wijzigingsprojecten met een Tracébesluit en de
geluidmaatregelen die aangebracht worden bij groot onderhoud zo’n feitenonderzoek uit te
laten voeren. Daarnaast bestaat dat voornemen ook voor maatregelen die zijn aangebracht in
het kader van naleving van de geluidproductieplafonds. Figuur 1 toont de relatie die de
feitenonderzoeken hebben met een evaluatie of beleidsdoorlichting die voorzien zijn.

Figuur 1

Positionering van dit ‘Feitenonderzoek doelmatigheidscriterium Rijkswegen MJPG weg’
binnen de evaluaties en beleidsdoorlichtingen.
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Aanpassing doelmatigheidscriterium complex
Het doelmatigheidscriterium onder de Wet milieubeheer bestaat uit een groot aantal
technische ‘instellingen’ die de uitkomst bepalen. De basisinstellingen zijn bepaald in 2009
[5]. Daarbij was één van de doelstellingen dat het huidige doelmatigheidscriterium moet
leiden tot vergelijkbare kosten voor doelmatige maatregelen en tot een vergelijkbaar
beschermingsniveau in vergelijkbare omstandigheden als het doelmatigheidscriteria dat
daarvoor werd toegepast. Daarna is nog een nadere invulling gegeven met onder andere
nadere regels voor sanering in de Regeling geluid milieubeheer. Dit feitenonderzoek duidt de
uitkomst van toepassing van het doelmatigheidscriterium Wet milieubeheer. Op basis van dit
feitenonderzoek is goed mogelijk om conclusies te trekken over uitwerking van het
doelmatigheidscriterium in praktijksituaties. Maar het is niet goed mogelijk om op basis
daarvan direct conclusies te trekken over het effect van wijziging van instellingen zoals
bijvoorbeeld de keuze voor het aantal maatregelpunten of reductiepunten. Dat komt omdat
diverse instellingen elkaar wederzijds beïnvloeden. En het lastig is om zonder nadere studie
het effect op het uiteindelijke resultaat te voorspellen.

1.2

Doelstelling
Dit rapport richt zich op het vastleggen van het feitenonderzoek over de werking van het DMC
Rijkswegen in praktijksituaties dat zich richt op projecten voor MJPG weg (sanering). Het
rapport kan als input dienen voor de beleidsdoorlichting van artikel 20 van de Rijksbegroting.

1.3

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten van dit onderzoek. De uitgangspunten betreft zowel
de juridisch basis als de gebruikte gegevens waarop dit onderzoek is gebaseerd. Hoofdstuk 3
beschrijft de aanpak van het feitenonderzoek. Tenslotte is in hoofdstuk 4 het resultaat
beschreven. Daarin wordt gestart met de resultaten op hoofdlijnen. En wordt daarna voor
verschillende aspecten die diepte in gegaan. Aan het eind wordt nog een vergelijking gemaakt
met het landelijk onderzoek dat is uitgevoerd voordat het project MJPG weg van start ging.
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Uitgangspunten
2.1

2

De juridische basis
De juridische basis voor de sanering en het daaraan gekoppelde doelmatigheidscriterium
waarop dit feitenonderzoek betrekking heeft is vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet
milieubeheer. De regels zijn gekoppeld aan het systeem van geluidproductieplafonds. Dat
systeem is op 1 juli 2012 als instrument ingevoerd voor het beheersen van de autonome groei
van het geluid door bijvoorbeeld een toename van het verkeer.
Sanering
De verplichting tot uitvoering van de sanering (dat binnen RWS deels is georganiseerd binnen
het project MJPG weg) is vastgelegd in afdeling 11.3.6 (Sanering) van hoofdstuk 11 van de
Wet milieubeheer. Daarin is onder andere vastgelegd dat de beheerder van een weg uiterlijk
31 december 2023 een verzoek doet aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot
vaststelling van een saneringsplan. In deze afdeling is in art. 11.57 vastgelegd welke objecten
saneringsobjecten zijn. In art. 11.59 is vastgelegd dat een saneringsplan voor
saneringsobjecten de maatregelen bevat om het geluid te beperken tot de streefwaarde.
Daarbij is het doelmatigheidscriterium zoals genoemd in art. 11.29 van overeenkomstige
toepassing.
Bij het opstellen van de geluidregels voor hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is er door de
wetgever bewust voor gekozen om de sanering te richten op de geluidgevoelige objecten met
een hoge geluidbelasting. Tabel 1 geeft het aantal woningen en ernstig geluidgehinderden
weer in geluidklassen vanaf 55 dB Lden. De aantallen zijn bepaald voor de END geluidkaart van
2016 voor alle Rijkswegen (waaronder ook Rijkswegen die reeds voorafgaand aan 2012
gesaneerd zijn en daarmee buiten het MJPG vallen). Er zijn ook veel woningen met een
geluidbelasting lager dan 55 dB Lden vanwege de Rijksweg. Deze zijn niet in Tabel 1
weergegeven. Uit onderzoek blijkt dat het dan gaat om grote aantallen woningen en ernstig
gehinderden. De richtlijnen van de WHO [4] geven aan dat vanaf zo’n 45 dB Lden ernstige
geluidhinder door wegverkeer kan optreden (Figuur 2). Tussen 45 en 55 dB Lden is dat bij circa
8 tot 11% van de betrokkenen.
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Tabel 1

Aantal woningen met een bepaalde geluidbelasting door rijkswegen en aantal ernstig
gehinderde personen op basis van de END geluidkaart 2016 [11]. De aantallen zijn
afgerond op 100 tallen.

Geluidbelasting Lden
55 – 59 dB
60 – 64 dB
65 – 69 dB
70 – 74 dB
75 dB en hoger

Aantal woningen
57.200

Aantal ernstig gehinderden
10.100

13.800
3.000

3.900
1.300

400
0

300
0

Door de keuze van de sanering te richten op geluidgevoelige objecten met een hoge
geluidbelasting worden de situaties aangepakt, waar de kans op ernstige geluidhinder hoger is
dan bij situaties met een lagere geluidbelasting. Het gevolg daarvan is dat de sanering zich
richt op locaties waar veelal één of enkele saneringsobjecten zijn. En dat locaties met een
heel groot aantal geluidgevoelige objecten met lagere geluidbelastingen niet binnen de
sanering vallen. Het terugbrengen van geluid voor locaties met veelal één of enkele
saneringsobjecten kost per geluidgevoelige (sanerings)object relatief veel. Hoeveel dat kost
blijkt uit de resultaten van dit feitenonderzoek (hoofdstuk 4).

Figuur 2

Percentage ernstig gehinderden door wegverkeer op basis van dosis-effect relaties van de
WHO [4].

Doelmatigheidscriterium
In art. 11.29 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat een geluidbeperkende maatregel niet in aanmerking neemt, indien het treffen
daarvan financieel niet doelmatig is met betrekking tot het beperken van de geluidsbelasting
van één of meer geluidsgevoelige objecten. Zo’n overweging wordt genomen bij de
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voorbereiding van een besluit omtrent het vaststellen of wijzigen van een
geluidproductieplafond. Tevens staat in art. 11.29 dat nadere regels daarvoor zijn vastgelegd
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
Deze nadere regels staan in het Besluit geluid milieubeheer (Bgm) en de Regeling geluid
milieubeheer (Rgm):
Bgm: Hoofstuk 6 Financiële doelmatigheid met een verwijzing naar bijlage 1 van dit
besluit voor de bepaling van reductiepunten.
Rgm: §4 Geluidbeperkende maatregelen en doelmatigheidscriterium met een verwijzing
naar bijlage 3 voor onder andere de maatregelen die in de afweging worden betrokken,
de randvoorwaarde die daarbij gelden en het aantal maatregelpunten.
Specifiek voor sanering (art. 11.56) zijn in bijlage 3 van de Regeling geluid milieubeheer
afwijkende artikelen opgenomen. Mede vanwege deze afwijkende bepalingen werkt het
doelmatigheidscriterium voor sanering deels anders dan voor situaties waar geen sanering aan
de orde is.
Maatregelen die volgens het DMC doelmatig zijn (op basis van algemene kentallen) moeten in
beginsel worden opgenomen in een saneringsplan. De wettelijke bepalingen bevatten van
zichzelf geen toets op basis van de feitelijke kosten van de specifieke maatregel op de
betreffende locatie.
Aanvullend is door het project MJPG weg een toets gedaan of de verwachting is dat een
geluidscherm door lokale omstandigheden bij de realisatie extreem hoog is. Een maatregel is
extreem hoog als de kosten ten opzichte van de kosten van het referentieontwerp meer dan
drie keer zo hoog is. Als dat het geval is dient een ‘Commissie overwegende bezwaren’
daarover te besluiten. Omdat in de praktijk geen situaties zijn geconstateerd met extreem
hoge kosten is geen scherm op basis daarvan afgevallen.
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Uitleg begrippen reductiepunten en maatregelpunten
Om een uniforme kosten-batenafweging van maatregelen mogelijk te maken, werkt het
doelmatigheidscriterium niet met werkelijke kosten van maatregelen, maar met genormeerde
eenheidskosten in de vorm van “maatregelpunten”. Het ‘budget’ voor een bepaalde locatie
met geluidsgevoelige objecten wordt vervolgens uitgedrukt in “reductiepunten”.
Reductiepunten worden per woning toegekend en vervolgens tot een beschikbaar ‘budget’
voor een bepaalde locatie opgeteld voor alle woningen die op die locatie zodanig in elkaars
nabijheid liggen dat ze van één aaneengesloten maatregel(combinatie) kunnen profiteren.
Het aantal beschikbare reductiepunten per woning is afhankelijk van de
geluidsbelasting. Hoe hoger de geluidsbelasting ligt, hoe meer reductiepunten beschikbaar
zijn. Het aantal maatregelpunten voor een cluster wordt berekend door de afmetingen
van zowel de bestaande maatregelen die blijven staan als de nieuwe maatregel(en) voor
MJPG weg te vermenigvuldigen met de kentallen in bijlage 3 van de Regeling geluid
milieubeheer en vervolgens bij elkaar op te tellen.
Programma MJPG is budget gestuurd
Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) is onderdeel van het Meerjaren-programma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de rijksoverheid. Het MJPG voert de
geluidsanering uit waarvoor de verplichting is vastgelegd in afdeling 11.3.6 (Sanering) van
hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Het MJPG is gestart bij de inwerkingtreding van de
geluidwetgeving SWUNG 1 in 2012.
Het programma is budget gestuurd. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat de kosten voor
de saneringsaanpak de beschikbare middelen voor Rijkswegen en hoofdspoorwegen niet te
mag gaan [7]. Het taakstellende budget is per MIRT 2022 € 1.093 miljoen (rijkswegen en
hoofdspoorwegen samen. In de voortgangsrapportage van september 2021 zijn de kosten
specifiek voor wegen genoemd (€ 522 miljoen). Het grootste deel daarvan is voor de ‘kale’
maatregelkosten voor de categorieën Pré-NoMo (€ 52 miljoen; niet meegenomen in deze
studie), sanering door aanlegprojecten/derden (€ 106 miljoen) en MJPG weg - fase 1 en 2 (€
235 miljoen). De rest van de kosten zijn voor de voorbereiding (€ 71 miljoen), reservering
voor beheer en onderhoud (€ 0,2 miljoen) en onvoorzien (€ 53 miljoen).
Deze laatstgenoemde onderdelen van in totaal €124 miljoen hebben voor zo’n 95% betrekking
op de sanering in het in dit rapport geanalyseerde onderdeel 3. (Landelijks saneringsplannen
fase 1 en 2: de regionale saneringsplannen).
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Tabel 2

Onderverdeling kosten op basis van voortgangsrapportage MJPG september 2021.

Onderdeel

Kosten
(x 1.000.000

Aandeel

1. PreNoMo
2. Aanlegprojecten/derden

€ 52,3
€ 105,9

10%
20%

3. Landelijke saneringsplannen fase 1 en 2
4. Voorbereidingskosten planuitwerking

€ 235,1
€ 51,1

45%
10%

4b. Voorbereidingskosten realisatie
5. Reservering B&O

€ 19,5
€ 0,2

4%
0%

6. Onvoorzien
BSV-Wgh (Bijlage 5 Bgm)

€ 53,4
€ 4,0

10%
1%

€ 521,5

100%

Totaal

Kosten in dit feitenonderzoek zijn ramingen
Het voorliggende feitenonderzoek is gebaseerd op gegevens van het project ‘MJPG weg – fase
1 en 2’. Dat project wordt in dit feitenonderzoek ‘MJPG weg’ genoemd. De totale kosten aan
maatregelen in dit feitenonderzoek komen ongeveer overeen met de bovengenoemde kosten
van € 235 miljoen. Verschillen kunnen worden veroorzaakt door onder andere de
uitgangspunten van de raming. De genoemde € 235 miljoen betreffen alleen een deel van de
directe investeringskosten. De post onvoorzien en de met deze sanering samenhangende
voorbereidingskosten van in totaal € 120 miljoen zijn hier nog niet in meegenomen. Als € 120
miljoen aan samenhangende kosten evenredig worden omgeslagen over de genoemde € 235
miljoen dan zouden alle genoemde kosten in dit rapport circa 50% hoger liggen dan de
bedragen die nu genoemd zijn.
De ramingen zijn gebaseerd op saneringsplannen die zijn vastgesteld conform de reguliere
ramingsmethoden bij RWS uit de monitoringsdata van de MJPG-Voortgangrapportages (VGR),
uitgaande van een sobere en doelmatige uitvoerig. In deze plannen is, in een met wettelijke
waarborgen omkleed Awb-besluit, vastgelegd waar welke maatregelen zoals geluidschermen
en 2LZOAB komt. Ook is aangegeven welke woningen in aanmerking komen voor (onderzoek
naar) gevelisolatie. De realisatie van de werkelijke maatregelen moet nog plaatsvinden. De
werkelijke kosten kunnen daardoor nog gaan afwijken van deze ramingen door bijvoorbeeld
marktontwikkelingen voor arbeid, grondstofprijzen en energie.
Dit onderzoek is gebaseerd op een grote hoeveelheid aan gegevens. Hieronder staat welke
gegevens zijn aangeleverd door Rijkswaterstaat. De gegevens zijn beoordeeld maar zijn niet
op juistheid gecontroleerd. Er is vanuit gegaan dat de gegevens juist zijn. Als er tijdens het
onderzoek een bijzondere situatie naar voren is gekomen, zijn daar vragen over gesteld.
Indien nodig zijn deze dan gecorrigeerd.
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2.2

Opsomming gebruikte documenten
Voor dit feitenonderzoek zijn door het project MJPG weg van Rijkswaterstaat documenten
aangeleverd. Deze zijn hieronder genoemd.
Rapporten MJPG weg
Op 9 februari 2022 zijn rapporten geleverd. Het betreft ruim 175 documenten waar de
akoestische onderzoeken (definitieve versie) zijn vastgelegd van:
• Friesland fase 1
• Groningen en Drenthe fase 1
• Limburg
• Midden-Nederland
• Noord-Brabant Oost
• Noord-Brabant West
• Noord-Brabant A4 en A67
• Noord-Nederland fase 2
• Oost-Nederland 1
• Oost-Nederland 2
• Oost-Nederland 3
• Pilot Moerdijk
• West-Nederland Noord 1
• West-Nederland Noord 2
• West-Nederland Noord 3
• West-Nederland Zuid A4/A44
• West-Nederland Zuid A20
• West-Nederland Zuid fase 1
• West-Nederland Zuid fase 2
• Zee en Delta (Zeeland) A58 en N61
• Zee en Delta (Zeeland) N59 en N57
• Zee en Delta (Zeeland) Fase 2
• Zuid-Nederland fase 2
De diverse saneringsplannen van MJPG weg hebben één of meerdere akoestische onderzoeken
als bijlage. In de onderzoeken is vastgelegd wat de saneringsobjecten zijn, welke bij elkaar
gelegen objecten tot één cluster behoren en wat de doelmatige maatregelen voor een cluster
zijn. Ook is de afweging die ten grondslag ligt aan deze doelmatige maatregel in het
akoestisch onderzoek nader beschreven.
Geografische databestanden
Voor het feitenonderzoek is een data analyse nodig. Omdat de data gerelateerd is aan een
locatie en omdat de data zeer omvangrijk is, is een geografisch databestand samengesteld.
Dit is samengesteld door MJPG weg en bevat de resultaten van alle onderzoeken. Dit bestand
bevat geografische informatie over de ligging van de clusters, 2L ZOAB, schermen en
saneringsobjecten. Het bestand met de naam ‘220215_UPLOAD_MJPG_WEG.gdb versie
20220217 16_05 uur.zip’ is op 17 februari 2022 geleverd door Rijkswaterstaat. Op 3 maart
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2022 is nog een aanvulling geleverd voor Perceel 3
(MJPG_Geodatabase_Perceel3_20220225.gdb.zip).
In het bestand is informatie vastgelegd over:
• Bronmaatregelen: Hierin staan de vlakken met bronmaatregelen. De vlakken hebben
onder andere de kenmerken oppervlak, lengte en clusternaam;
• Clusters: Hierin staan de vlakken met geluidgevoelige clusters die in het
saneringsonderzoek zijn betrokken. Deze vlakken hebben onder andere de
kenmerken aantal saneringsobjecten, maatregelpunten, reductiepunten en
clusternaam;
• Objecten: Hierin staan punten met objecten die in het saneringsonderzoek zijn
betrokken. Deze punten hebben onder andere de kenmerken straat, huisnummer,
toevoeging, postcode, woonplaats, gemeente, sanering A, sanering B, sanering C,
toetswaarde, Lden,gpp, Lden,sak, Lden,eindvariant en bouwjaar.
• Overdrachtsmaatregelen. Hierin staan lijnen met overdrachtsmaatregelen. Deze
lijnen hebben onder andere de kenmerken lengte, hoogte, oppervlakte,
maatregelpunten en clusternaam.
De bestandslaag met clusters is als uitgangspunt gebruikt om gegevens te koppelen. Clusters
bestaan uit één of een verzameling bijeen gelegen saneringsobjecten die een relevante
verlaging van de geluidsbelasting vanwege de weg zou kunnen ondervinden van een
aaneengesloten geluidbeperkende maatregel. De clusters zijn aangeleverd door
Rijkswaterstaat en daarin is door Rijkswaterstaat de volgende informatie gekoppeld:
• Cluster_id: De naam van het cluster.
• Project: De naam van het project.
• Saneringsplan: De naam van het saneringsplan.
• Rijksweg: Het nummer van de rijksweg
• Km begin: Het begin van de km bij dit cluster
• Km eind: Het eind van de km bij dit cluster
• Saneringsobjecten: Het aantal saneringsobjecten bij dit cluster
• Reductiepunten: Het aantal reductiepunten van de saneringsobjecten bij dit cluster
• Aantal maatregelpunten bestaande en te handhaven maatregelen
• Aantal maatregelpunten totaal
In §2.1 (Kosten in dit feitenonderzoek zijn ramingen) is genoemd dat dit feitenonderzoek
enkel betrekking heeft op ‘MJPG weg - fase 1 en 2’. In de aangeleverde data zaten ook
gegevens over het project A28 in Harderwijk. Deze gegevens zijn eruit gehaald omdat hier
geen sprake is van autonome sanering. Bij de A28 Harderwijk is sprake van gekoppelde
sanering. De sanering is gekoppeld aan het vervangen en de renovatie van het bestaande
scherm, de toekomstige verbreding van de weg en wensen van de gemeente voor extra
maatregelen. De maatregelen zijn daarmee uiteindelijk bijna drie keer duurder dan als het
alleen sanering zou zijn.
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Voegconstructies
In de akoestische onderzoeken en de saneringsplannen zijn maatregelen zoals 2LZOAB en
schermen vastgelegd. 2LZOAB verlaagd de geluidemissie van een voertuig dat rijdt over de
rijksweg. Op een weg waar 2LZOAB wordt aangelegd kan een deel bestaan uit voegen.
Weggebruikers merken een voegovergang op als zij er met de auto overheen rijden. Je hoort
dan ‘kedeng kedeng’. Dat is ook te horen voor bewoners die rond de rijksweg wonen. Als een
geluidreducerend wegdek zoals 2LZOAB wordt toegepast is het ook van belang dat de
voegovergangen ‘stil’ zijn. Want anders valt het ‘kedeng kedeng’ na aanleg van 2LZOAB extra
op. Voor locaties waar nog geen ‘stille voeg’ ligt, wordt aanvullend aan het 2LZOAB (dat
onderdeel is van het saneringsplan) ook de voeg vervangen.
Voor MJPG weg vervang Rijkswaterstaat zo’n 3,9 km voegen. Dat kost € 16 miljoen.
Gemiddeld kost een voeg daarmee € 4.102 per strekkende meter. Figuur 3 bevat een foto van
het inzetten van een voeg bij de Maasbrug op de A50. Daarin is te zien dat een groot deel van
zo’n voeg onder het wegdek ligt.

Figuur 3

Het aanbrengen van een voegovergang bij de Maasbrug op de A50.

Door Rijkswaterstaat is op 24 februari 2022 een (xlsx-)bestand geleverd. In het bestand met
de naam ‘Voegconstructies P1B_P2B_P3B.xlsx’ is informatie vastgelegd over bijna 4.000
meter voegconstructies van het type P1B, P2B en P3B. De geraamde kosten van deze
constructies per strekkende meter en inclusief BTW varieert tussen de € 2.953 en € 9.458.
Geluidreducerend wegdek – 2LZOAB
De investeringskosten voor een geluidreducerend wegdek zijn gebaseerd op de meerkosten
van 2LZOAB ten opzichte van ZOAB. Daarbij is ervan uitgegaan dat de aanleg plaatsvindt
gelijktijdig met het rijbaan brede groot onderhoud (vervanging) van het asfalt. Voor ZOAB is
groot onderhoud eens in de 17 jaar en voor 2LZOAB is dit eens in de 13 jaar. De meerkosten
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(bij aanleg) zijn € 13,53 per m2 inclusief BTW. Dit is een prijspeil voor 2021 en gebaseerd op
een opgaaf van RWS PPO, d.d. 04-03-2022.
Geluidschermen
De kosten voor een geluidschermen zijn gebaseerd op het document ‘20210927
Overdrachtmaatregelen_scopelijst.xlsx’. Het gaat hier om de kosten inclusief BTW op basis
van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK). De schermen moet nog gerealiseerd
worden en die kosten zijn nog niet bekend. In het bestand zijn alle schermen van MJPG weg
in 155 ‘regels’ opgenomen. Daarbij per regel gegeven:
• Naam saneringsplan
• Cluster naam
• Rijksweg
• Wegzijde
• Km van: Start kilometrering
• Km tot: Einde kilometrering
• Lengte [m]: Lengte op basis GIS/Geodata
• Hoogte min: Minimale hoogte
• Hoogte max: Maximale hoogte
• Oppervlakte: Oppervlakte (m2) op basis van GIS/Geodata
• Bestaand: Geeft aan of er aanpassing is van een bestaand scherm
• Op KW: Geeft aan dat (een deel van) het scherm op een kunstwerk staat
• Vormgeving: Algemene info scherm/wal en absorberend/reflecterend
• Gemeente
• Opmerking: Informatie over scherm of beschrijving van onzekerheid
• Raming [Euro]: De investeringskosten per scherm op basis van SSK ramingen inclusief
21% BTW en prijspeil 2021.
Voor het cluster N9_CL110 is op basis van een opgaaf van RWS in maart 2022 ervan uitgegaan
dat het scherm als geluidmaatregel is vervallen.
Gevelisolatie
Binnen MJPG weg komen 4.164 woningen en 2 schoolgebouwen in aanmerking voor onderzoek
naar de binnenwaarde. Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan de toetswaarde wordt een
voorstel gedaan voor gevelisolatie. De maatregelen uit dit voorstel zorgen er dan voor dat de
binnenwaarde 3 dB onder de toetswaarde is. Tabel 3 geeft de gemiddelde raming van de
kosten voor gevelisolatie op basis van een opgaaf van RWS gevelisolatie op 16 maart 2022.
Daarbij wordt als uitgangspunt de geluidwering eis genomen. De geluidwering eis is gebaseerd
op de resterende gevelbelasting en niet op onderzoek binnen in de woning.
De gemiddelde kosten zijn gebaseerd op basis van een raming voor ruim 600 panden in het
onderzoek van West-Nederland Noord (3). De kosten zijn inclusief BTW, gemiddelden en
afgerond. Er komen zeer grote afwijkingen van het gemiddelde voor in elke categorie. Het
kan bijvoorbeeld voorkomen dat voor een gering bedrag een kleine maatregel als een
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muurdemper voldoende is. Maar uit praktijkgevallen blijkt dat het ook voorkomt dat het pand
omvangrijk is en de kosten oplopen tot zo’n € 190.000 per woning.
Tabel 3

Gemiddelde waarden voor de kosten(raming) van gevelisolatie per woning.

Eis geluidwering
[dB]

Aantal
woningen

Gemiddelde kosten
gevelisolatie/woning

Totale kosten

20
21

9
23

€ 2.750
€ 6.350

€ 24.750
€ 146.050

22
23

37
254

€ 6.350
€ 6.350

€ 234.950
€ 1.612.900

24
25

202
267

€ 6.350
€ 14.000

€ 1.282.700
€ 3.738.000

26
27

428
331

€ 14.000
€ 14.000

€ 5.992.000
€ 4.634.000

28
29

482
395

€ 14.000
€ 14.000

€ 6.748.000
€ 5.530.000

30
31

337
389

€ 21.000
€ 21.000

€ 7.077.000
€ 8.169.000

32
33

343
219

€ 21.000
€ 21.000

€ 7.203.000
€ 4.599.000

34
35

145
51

€ 21.000
€ 21.000

€ 3.045.000
€ 1.071.000

36
37

48
88

€ 21.000
€ 21.000

€ 1.008.000
€ 1.848.000

38
39

46
8

€ 21.000
€ 21.000

€ 966.000
€ 168.000

40
41

1
3

€ 21.000
€ 21.000

€ 21.000
€ 63.000

Totaal

4.164

€ 65.181.350

Er is geen correctie op de kosten uitgevoerd voor de 12 woningen met een geluidwering-eis
van 39 dB of meer. De in Tabel 3 genoemde bedragen zijn daarbij gehanteerd. Uit een
aanvullende inventarisatie bij deze 12 woningen blijkt dat voor 7 woningen geen extra isolatie
nodig is (deze woningen zijn al goed geïsoleerd), 3 woningen nog onderzocht moeten worden
en bij 2 woningen dat de kosten niet extreem hoog zijn.
Saneringsobjecten en woningequivalenten
Saneringsobjecten zijn voor het grootste deel grondgebonden woningen of appartementen
met afzonderlijke adressen. In sommige gevallen bestaat een saneringsobject op één adres
uit een groot aantal wooneenheden. In dat geval wordt één zo’n object in het DMC
meegenomen als meerdere ‘woningequivalenten’. Door zo’n object mee te nemen als meer
dan één woning(equivalent) doet zo’n object zwaarder mee in de doelmatigheidsafweging. En
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zijn er daarmee voor zo’n cluster ook meer reductiepunten (en daarmee theoretisch
maatregelbudget) beschikbaar voor 2LZOAB of schermen. Ook doet zo’n object zwaarder mee
bij het bepalen van de gevelisolatiekosten. Dat wordt gedaan omdat de gevel van zo’n
gebouw groter is dan een gemiddelde grondgebonden woning of appartement.
Tabel 4 geeft de saneringsobjecten weer waarvoor in de doelmatigheidsafweging, de
berekening van de kosten voor gevelisolatie of de berekening van de gemiddelde kosten per
woning is uitgegaan van woningequivalenten. Alleen bij deze objecten is één saneringsobject
niet gelijk aan één woning. Op de Plantageweg 3 is een locatie waar zorglocatie met o.a.
groepswoningen en op de Rijksstraatweg 352 zijn zorgvilla’s. In Zwolle is aan de Blaloweg 1
een onderwijsinstelling en in Alkmaar aan de Robonsbosweg 11 ook.
Tabel 4

Vier saneringsobjecten waarvoor ieder object meer dan 1 woningequivalent is.

Straat
Plantageweg

Huisnummer
3

Postcode
3333GZ

Woonplaats
Zwijndrecht

Woningequivalenten
19,6

Rijksstraatweg
Blaloweg

352
1

2242AC
8041AH

Wassenaar
Zwolle

19,0
7,3

Robonsbosweg

11

1816MK

Alkmaar

5,0
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Aanpak feitenonderzoek

3

Het project MJPG weg bevat bijna 1.000 clusters met saneringsobjecten. Deze clusters die
door Rijkswaterstaat zijn aangeleverd, zijn verrijkt. Deze data verrijking bevat twee
onderdelen:
1. Aanvullende geografische analyse.
2. Analyse aspecten doelmatigheidscriterium.

3.1

Vastleggen clusters
Voor de afweging van maatregelen zijn saneringsobjecten vaak aan zowel een bron- als een
overdrachtscluster gekoppeld. In dit onderzoek is alle informatie gekoppeld aan
overdrachtsclusters. Figuur 4 geeft een voorbeeld van zulke clusters. De kaart is gemaakt op
basis van de aangeleverde data.

Figuur 4

Weergave van een voorbeeld van bron- en overdrachtsclusters die aan saneringsobjecten
zijn gekoppeld.

Een bronmaatregel cluster bevat alle saneringsobjecten die een relevante geluidreductie
kunnen ondervinden van eenzelfde bronmaatregel. De saneringsobjecten die de vorm van
zo’n cluster bepalen liggen dan aan beide zijden van de Rijksweg. Een overdrachtscluster
bevat alle saneringsobjecten die een relevante geluidreductie kunnen ondervinden van
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eenzelfde overdrachtsmaatregel. De saneringsobjecten die de vorm van zo’n cluster bepalen
liggen dan aan één zijde van de Rijksweg. Voor dit feitenonderzoek zijn de 996
overdrachtsclusters verrijkt met aanvullende gegevens (zie Figuur 5). En is aan deze dataset
aanvullend onderzoek gedaan.

Figuur 5

Overzicht van de 996 MJPG weg clusters in Nederland.
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3.2

Aanvullende geografische analyse
Met een aanvullende geografische analyse is de volgende informatie aan de
overdrachtsclusters toegevoegd:
• Reductiepunten
• Bron maatregelpunten
• Overdracht maatregelpunten
• Kosten 2L ZOAB
• Kosten voegen
• Kosten schermen
• Kosten gevelisolatie
• Aantal saneringsobjecten in het cluster
• Aantal niet saneringsobjecten in het cluster
• Aantal saneringsobjecten achter een scherm in het cluster
• Aantal niet saneringsobjecten achter een scherm in het cluster
• Zijn er woningen in het cluster die ook bij een ander (overlappend cluster) horen?
• Geluidreductie door maatregelen bij de saneringsobjecten in het cluster
• Geluidreductie door maatregelen bij de niet saneringsobjecten in het cluster
• Geluidreductie door maatregelen bij de saneringsobjecten in het cluster die achter
een scherm liggen
• Geluidreductie door maatregelen bij de niet saneringsobjecten in het cluster die
achter een scherm liggen
De geleverde data is gebaseerd op aanlevering van data door drie combinaties van
adviesbureaus: Antea/RHDHV/W+B (hierna Antea), Arcadis/M+P (hierna Arcadis) en
Sweco/Movares (hierna Sweco). Omdat de methode van onderzoek per adviesbureau iets
anders is geweest is onze analyse soms ook specifiek afwijkend per adviesbureau. Als de
analyse afwijkend is geweest is dat in onderstaande tekst benoemd.
Reductiepunten
Om het aantal reductiepunten per cluster te bepalen is een koppeling gemaakt tussen de
tabel ‘Objecten’ en de tabel ‘Clusters’. Bij de onderzoeken van Sweco en Antea is de
koppeling gemaakt op basis van de clusternaam in de tabel ‘Objecten’. Bij de onderzoeken
van Arcadis kan een ‘Object’ verwijzen naar meerdere clusters. Daar is willekeurig gekozen
voor een één van de opgegeven clusters. Het gaat hierbij om 190 saneringsobjecten waarvoor
een willekeurige keuze is gemaakt. Het aantal reductiepunten zelf is al opgenomen in de
tabel ‘Objecten’ die door Rijkswaterstaat is aangeleverd. Daarin is ook al de correctie met
woningequivalenten gemaakt.
Bron maatregelpunten
Bij de tabel ‘Bronmaatregel’ is gegeven in welke cluster of clusters de bronmaatregelen
liggen en is tevens benoemd hoeveel maatregelpunten daarbij horen. Als een bronmaatregel
bij meerdere clusters hoort is de verdeling van de maatregelpunten gedaan naar rato van het
aantal reductiepunten per cluster.
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Overdracht maatregelpunten
Bij de tabel ‘Overdrachtsmaatregel’ is gegeven in welke cluster of clusters de
overdrachtsmaatregel liggen en is tevens benoemd hoeveel maatregelpunten daarbij horen.
Als een overdrachtsmaatregel bij meerdere clusters hoort is de verdeling van de
maatregelpunten gedaan naar rato van het aantal reductiepunten per cluster.
Kosten 2L ZOAB
Bij de tabel ‘Bronmaatregel’ is gegeven in welke cluster of clusters de bronmaatregelen
(2LZOAB) liggen. Van de bronmaatregel die is geduid als vlak op de kaart is het oppervlak in
aantal m2 bepaald. Dit oppervlak is vermenigvuldigd met het kengetal voor kosten. Als een
bronmaatregel bij meerdere clusters hoort is de verdeling van de kosten gedaan naar rato van
het aantal reductiepunten per cluster.
Kosten voegen
Door Rijkswaterstaat is een tabel voegen geleverd. In deze tabel is opgegeven wat de kosten
van de voeg is en bij welke bronmaatregel (2LZOAB) de voeg hoort. Via de tabel
‘Bronmaatregel’ zijn de kosten van de voegen gekoppeld aan de cluster (zie de beschrijving
hierboven bij ‘Kosten 2L ZOAB’).
Kosten schermen
Door Rijkswaterstaat is een tabel met kosten voor schermen geleverd. In deze tabel is
opgegeven wat de kosten van het scherm is en welk cluster dit scherm hoort. Als een scherm
bij meerdere clusters hoort is de verdeling van de kosten gedaan naar rato van het aantal
reductiepunten per cluster.
Kosten gevelisolatie
De tabel met ‘Objecten’ bevat de geluidbelasting van alle saneringsobjecten in de situatie
met de eindmaatregelen. Op basis daarvan is als eerste bepaald of er nog een resterende
overschrijding is van de streefwaarde. Want alleen dan kan een verplichting tot gevelisolatie
zijn, in het geval de huidige gevel niet voldoende is om aan de binnenwaarde is te voldoen.
Voor de objecten waarvoor nog aanvullend gevelisolatie(onderzoek) nodig is, zijn de kosten
voor de gevelisolatie gebaseerd op de opgave van Rijkswaterstaat. In de kosten per
saneringsobject is de correctie doorgevoerd voor de woningequivalenten. Voor de toedeling
van de kosten aan een cluster is dezelfde methode gebruikt als de methode die gebruikt aan
het toekennen van ‘Reductiepunten’ aan de cluster (zie de beschrijving hierboven).
Aantal saneringsobjecten in het cluster
Voor de saneringsobjecten is als eerste bepaald of tussen het object en de (meest
nabijgelegen) Rijksweg een geluidscherm ligt. Als dat zo is dan is het saneringsobjecten
toegekend aan het cluster waarvoor het scherm is bedoeld. Als er tussen het saneringsobject
en de Rijksweg geen scherm ligt dan is het saneringsobject toegekend aan alle clusters
waarbinnen het object ligt. Bij deze toekenning kan het voorkomen dat een saneringsobject
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aan twee of meer clusters is toegekend. En kan dus sprake zijn van dubbeltelling als het
aantal saneringsobjecten per cluster tot één totaal wordt opgeteld.
Aantal niet-saneringsobjecten in het cluster
In de opgave van Rijkswaterstaat in de tabel met ‘Objecten’ zijn ook niet saneringsobjecten
gegeven. Veelal objecten die nabij de saneringsobjecten liggen en waar zonder onderzoek
niet met zekerheid was vast te stellen of deze wel of geen saneringsobject zijn. Op basis van
onderzoek is dan gebleken dat deze objecten geen saneringsobjecten zijn. Het bepalen van
het aantal niet-saneringsobjecten in het cluster is gedaan op een gelijke wijze als hierboven
is beschreven bij ‘Aantal saneringsobjecten in het cluster’.
Aantal saneringsobjecten achter een scherm in het cluster
Het ‘Aantal saneringsobjecten achter een scherm in het cluster’ is een deelverzameling van
de hierboven genoemde ‘Aantal saneringsobjecten in het cluster’. Het gaat dan om het deel
waarbij tussen het object en de (meest nabijgelegen) Rijksweg een geluidscherm ligt.
Dubbeltelling in deze verzameling is er niet. Het object is altijd aan één cluster toegekend.
Aantal niet saneringsobjecten achter een scherm in het cluster
Het ‘Aantal niet saneringsobjecten achter een scherm in het cluster’ is een deelverzameling
van de hierboven genoemde ‘Aantal niet saneringsobjecten in het cluster’. Het gaat dan om
het deel waarbij tussen het object en de (meest nabijgelegen) Rijksweg een geluidscherm
ligt. Dubbeltelling in deze verzameling is er niet. Het object is altijd aan één cluster
toegekend.
Zijn er woningen in het cluster die ook bij een ander (overlappend cluster) horen?
Hier is geduid of voor het cluster mogelijk dubbeltelling van objecten voorkomt. Het gaat dan
om objecten die niet achter een scherm liggen en die vallen binnen meerdere
overdrachtsclusters. Als er in het cluster ten minste één van zo’n object aanwezig is, is dat
met ‘Ja’ aangeduid.
Geluidreductie door maatregelen bij de saneringsobjecten in het cluster
Bij het onderdeel ‘Aantal saneringsobjecten in het cluster’ is beschreven op weke manier een
saneringsobject aan een cluster is toegekend. Voor ieder object is de geluidreductie bepaald.
Het gaat dan om de reductie tussen de situatie voor het treffen van (aanvullende)
saneringsmaatregelen en de situatie na het treffen van (aanvullende) saneringsmaatregelen.
Alle gebaseerd op de gegevens van Lden,gpp. Van alle saneringsobjecten binnen één cluster is
de reductie bepaald en is deze reductie per saneringsobject bij elkaar opgeteld.
Geluidreductie door maatregelen bij de niet saneringsobjecten in het cluster
Bij het onderdeel ‘Aantal niet saneringsobjecten in het cluster’ is beschreven op weke manier
een niet saneringsobject aan een cluster is toegekend. Voor ieder object is de geluidreductie
bepaald. Het gaat dan om de reductie tussen de situatie voor het treffen van (aanvullende)
saneringsmaatregelen en de situatie na het treffen van (aanvullende) saneringsmaatregelen.
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Alle gebaseerd op de gegevens van Lden,gpp. Van alle niet saneringsobjecten binnen één cluster
is de reductie bepaald en is deze reductie per niet saneringsobject bij elkaar opgeteld.
Geluidreductie door maatregelen bij de saneringsobjecten in het cluster die achter een
scherm liggen
Bij het onderdeel ‘Aantal saneringsobjecten achter een scherm in het cluster’ is beschreven
op weke manier een saneringsobject aan een cluster is toegekend. Voor ieder object is de
geluidreductie bepaald. Het gaat dan om de reductie tussen de situatie voor het treffen van
(aanvullende) saneringsmaatregelen en de situatie na het treffen van (aanvullende)
saneringsmaatregelen. Alle gebaseerd op de gegevens van Lden,gpp. Van al deze
saneringsobjecten binnen één cluster is de reductie bepaald en is deze reductie per
saneringsobject bij elkaar opgeteld.
Geluidreductie door maatregelen bij de niet saneringsobjecten in het cluster die achter een
scherm liggen
Bij het onderdeel ‘Aantal niet saneringsobjecten achter een scherm in het cluster’ is
beschreven op weke manier een niet saneringsobject aan een cluster is toegekend. Voor ieder
object is de geluidreductie bepaald. Het gaat dan om de reductie tussen de situatie voor het
treffen van (aanvullende) saneringsmaatregelen en de situatie na het treffen van
(aanvullende) saneringsmaatregelen. Alle gebaseerd op de gegevens van Lden,gpp. Van al deze
niet saneringsobjecten binnen één cluster is de reductie bepaald en is deze reductie per niet
saneringsobject bij elkaar opgeteld.

3.3

Analyse aspecten doelmatigheidscriterium
De ruim 175 documenten die door Rijkswaterstaat zijn bevatten saneringsplannen,
(definitieve) akoestische onderzoeken en bijlagen. De akoestische onderzoeken zijn per
cluster geanalyseerd. Saneringsobjecten vallen in een groot aantal gevallen in meerdere
clusters. Een bronmaatregelcluster waarbij het cluster saneringsobjecten aan beide kanten
van de weg kunnen bevatten. En een overdrachtsmaatregelcluster waarbij het cluster
saneringsobjecten aan één kant van de weg kan bevatten. Voor deze analyse is uitgegaan van
de overdrachtsmaatregelclusters. Waarbij ook de afweging van bronmaatregelen is
meegenomen.
De analyse is gericht op de onderdelen van het doelmatigheidscriterium die bepalend zijn
voor het resultaat van maatregelen die doelmatig zijn. Met deze verrijking is de invloed van
onderdelen van het DMC op het uiteindelijke resultaat onderzocht. De volgende onderdelen
zijn daarbij per cluster vastgelegd:
a. Alle knelpunten zijn opgelost met de doelmatige maatregel [ja/nee].
b. Maatregelen met meer geluidreductie kosten meer dan beschikbaar budget (art. 31
lid 1, Bgm) [ja/nee].
c. Extra kosten van maatregelen met meer geluidreductie is niet in redelijke
verhouding tot extra geluidreductie (art. 31 lid 2c, Bgm) [ja/nee].
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d.

Een scherm met meer geluidreductie dan de doelmatige maatregel voldoet niet aan
de minimale reductie eis van 5 dB (art. 31 lid 2, Bgm) [ja/nee/nvt].
e. Een scherm met meer geluidreductie vervangt een bestaand scherm dat niet ouder is
dan 10 jaar (art. 31 lid 3, Bgm) [ja/nee/nvt].
f. Een scherm met meer geluidreductie vervangt een bestaand scherm dat niet
ophoogbaar is (art. 31 lid 3, Bgm) [ja/nee/nvt].
g. Een scherm met meer geluidreductie vervangt een bestaand scherm dat een
geluidreductie realiseert dat vrijwel gelijk is (art. 31 lid 3, Bgm) [ja/nee/nvt].
h. Een scherm (binnen budget) met meer geluidreductie vervangt een bestaand scherm
en is niet ten minste 3 meter hoger (tabel 2, bijlage 3, Rgm) [ja/nee/nvt].
i. De omvang van de doelmatige saneringsmaatregel wordt beïnvloed door de eis over
de loodlijn die van het object naar de weg loop (tabel 2, bijlage 3, Rgm)
[ja/nee/nvt].
j. De omvang van de doelmatige saneringsmaatregel wordt beïnvloed door de eis over
driekwart van alle saneringsobjecten in het cluster en de lengte van het scherm
(tabel 2, bijlage 3, Rgm) [ja/nee/nvt].
k. De omvang van de doelmatige saneringsmaatregel wordt beïnvloed door de eis over
een 1 meter lager scherm en de extra geluidreductie (tabel 2, bijlage 3, Rgm)
[ja/nee/nvt].
l. Onvoldoende budget voor iedere maatregel aanvullend aan de bestaande
maatregelen [ja/nee/nvt].
m. Stedenbouwkundig bezwaar tegen (hoger) scherm [ja/nee/nvt].
n. Technisch bezwaar tegen de maatregel [bron / bron en overdracht / overdracht /
nvt].
o. Juridisch bezwaar omdat een schermmaatregel maximaal 8 meter hoog mag zijn
(Bijlage 3, Rgm) [ja/nee/nvt].
p. Bronmaatregel is al gereserveerd voor naleving en daarom niet meer beschikbaar
[ja/nee/nvt].
q. Is een stedenbouwkundige visie beperkend?
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Resultaten feitenonderzoek
4.1

4

Resultaten op hoofdlijnen
Grote aantallen
Langs het hoofdwegennet staan zo’n 600.000 woningen. Ten opzichte van de gehele opgave
van het MJPG-wegen (12.000 woningen) bevat de onderzochte groep binnen het ‘MJPG weg
regionaal deel’ 45% van dit totaal. De sanering ‘MJPG weg regionaal deel’ heeft de volgende
omvang:
• Bij 996 clusters met 5.468 saneringsobjecten die samen 5.515 woningequivalenten
vormen, bestaat de (wettelijke) noodzaak is om maatregelen af te wegen.
• De maatregelen waartoe besloten is kosten € 244 miljoen.
Het bedrag van € 244 miljoen dat in deze studie is gebaseerd op de ramingen van de
maatregelen, zijn in de voortgangsrapportage MJPG september 2021 bij onderdeel 3
‘Landelijke saneringsplannen fase 1 en 2’ geraamd op € 235 miljoen. Tussen deze twee
ramingen zit 4% verschil waarvan de oorzaak niet is geduid. Zoals in
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Tabel 2 is weergegeven zijn er bovenop deze kosten ook algemene kosten met een omvang
van € 124 miljoen voor voorbereiding van de planuitwerking, voorbereiding realisatie,
reservering beheer en onderhoud en onvoorzien. Deze aanvulling van € 124 miljoen (+53%) is
niet in de resultaten van hoofdstuk 4 verwerkt.
Als deze kosten voor maatregelen worden uitgesplitst dan is dat voor:
• € 41 miljoen aan 3.036.563 m2 2LZOAB
• € 16 miljoen aan 3,9 km voegen
• € 121 miljoen aan 158.495 m2 scherm met een totale lengte van 40,3 km (gemiddeld
€ 766/m2 en € 3.015/m)
• € 65 miljoen gevelisolatie voor 4.106 saneringsobjecten waar uit nader onderzoek
moet blijken of de geluideis voor de binnenwaarde wordt gehaald.
Figuur 6 geeft een onderverdeling van de kosten in wegdek (2LZOAB), voegen, schermen en
gevelisolatie.
Gemiddeld kost de sanering € 44.693 per saneringsobject of € 44.313 per woningequivalent.
Bij het bepalen van het aantal woningequivalenten zijn scholen op basis van hun afmeting als
meerdere woningequivalenten meegeteld. En is ook een ‘studentenhuis’ op één adres als
meerdere woningequivalenten geteld. De 5.468 saneringsobjecten bestaan uit 5.458
woningen, 6 woonwagenstandplaatsen, 2 ligplaatsen voor woonboten en 2 scholen.
Bij 1.468 saneringsobjecten (27% van het totaal) wordt de geluidbelasting op de gevel niet
teruggebracht. Van dit deel heeft 1.194 (81%) een geluidbelasting hoger dan 65 dB. De
geluidbelasting wordt niet teruggebracht omdat voor dat cluster geen maatregelen zoals
2LZOAB of schermen worden getroffen, of in een minderheid van de gevallen omdat de
maatregelen die in de cluster worden getroffen geen effect hebben op deze specifieke
objecten.
In de begroting van 20116 is bij de start van het MJPG aangegeven ‘De geluidsknelpunten
langs hoofdwegen (> 65 dB Lden) oplossen, zoals in de Nota Mobiliteit geformuleerd. Voor
10% van de woningen zal de aanpak bestaan uit gevelisolatie en zal de belasting boven de 65
dB blijven.’.

6

https://www.rijksfinancien.nl/jaarverslag/2010/XII/onderdeel/d32385e35083
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Figuur 6

Investeringskosten (incl. BTW) voor de maatregelen bij MJPG weg, exclusief de daarmee
samenhangende kosten voor voorbereiding en onvoorzien geordend naar de
voorkeursvolgorde in de maatregelafweging.

Bij de in totaal 5.468 saneringsobjecten wordt samen 19.072 dB reductie op de gevel bereikt,
dat is gemiddeld 3,5 dB reductie per saneringsobject. Op de 4.002 saneringsobjecten waar de
geluidbelasting op de gevel wordt verlaagd is dat gemiddeld 4,8 dB. Bij de in totaal 2.285
saneringsobjecten in clusters met ten minste schermmaatregelen wordt samen 14.258 dB
reductie op de gevel bereikt, dat is gemiddeld 6,2 dB reductie per sanering
Daarbij is de geluidreductie per saneringsobject bepaald en deze van alle objecten opgeteld.
Indien er sprake is van meerdere woningequivalenten is daar rekening mee gehouden.
Gemiddeld kost daarmee iedere dB reductie op de gevel per woning € 9.336. Daarbij is enkel
rekening gehouden met kosten voor schermen, 2LZOAB en voegen en niet met gevelisolatie.
De € 178 miljoen aan kosten zijn daarbij gedeeld over de 4.002 saneringsobjecten waarvoor
een geluidreductie is gerealiseerd. Waarbij als factor ook de gerealiseerde geluidreductie per
woning is meegenomen.
Als een referentie wordt hieronder het geluidbeleid genoemd van de gemeente Amstelveen
en het actieplan van de provincie Utrecht.
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Gemeente Amstelveen
In de ‘Beleidsnota Hogere Waarden’7 (d.d. 1 september 2009) staat ‘In de
bestemmingsplanexploitatie moet rekening worden gehouden met de kosten voor
geluidreducerende maatregelen. De gemeente hanteert als richtlijn een toetsingsnorm van €
1.000,- per te reduceren dB per gebate woning (met gebate woningen worden alle
geprojecteerde woningen binnen de 48 dB contour bedoeld, in de situatie dat er nog geen
geluidreducerende maatregelen zijn toegepast).’.
Provincie Utrecht
Het Actieplan Omgevingslawaai Provincie Utrecht [12] stelt dat ‘Maatregelen waarvan de
kosten hoger zijn dan het normbudget van het cluster, blijven verder buiten beschouwing.
Van de overgebleven maatregelen wordt de maatregel beschouwd waarmee de plandrempel
bij zoveel mogelijk woningen wordt bereikt.’. Daarbij worden de onderstaande
normbedragen per woning gebruikt.
Lden [dB]
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Budget per woning
€
6.400
€
7.100
€
7.800
€
8.600
€
9.400
€
10.300
€
11.300
€
12.400
€
13.600
€
14.800

Lden [dB]
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Budget per woning
€
16.200
€
17.700
€
19.200
€
20.900
€
22.800
€
24.700
€
26.800
€
29.100
€
31.500
€
34.000

Figuur 7 geeft het aantal woningequivalenten per geluidbelasting in de situatie zonder
aanvullende maatregelen met volledig benut geluidproductieplafond (Lden,gpp). Daarbij is een
onderverdeling gemaakt in:
• NoMo: 4.457 saneringsobjecten waar de geluidbelasting in de situatie zonder
aanvullende maatregelen (Lden,gpp) hoger is dan 65 dB. Deze objecten zijn genoemd in
art. 11.57 lid1 onder b (Wm), ongeacht of ze ook vallen onder BSV (uit Wgh) of Grote
groei.
• BSV (uit Wgh): 759 saneringsobjecten waar de geluidbelasting in de situatie zonder
aanvullende maatregelen (Lden,gpp) hoger is dan is dan 60 dB, niet hoger dan 65 dB en
die op de op de Wgh saneringslijst staan en nog niet zijn gesaneerd. Uit de
genoemde aantal voor deze groep zijn hier alle NoMo objecten weggehaald. Deze
objecten zijn genoemd in art. 11.57 lid1 onder a (Wm).
7

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR147306
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•

Grote groei: 252 saneringsobjecten langs trajecten (genoemd in bijlage 4, Bgm waar
de geluidbelasting sterk is toegenomen) waar de geluidbelasting in de situatie zonder
aanvullende maatregelen Lden,gpp hoger is dan is dan 55 dB. Uit deze groep zijn alle
NoMo en BSV (uit Wgh) objecten weggehaald. Deze objecten zijn genoemd in art.
11.57 lid1 onder c (Wm).
Figuur 8 geeft het aantal saneringobjecten per geluidbelasting in de situatie met
saneringsmaatregelen, Lden,gpp. Daarbij is dezelfde onderverdeling gemaakt.
Tabel 5 geeft het aantal saneringobjecten per geluidbelastingklasse in zowel de situatie
zonder als met saneringsmaatregelen, Lden,gpp. Figuur 9 geeft tenslotte voor saneringsobjecten
per geluidbelasting (in de situatie met aanvullende maatregelen Lden,gpp) de (spreiding van de)
geluidreductie op de gevel die wordt behaald met de maatregelen.
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Figuur 7

Aantal saneringsobjecten per geluidbelasting (situatie zonder aanvullende maatregelen,
Lden,gpp)

Figuur 8

Aantal saneringsobjecten per geluidbelasting (situatie met saneringsmaatregelen, Lden,gpp)
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Tabel 5

Aantal saneringsobjecten per geluidbelasting (zowel de situatie zonder als met
saneringsmaatregelen, Lden,gpp)

Geluidklasse

Zonder MJPG maatregelen

Met MJPG maatregelen

47 t/m 50 dB

BSV (uit Wgh)
-

Grote Groei
-

NoMo
-

51 t/m 55 dB
56 t/m 60 dB

-

217

-

137
298

65
96

91
701

61 t/m 65 dB
66 t/m 70 dB

759
-

35
-

3.590

319
-

31
-

1.376
1.950

71 t/m 75 dB
76 t/m 78 dB

-

-

835
32

-

-

321
18

Figuur 9

BSV (uit Wgh)
5

Grote Groei
60

NoMo
-

Weergave van de spreiding van de geluidreductie bij de waarde van de geluidbelasting
(situatie zonder aanvullende maatregelen, Lden,gpp). Daarbij ligt het kruis bij de
gemiddelde geluidreductie, het onderste streepje van de gekleurde rechthoek ligt bij de
mediaan van de onderste helft, het bovenste streepje van de gekleurde rechthoek ligt bij
de mediaan van de bovenste helft.)

Voor alle saneringsobjecten in de klasse NoMo en BSV (uit Wgh) is de in Wm 11.59 vastgelegde
streefwaarde bij sanering 60 dB. Uit Figuur 8 en Tabel 5 is af te lezen dat dat niveau
doorgaans niet wordt gehaald. Dat lukt niet omdat de maatregelen om dat niveau te bereiken
niet voldoen aan de criteria van het DMC of omdat overwegende bezwaren zijn tegen de
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maatregelen. Het gaat hierbij om 3.665 (82% van de 4.457) NoMo saneringsobjecten en om
319 (42% van de 759) saneringsobjecten BSV (uit Wgh). Bij de betreffende woningen wordt
onderzoek naar de binnenwaarde gedaan om te bezien of gevelisolatie nodig is.
Ernstige geluidhinder
Iedere vijf jaar stelt Rijkswaterstaat geluidsbelastingkaarten voor rijkswegen op. De meest
recente is opgesteld voor het gebruiksjaar 2016. Als vervolg daarop wordt een actieplan
gemaakt [11]. In dit actieplan over de periode 2018 – 2023 is gerapporteerd dat in het jaar
2016, 15.600 mensen ernstige hinder ondervinden vanwege geluid door de rijksweg. Daarbij
zijn woningen meegenomen met een Lden waarde van 55 dB of meer. De verwachting is dat dit
in jaar 2021 afneemt naar 14.800 ernstig gehinderden.
Voor de saneringsobjecten binnen MJPG weg is ook het aantal ernstig gehinderden bepaald.
Dat is gedaan op basis van dosis-effect relaties van de WHO [4]. Daarbij zijn de gehinderden
in een woning met een Lden waarde onder de 45 dB niet meegenomen. Er is uitgegaan van
gemiddeld 2,14 bewoners per woning. Van de 12.088 bewoners in de saneringsobjecten is op
basis van deze kentallen 2.885 (23,9%) ernstig gehinderd. Met de scherm, 2LZOAB en voeg
maatregelen daalt dat naar 2.377 (19,7%). Het verschil betreft 508 ernstig gehinderde
personen. Deze afname van 508 is 3,3% van het totaal dat genoemd is voor het jaar 2021 in
het actieplan over de periode 2018 – 2023 voor alle Rijkswegen.
Dit feitenonderzoek kijkt naar 5.468 van de circa 12.000 saneringsobjecten binnen MJPG weg.
Daarmee is in de afname van 3,3% zo’n 45% van de saneringsobjecten betrokken. In de andere
onderzoeken voor MJPG weg zijn ook geluidmaatregelen betrokken die nodig waren vanwege
bijvoorbeeld de aanpassing van de weg. Daarbij zijn voor het bepalen van het budget (aantal
reductiepunten) ook de geluidgevoelige bestemmingen betrokken die geen saneringsobject
zijn, maar wel liggen in een cluster waar een toename van de geluidbelasting is. Daardoor
zijn de geluidmaatregelen voor sanering, in die andere projecten met saneringsobjecten,
veelal aangevuld met extra lengte scherm, extra hoogte scherm of extra 2LZOAB. De
verwachting is dan ook dat de maatregelen bij de andere 55% saneringsobjecten, voor een
reductie van het aantal ernstig gehinderde personen zorgt van ten minste 621 ernstig
gehinderde personen (4,0%).
Ook bewoners die nabij saneringsobjecten wonen profiteren van de saneringsmaatregelen
(bijvangst). Als deze groep wordt meegeteld dan bestaat de groep uit 112.132 bewoners in of
nabij saneringsobjecten. Hiervan is 14.023 (12,5%) ernstig gehinderd. Met de 2LZOAB, voeg en
scherm maatregel daalt dat naar 13.258 (11,8%). Het verschil betreft 765 ernstig gehinderde
personen. Deze afname van 765 is 5% van het totaal dat genoemd is voor het jaar 2021 in het
genoemde actieplan over 2018 – 2023 voor alle Rijkswegen. Het in beeld brengen van deze
bijvangst is niet volledig omdat volledige gegevens niet beschikbaar zijn. De genoemde
bijvangst is een ondergrens en naar verwachting enkele malen groter.
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Bij dit resultaat is geen rekening gehouden met het effect van gevelisolatie op de reductie
van ernstige hinder. Als dat wordt meegenomen neemt de reductie iets toe. Omdat weinig
kwantitatieve gegevens bekend zijn over het effect van gevelisolatie op de reductie van
hinder is dat niet in een getal uitgedrukt. In het project FAMOS8 (dat in opdracht van CEDR
wordt uitgevoerd) is op basis van concept resultaten af te leiden dat het effect van
gevelisolatie op het % ernstig gehinderden overeenkomt met een afname van de
gevelbelasting van 5 dB.
De gemiddelde maatregelkosten per woning(equivalent) variëren sterk. Voor 16 clusters is
deze € 0,00 omdat 2LZOAB of schermen op grond van het DMC niet doelmatig zijn. En
gevelisolatie niet nodig is om te voldoen aan de geluideis voor de binnenwaarde te voldoen.
Deze woningen zijn al voldoende geïsoleerd zijn tegen geluid. Voor 6 clusters zijn de
gemiddelde kosten per woningequivalent hoger dan € 400.000. Het betreft in deze clusters 9
woningequivalenten en een totaal bedrag aan maatregelen van € 3,87 miljoen. Voor 67
clusters zijn de gemiddelde kosten per woningequivalent hoger dan € 200.000. Het betreft in
deze clusters 107 woningequivalenten en een totaal bedrag aan maatregelen van € 28,10
miljoen.
Omdat blijkt dat de gemiddelde kosten per saneringsobject per cluster sterk varieert zijn
twee nadere uitwerkingen gemaakt. Als eerste uitwerking zijn de woningen per cluster
ingedeeld in een kostenklasse. Deze klasse is bepaald voor het gemiddelde kosten per
saneringsobject per cluster. Alle clusters zijn ingedeeld in een klasse. En daaraan zijn
kenmerken toegevoegd (zie Tabel 6). De relatieve verdeling van de kosten, aantal
saneringsobjecten en geluidreductie is weergegeven in Figuur 10.

8

https://famos-study.eu
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Tabel 6

Per kostenklasse (gemiddelde kosten per saneringsobject per cluster) het aantal
saneringsobjecten, aandeel in het totaal, totale kosten (x 1.000), aandeel in het totaal,
aantal clusters en kosten van wegdek, voegen, schermen en gevelisolatie (x 1.000).

Kostenklasse
(gemiddeld per
saneringsobject)

Aantal
saneringsobecten

Aandeel in
totaal
aantal
saneringsobjecten

Totale
kosten

Aandeel
in totale
kosten

Aantal
clusters

Kosten
wegdek

Kosten
voegen

Kosten
schermen

Kosten
gevelisolatie

43
337

0,8%
6,2%

€0
€ 2.165

0,0%
0,9%

14
37

€0
€ 144

€0
€ 202

€0
€0

€0
€ 1.818

€ 10-20k
€ 20-30k

1.433
1.365

26,2%
25,0%

€ 23.591
€ 33.242

9,8%
13,7%

269
259

€ 1.311
€ 3.836

€ 124
€ 1.862

€ 1.959
€ 4.406

€ 20.197
€ 23.139

€ 30-45k
€ 45-60k

725
574

13,3%
10,5%

€ 28.060
€ 32.136

11,6%
13,3%

61
57

€ 4.482
€ 4.648

€ 2.115
€ 1.170

€ 14.167
€ 21.925

€ 7.296
€ 4.393

€ 60-100k
€ 100-150k

465
272

8,5%
5,0%

€ 36.438
€ 33.156

15,1%
13,7%

108
67

€ 10.298
€ 7.923

€ 2.762
€ 4.043

€ 19.230
€ 19.068

€ 4.149
€ 2.122

€ 150-200k
€ 200-250k

155
69

2,8%
1,3%

€ 26.915
€ 15.363

11,1%
6,3%

57
41

€ 5.009
€ 2.309

€ 1.771
€ 1.034

€ 18.797
€ 11.245

€ 1.338
€ 774

€ 250-300k
€ 350-400k

15
8

0,3%
0,1%

€ 4.024
€ 2.978

1,7%
1,2%

11
4

€ 393
€ 273

€ 338
€0

€ 3.035
€ 2.587

€ 258
€ 118

€ 400-500k

9

0,2%

€ 3.873

1,6%

6

€ 200

€ 354

€ 3.180

€ 139

€0
€ 1-10k

Figuur 10 Relatieve verdeling per kostenklasse van de kosten, aantal saneringobjecten.
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Figuur 11 Verdeling per kostenklasse van de kosten voor wegdek, voegen, schermen en
gevelisolatie.

Uit de resultaten in Tabel 6 en Figuur 10 blijkt dat iets minder dan de helft van de kosten
(oranje tot en met donker blauw (met de klok mee)) wordt uitgegeven aan ruim driekwart
van de saneringsobjecten en leid tot bijna driekwart van de geluidreductie. En ook andersom.
Voor de ‘duurste helft’ van de kosten (de andere delen van het taartdiagram) wordt gemaakt
voor iets minder dan een kwart van de woningen en zorgt voor iets meer dan een kwart van
de geluidreductie. Figuur 11 laat zien dat naarmate de gemiddelde kosten per
saneringsobject per cluster toenemen, het aandeel van de kosten voor schermen ook
toeneemt en het aandeel voor de kosten voor gevelisolatie afneemt. De kosten voor
wegdekken plus voegen is gering ten opzichte van de kosten voor gevelisolatie of schermen.
Als tweede uitwerking is een grafiek gemaakt waarin inzichtelijk wat de sanering kost als
gestart wordt met de clusters waarbij de gemiddelde kosten per saneringsobject het laagst
zijn. En daarna het eerstvolgende resterende cluster wordt opgepakt met de laagste kosten
per saneringsobject. Figuur 12 laat zien wat de kosten opgeteld (gecumuleerd) zijn. Uit dit
overzicht blijk dat:
• De maatregelen bij de ‘meest voordelige’ clusters met 50% van de
saneringsobjecten kosten € 46,8 miljoen (19% van de totale kosten). 86% van deze
kosten zijn voor gevelisolatie. De gemiddelde kosten zijn hier € 17.042 per object.
• Het aantal saneringsobjecten bij de ‘meest voordelige’ clusters met 50% (€ 122
miljoen) van de totale kosten zijn 4.536 (83% van het totaal aantal
saneringsobjecten). De kosten voor gevelisolatie en schermen zijn respectievelijk
47% en 36% van het budget. De gemiddelde kosten zijn hier € 26.984 per object.
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Figuur 12 Gecumuleerde kosten (2LZOAB, voegen, schermen en gevelisolatie) en aantal
saneringsobjecten als gestart wordt met de aanpak van de clusters met de laagste kosten
per saneringsobject.

Een nadere analyse van de laatste € 100 miljoen in Figuur 12 (van € 146 miljoen naar € 244
miljoen) laat zien dat het hier om 637 woningequivalenten gaat in 216 clusters (gemiddeld
circa € 157.000 per woningequivalent). 66% van deze kosten is voor schermen, 20% voor
2LZOAB, 9% voor voegen en 6% voor gevelisolatie. De gemiddelde kosten per woningequivalent
van de individuele clusters heeft een spreiding tussen € 88 duizend en maximaal € 471
duizend. Bij 175 van de 216 clusters (85%) is één type maatregel dominant (meer dan 70% van
de totale kosten):
• Bij 107 clusters zijn dat de schermen.
• Bij 63 clusters is dat 2LZOAB.
• Bij 5 clusters zijn dat de voegen.
De kosten bij dit deel zijn hoog omdat de maatregelpunten bij deze maatregelen een groot
deel van de beschikbare reductiepunten vullen en de geraamde kosten van de maatregelen
relatief hoog zijn. Relatief hoog per m2 scherm, per m2 2LZOAB of per m1 voeg.
Figuur 13 laat met een lichtblauw vlak de gecumuleerde kosten zien als wordt begonnen met
het meest voordelige cluster. Op de horizontale as staan de cluster van links naar rechts. Met
de donkerblauwe lijnen is het aantal saneringsobjecten per cluster te zien. het aantal
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clusters zien. In deze weergave is te zien dat bij het ‘duurste deel’ het aantal
saneringsobjecten per cluster gering is en veelal niet boven de 10 uitkomt.

Figuur 13 Gecumuleerde kosten per cluster (links de meest voordelige per saneringsobject en
rechts de duurste per saneringsobject) en het aantal saneringsobjecten per cluster (in de
afbeelding begrenst weergegeven tot 100).

De meest dure clusters hebben niet altijd de hoogste geluidbelastingen. Het duurste cluster
bijvoorbeeld heeft een geluidbelasting Lden,gpp van 67 dB.
Een nadere analyse van de eerste (circa) € 100 miljoen in Figuur 12 (van € 0 naar € 96
miljoen) laat zien 4.120 woningequivalenten gaat in 670 clusters (gemiddeld circa €23.000 per
woningequivalent). 56% van de kosten is voor gevelisolatie, 27% voor schermen, 12% voor
2LZOAB en 5% voor voegen. De gemiddelde kosten per woningequivalent in een cluster is hier
maximaal € 52 duizend.
dB-woningen
In dit rapport wordt de term dB-woningen gebruikt om de omvang van de totale omvang van
de geluidreductie te duiden. De geluidreductie kan bijvoorbeeld ‘hoog’ zijn. Bijvoorbeeld als
het geluid van 71 dB naar 57 dB gaat (14 dB geluidreductie). Maar de geluidreductie kan ook
bereikt worden bij veel woningen. Bijvoorbeeld als bij 14 woningen een geluidreductie wordt
bereikt van 1 dB. Hieronder is een voorbeeld gegeven van het aantal dB-woningen bij een
cluster met 3 saneringswoningen:
•
Woning 1: Geluid gaat van 68 dB naar 63 dB (reductie van 5 dB)
•
Woning 2: Geluid gaat van 71 dB naar 65 dB (reductie van 8 dB)
•
Woning 3: Geluid gaat van 69 dB naar 63 dB (reductie van 6 dB)
Het aantal dB-woningen in dit cluster is dan 19 ( = 5 + 8 + 6) .
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Ook kan worden gekeken naar de kosten voor 2LZOAB, voegen en schermen in relatie tot de
geluidreductie op de gevel die daarmee wordt gerealiseerd. Daarbij is de geluidreductie
uitgedrukt in het aantal ‘dB-woningen’. Dat is de som van de geluidreductie per woning over
alle woningen in het cluster. Figuur 14 laat zien wat de kosten opgeteld (gecumuleerd) zijn
als gestart wordt met de clusters waarbij de gemiddelde kosten per dB-woning het laagst
zijn. En daarna het eerstvolgende resterende cluster wordt opgepakt met de laagste kosten
per dB-woning. Uit dit overzicht blijk dat:
• De maatregelen bij de ‘meest voordelige’ clusters met 50% van de dB-woningen
kosten € 29,5 miljoen (17% van de totale kosten). 74% van de kosten zijn voor
schermen. Dit is gemiddeld circa € 3.223 per gereduceerde dB per woning.
• Het aantal dB-woningen bij de ‘meest voordelige’ clusters met 50% (€ 88,4 miljoen)
van de totale kosten zijn 15.482 (85% van het totaal aantal dB-woningen). De
kosten aan schermen zijn 76% van het budget. Dit is gemiddeld circa € 5.712 per
gereduceerde dB per woning.
• De maatregelen bij de ‘minst voordelige’ clusters met 50% van de dB-woningen
kosten € 147,7 miljoen (83% van de totale kosten). 67% van de kosten zijn voor
schermen. Dit is gemiddeld circa € 16.188 per gereduceerde dB per woning.
• Het aantal dB-woningen bij de ‘minst voordelige’ clusters met 50% (€ 88,8 miljoen)
van de totale kosten zijn 2.808 (15% van het totaal aantal dB-woningen). De kosten
aan schermen zijn 60% van het budget. Dit is gemiddeld circa € 31.626 per
gereduceerde dB per woning.

Figuur 14 Gecumuleerde kosten (2LZOAB, voegen en schermen) en aantal dB-woningen als gestart
wordt met de aanpak van de clusters met de laagste kosten per dB-woning.
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4.2

Resultaten per maatregeltype
Deze paragraaf richt zich op de resultaten per maatregeltype. Het gaat dan om
wegdekverharding (2LZOAB), voegen, schermen en gevelisolatie.
Wegdekverharding
De meerkosten voor 2LZOAB ten opzichte van ZOAB bij 1e aanleg zijn € 13,53 (zie §2.2) mits
het gelijktijdig met het regulier geplande baanbrede asfaltonderhoud wordt aangelegd. In dit
onderzoek is gerekend met één representatief gemiddelde, dat is gebaseerd op een raming
voor een rijksweg met 2 rijbanen van elk 3 rijstroken. In de Regeling geluid milieubeheer is
vastgelegd dat per 10 m2 voor 2LZOAB, 22 maatregelpunten in rekening wordt gebracht bij
het doelmatigheidscriterium.
In totaal is aan de clusters 3,04 miljoen m2 2LZOAB als maatregel gekoppeld. De totale kosten
voor 2LZOAB zijn daarmee € 41.084.706.
Uit Tabel 11 is te halen dat 3.495 saneringsobjecten in clusters liggen waar ten minste
2LZOAB een maatregel is. Als wordt aangenomen dat de geluidreductie door 2LZOAB 2,5 dB is
ten opzichte van ZOAB, dan levert de 2LZOAB maatregel op 3.495 saneringsobjecten samen
een reductie van 8.737 dB. Gemiddeld kost daarmee iedere dB reductie door 2LZOAB op de
gevel per woning € 4.702.
Voegen
Voor 62 voegovergangen is een raming aangeleverd (zie bijlage 1). De raming is locatie
specifiek. De totale investeringskosten voor deze overgangen zijn € 16,4 miljoen. De kosten
van deze constructies per strekkende meter en inclusief BTW varieert van zo’n € 2.953 tot €
9.458. In totaal bevat de opgaaf van MJPG weg 3.949 meter voegconstructies. Van dit deel is
€ 16,0 miljoen aan de clusters gekoppeld. Het verschil van € 0,5 miljoen betreft voegen in de
geleverde lijst met voegen dat niet is te koppelen aan de lijst met clusters.
Bij bovenstaande tekst over 2LZOAB is aangegeven dat dat 3.495 saneringsobjecten in clusters
liggen waar ten minste 2LZOAB een maatregel is. Als bij de kosten voor 2LZOAB ook de kosten
voor de voegen wordt opgeteld dan kost iedere dB reductie op de gevel per woning € 6.535.
Het aanpassen van de voegen leidt niet tot extra geluidreductie. Maar zorgt wel voor extra
kosten. Aanpassen van de voegen is nodig om de geluidreductie van 2LZOAB ten opzichte van
ZOAB te behalen.
Schermen
Voor de 155 schermen met een totale lengte van 46 km is een raming aangeleverd door MJPG
weg (zie bijlage 1). In Tabel 7 is weergegeven wat de gemiddelde kosten zijn per
schermhoogte. Daarbij zijn enkel de schermen weergegeven die niet in hoogte variëren. Het
gaat dan om ruim 32 km scherm. Ook staat daarin de totale kosten aan schermen bij een
bepaalde hoogte voor MJPG weg. Daaruit is te zien dat meer dan de helft van de kosten
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bepaald wordt door 2 m en 3 m hoge schermen. En dat de 8 m hoge schermen ook een groot
aandeel hebben.
Tabel 7

Gemiddelde kosten schermen die niet in hoogte variëren

Lengte scherm (totaal)
waarop gemiddelde is
gebaseerd

Kosten per
strekkende meter
(gemiddeld)

Kosten per m2
meter (gemiddeld)

Totale kosten alle
schermen samen

1 m hoog scherm
2 m hoog scherm

1.013
20.053

€ 1.016
€ 2.167

€ 1.016
€ 1.084

€ 1.029.684
€ 43.458.859

3 m hoog scherm
4 m hoog scherm

3.855
1.564

€ 2.983
€ 4.260

€ 994
€ 1.065

€ 11.499.227
€ 6.663.200

5 m hoog scherm
6 m hoog scherm

1.362
1.220

€ 3.921
€ 3.905

€ 784
€ 651

€ 5.339.729
€ 4.764.219

7 m hoog scherm
8 m hoog scherm

559
2.761

€ 3.446
€ 6.500

€ 492
€ 813

€ 1.926.399
€ 17.946.875

32.387

€ 2.860

€ 935

€ 92.628.192

Hoogte

Totaal

De gemiddelde kosten per m2 voor het 4 m hoge scherm zijn hoger dan de gemiddelde kosten
per m2 van de 3 en 4 m hoge schermen. De kosten per strekkende meter voor het 5 en 6 m
hoge scherm zijn gelijk. De kostenraming van de 4 en 5 m hoge schermen is gebaseerd op een
klein aantal schermen (beiden 5 stuks) met een korte totale lengte (beiden ca. 1.350 – 1.550
meter). Lokale aspecten kunnen dan een afwijking veroorzaken op het gemiddelde. Er is geen
verklaring bekend waarom er sprake is van een afwijking.
De kosten per strekkende meter van schermen met een gelijke hoogte varieert. De
verhouding tussen de hoogste kosten per strekkende meter en de laagste varieert van 1 (bij
een 1 m hoog scherm) tot 10 (bij een 5 m hoog scherm). Tabel 8 geeft de spreiding van de
kosten weer. Dat is ook te zien in een staafdiagram in Figuur 15.
Tabel 8

Kosten schermen (gemiddeld, minimum en maximum) die niet in hoogte variëren

Hoogte

Kosten per strekkende
meter (gemiddeld)

1 m hoog scherm

€ 1.016

Kosten per
strekkende meter
(minimum)
€ 991

Kosten per
strekkende meter
(maximum)
€ 1.070

2 m hoog scherm
3 m hoog scherm

€ 2.167
€ 2.983

€ 1.203
€ 1.546

€ 5.074
€ 8.761

4 m hoog scherm
5 m hoog scherm

€ 4.260
€ 3.921

€ 2.287
€ 613

€ 5.475
€ 6.020

6 m hoog scherm
7 m hoog scherm

€ 3.905
€ 3.446

€ 3.188
€ 1.644

€ 6.473
€ 5.414

8 m hoog scherm

€ 6.500

€ 4.298

€ 7.899
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Figuur 15 Weergave van de spreiding van de schermkosten per hoogte. Daarbij ligt het kruis bij de
gemiddelde kosten, het onderste streepje van de gekleurde rechthoek ligt bij de mediaan
van de onderste helft, het bovenste streepje van de gekleurde rechthoek ligt bij de
mediaan van de bovenste helft.

Figuur 15 geeft de spreiding weer in een diagram. Daarin is te zien dat de spreiding van de
kosten per strekkende meter van een 5 m hoog scherm vooral bepaald wordt door één
uitschieter naar beneden. Bij een 2 m en 3 m hoog scherm is ook een grote spreiding te zien
maar daar is niet één situatie bepalend voor de grote afwijking.
Verhouding kosten versus maatregelpunten
Bij de invoering van de Wet milieubeheer is ervoor gekozen om de kosten voor
geluidmaatregelen als 2LZOAB en schermen uit te drukken in ‘maatregelpunten’. En niet in
Euro’s zoals dat daarvoor het geval was. Wel zijn de getalswaarden van in rekening te
brengen maatregelpunten die staan in het Regeling geluid milieubeheer vooraf gerelateerd
aan geraamde gemiddeld verwachte kosten. De raming is gemaakt in 2008 en betreft niet
alleen de investeringskosten, maar ook andere posten zoals onderhoud en vervanging. De
kosten zijn bepaald voor een periode van 30 jaar en zijn inclusief BTW. In 2008 was de
verhouding tussen kosten en maatregelpunten € 31,00 [5].
Bij het maken van globale kostenramingen in vroege stadia van geluidonderzoek is het van
belang dat voor maatregelen voor een cluster niet meer maatregelpunten kunnen worden
gebruikt dan het cluster aan reductiepunten beschikbaar heeft. Het komt vaak voor dat niet
alle (of zelfs geen) van de beschikbare reductiepunten wordt gebruikt voor maatregelen. Dat
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komt voor omdat de streefwaarde wordt gehaald met een maatregel die minder
maatregelpunten kost dan er budget is aan reductiepunten. Of omdat de meeropbrengst van
een grotere maatregel niet als doelmatig wordt gezien, er geen maatregelen mogelijk zijn die
voldoen aan de minimumeisen voor geluidreductie of vanwege een stedenbouwkundige visie.
In onderstaande tekst staat beschreven hoe deze kosten zich verhouden tot de gevonden
kosteninformatie van praktijktoepassing van MJPG weg. Dat is relevant voor een beeld over
de wenselijkheid voor een eventuele actualisatie van de getalswaarden voor
maatregelpunten. Bijvoorbeeld omdat de verhouding tussen maatregelpunten voor 2LZOAB en
maatregelpunten voor schermen het omslagpunt beïnvloed tussen meer 2LZOAB en minder
scherm of minder 2LZOAB en meer scherm. Als bijvoorbeeld de maatregelpunten voor 2LZOAB
omlaag gaan, dan is 2LZOAB sneller doelmatig en wordt minder (omvangrijke) schermen als
aanvulling gekozen. Als de maatregelpunten voor 2LZOAB omhoog gaan gebeurt het
tegenovergestelde.
Voor de afleiding van de kosten over een periode van 30 jaar zijn in dit rapport de volgende
(globale) uitgangspunten gehanteerd:
• Voor schermen wordt uitgegaan van een economische levensduur van 50 jaar. In de
eerste 30 jaar (inclusief aanleg in jaar 1) is de ophoogfactor dan 1 + 30/50 = 1,6.
Met deze ophoogfactor zijn de investeringskosten om te rekenen naar de kosten
over 30 jaar.
• 2LZOAB wordt om de 12 jaar vervangen. In een periode van 30 jaar (inclusief
aanleg in jaar 1) is dat dan 2,5 keer het geval. De meerkosten voor 2LZOAB ten
opzichte van ZOAB zijn dan 2,5 x € 13,53 = € 33,83. Voor het jaar 8 en 20 is er bij
2LZOAB een kostenvoordeel bij levensduur verlengend onderhoud op de meest
rechter rijstrook. Dat komt omdat de toplaag van 2LZOAB dunner is dan van ZOAB.
Dit voordeel levert een correctie op van € 3,009. De meerkosten over 30 jaar
worden dan € 30,83. Uitgangspunt hierbij is dat 2LZOAB enkel wordt aangelegd op
het moment dat de bestaande verharding toe is aan groot onderhoud. En er
daarmee geen vervroegde afschrijving is van het asfalt dat er al ligt.
• Aanleg van 2LZOAB leidt tot bijkomende kosten voor voegen. De kosten voor
voegen zijn ten opzichte van de kosten voor 2LZOAB relevant. De kosten voor
voegen zijn bij MJPG weg 39% van de kosten voor 2LZOAB. Als het uitgangspunt
wordt gehanteerd dat de kosten voor voegen ‘eenmalig in een periode van 30 jaar’
zijn kan deze worden verwerkt in de kosten over 30 jaar door een toeslag van 39%.
Tabel 9 geeft een overzicht van de kosten voor schermen en 2LZOAB over een periode van 30
jaar op basis van bovenstaande uitganspunten en relateert dit aan de maatregelpunten zoals
vastgelegd in de Regeling geluid milieubeheer. Bij de vaststelling van de maatregelpunten in
2008 was de verhouding kosten 30 jaar versus maatregelpunten € 31,00.

9

1/3 van de rijstroken x 2x in 30 jaar x € 4,50 voordeel is € 3,00.
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Tabel 9

Kosten schermen en 2LZOAB versus maatregelpunten.

Hoogte

1 m hoog scherm
2 m hoog scherm

Maatregelpunten
per m1 (scherm)
of m2 (2LZOAB)
53
93

3 m hoog scherm
4 m hoog scherm

Gemiddelde kosten over
30 jaar in MJPG weg

Kosten over 30
jaar per
maatregelpunt
€
30,69
€
37,29

€
€

1.626,35
3.467,52

133
173

€
€

4.772,70
6.816,57

€
€

35,88
39,40

5 m hoog scherm
6 m hoog scherm

212
251

€
€

6.272,81
6.248,16

€
€

29,59
24,89

7 m hoog scherm
8 m hoog scherm

289
327

€
5.513,84
€ 10.400,22

€
€

19,08
31,80

2LZOAB
2LZOAB + voeg

2,2
2,2

€ 30,83
€ 42,84

€
€

14,01
19,47

Uit de informatie in Tabel 9 zijn de volgende conclusies te trekken:
• De verhouding bij schermen ligt ongeveer in lijn met de initiële € 31,00. De
spreiding van de gemiddelde kosten per maatregelpunt tussen de hoogteklassen is
echter fors: deze ligt tussen de € 19,08 en de € 39,40. Hierbij is niet gecorrigeerd
voor het andere prijspeiljaar (2008 versus 2021).
• De gemiddelde kosten over 30 jaar per maatregelpunt voor alle schermen samen
zijn € 33,28. Daarbij zijn ook de schermen met ongelijke hoogte meegenomen op
basis van de maatregelpunten per m2 bij de gemiddelde afgeronde hoogte van dat
scherm.
• De verhouding bij 2LZOAB ligt ongeveer een factor 2 lager (€ 14,01 versus € 31,00).
De kosten in de gehanteerde kentallen per maatregelpunt zijn (ten opzichte van
2008) omlaag gegaan. Daarbij is nog niet gecorrigeerd voor het andere prijspeiljaar
(2008 versus 2021).
• Als gecorrigeerd wordt voor de kosten voor voegen ligt de verhouding bij 2LZOAB
(plus voegen) ongeveer een factor 1,6 lager (€ 19,47 versus € 31,00). Ook dan zijn
de kosten per maatregelpunt omlaag gegaan. En is niet gecorrigeerd voor het
andere prijspeiljaar (2008 versus 2021).
De verhouding tussen de werkelijke kosten en het aantal maatregelpunten is relevant. Vooral
als wordt gekeken naar de verhouding bij schermen enerzijds en de verhouding bij 2LZOAB
anderzijds. Op basis van de geconstateerde verandering in deze verhouding kan worden
beredeneerd dat dit leidt tot verhoging van de kosten omdat bij toepassing van het huidige
doelmatigheidscriterium vaker voor meer schermen wordt gekozen in gevallen waar 2LZOAB
eigenlijk een meer doelmatige oplossing is. En het leidt ertoe dat bronmaatregelen minder
vaak de voorkeur krijgen boven overdrachtsmaatregelen, terwijl in de voorkeursvolgorde die
is vastgelegd in het doelmatigheidscriterium bronmaatregelen de eerste voorkeur hebben.
Bijvoorbeeld in de volgende categorieën:
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•
03. Enkel scherm (alle knelpunten opgelost)
•
12. Geen wegdek en wel scherm (niet alle knelpunten opgelost)
Maar mogelijk ook bij onderstaande categorieën waar 2LZOAB mogelijk kan worden uitgebreid
en schermen verder beperkt. Of dat kan is niet nader per cluster onderzocht.
•
18. Wel wegdek en scherm beperkt (art. 31, lid 2c, Bgm - regel 3)
•
20. Wel wegdek en ook scherm

4.3

Geraamde kosten per woning bij volledige benutting reductiepunten
In het Besluit geluid milieubeheer is vastgelegd hoeveel ‘budget’ beschikbaar is bij
knelpunten. Dit budget wordt in het Besluit geluid milieubeheer echter niet uitgedrukt in
euro’s maar in reductiepunten. Dit budget is de bovengrens dat bij de
doelmatigheidsafweging kan worden ingezet voor maatregelen. De kosten voor maatregelen
worden in het Besluit geluid milieubeheer en de Regeling geluid milieubeheer uitgedrukt in
maatregelpunten. Dat is vastgelegd in bijlage 3 (Rgm) op basis van vaste stuksprijzen per type
maatregel en eveneens niet in euro’s. Er zijn diverse bepalingen die ervoor kunnen zorgen dat
bij het bepalen van de doelmatige maatregel niet tot het maximum aantal beschikbare
reductiepunten wordt gegaan. Bijvoorbeeld in het geval:
•
Met een maatregel die minder maatregelpunten kost de knelpunten worden opgelost (art.
11.59, Wm);
•
Een uitbreiding van een maatregel niet veel extra geluidreductie oplevert (art. 3, lid 2
onder c., Bgm);
•
De afname van de geluidbelasting bij een scherm (al dan niet in combinatie met een
bronmaatregel) niet hoger is dan 5 dB op ten minste één saneringsobject;
•
Het benodigde scherm voor sanering hoger is dan 8 meter (bijlage 3, Rgm).
Bij de aanbieding van het wetsvoorstel voor H11 Wm10 is aangegeven: ‘Het
doelmatigheidscriterium wordt zo geformuleerd dat de kosten voor de saneringsoperatie de
beschikbare middelen niet te boven gaan.’. Bij het opstellen van het doelmatigheidscriterium
met de reductie- en maatregelpunten is er dan ook vanuit gegaan dat niet alle
reductiepunten zullen worden omgezet in maatregelpunten.
Als de MJPG-raming ten tijde van het vaststellen van het DMC (2012 [9]) globaal wordt bezien
dan is daaruit af te leiden dat het beeld was dat minder dan een kwart van de beschikbare
reductiepunten zou worden benut als maatregelpunten. Indien alle reductiepunten zouden
worden benut als maatregelpunten (tegen de vastgestelde gemiddelde prijs van €31 per
maatregelpunt) dan zou de sanering ongeveer € 2.396 miljoen hebben gekost (zie §4.8),
terwijl deze destijds was geraamd op ca € 578 miljoen voor de kosten van de investering en
het beheer en onderhoud. §4.8 gaat nader in op de vergelijking met het eerder uitgevoerde
landelijk onderzoek.

10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252-5.html

Feitenonderzoek DMC RWS geluid - MJPG | dBvision | 48/73
WVL022-02-04fe | 13 juli 2022

In Tabel 10 is een raming aangegeven wat de hoogste (directe investerings)kosten zijn per
woning in het geval alle beschikbare reductiepunten worden ingezet als maatregelpunten. De
kosten zijn afhankelijk van de geluidbelasting op de gevel. Want hoe hoger de geluidbelasting
hoe hoger het budget aan reductiepunten (bijlage 1 Bgm). In de derde kolom zijn de globaal
geraamde kosten gegeven gebaseerd op de factor van € 31 per maatregelpunt, gedeeld door
een factor 1,6. Daarmee worden de kosten over een periode van 30 jaar terug gerekend naar
investeringskosten. Deze factoren lagen ten grondslag aan de maatregelpunten uit de
Regeling geluid milieubeheer. Op basis van de gemiddelde geraamde kosten voor MJPG weg
(zie Tabel 7) is dat ook te bepalen op basis van de huidige gedetailleerde informatie van
MJPG weg. De gemiddelde kosten gaan nog omhoog in het geval er nog gevelisolatie nodig is,
wat bij circa 75% van de objecten het geval is. Die kosten zijn niet meegenomen hierin.
De laagste gemiddeld geraamde kosten variëren van zo’n € 20 duizend per woning bij een
geluidbelasting van 51 dB op basis van de globale kentallen van het Rgm en ca €25.000 bij de
uitkomsten van de gedetailleerde huidige raming van het MJPG. Dit kan toenemen tot
gemiddeld € 220.000 (Rgm) tot €280.000 (MJPG) per woning bij geluidbelastingen van 79 dB.
De meest voorkomende geluidsbelasting in het MJPG is 66 dB (zie figuur 7). Bij volledige
benutting van de daarbij beschikbare reductiepunten is dan circa € 151.000 beschikbaar per
woning volgens de kentallen van het Rgm. Op basis van de gemiddeld geraamde kosten in het
MJPG is dit ongeveer 27% hoger: circa €192.000 per woning,
Anders dan de beperking in reductiepunten stelt het doelmatigheidscriterium voor rijkswegen
niet direct een beperking van de werkelijke kosten per woning. Wel is in art. 11.29 eerste lid
onder c (Wm) dat een geluidbeperkende maatregel niet in aanmerking wordt genomen indien
het treffen daarvan stuit op overwegende bezwaren van technische aard. Dat wordt in de
praktijk vaak vertaald dat er sprake is van een situatie waarbij zeer hoge aanvullende kosten
nodig om de maatregel te realiseren. Bijvoorbeeld een scherm op de rand van een brug,
waarbij ook de draagconstructie van de brug verbeterd moet worden om het scherm te
kunnen dragen. Door het project MJPG weg is een toets gedaan of de verwachting is dat een
geluidscherm door lokale omstandigheden bij de realisatie extreem hoog is. Een maatregel is
extreem hoog als de kosten ten opzichte van de kosten van het referentieontwerp meer dan
drie keer zo hoog is. In de praktijk zijn geen situaties geconstateerd met extreem hoge kosten
en is geen scherm op basis daarvan afgevallen. Voor de meest voorkomende geluidsbelasting
in het MJPG (66 dB) zou dat kunnen leiden tot maatregelen van circa € 453.000 per woning (3
x € 151.000) voordat hier een beroep op kan worden gedaan.
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Tabel 10

Gemiddeld geraamde kosten per woning bij volledige benutting van reductiepunten als
maatregelpunten.

Typ sanering

Grote groei

BSV (uit Wgh)

NoMo

Geluidbelasting op
gevel (Lden)

Reductiepunten per
woning

Globaal geraamd op
basis van
kostenkental Rgm

Gedetailleerd
geraamd op basis
van gemiddelde
kosten MJPG weg
per maatregelpunt

50
51

1.000

€0
€ 19.375

€0
€ 24.626

52
53

1.300
1.600

€ 25.188
€ 31.000

€ 32.014
€ 39.402

54
55

1.900
2.100

€ 36.813
€ 40.688

€ 46.790
€ 51.715

56
57

2.400
2.700

€ 46.500
€ 52.313

€ 59.103
€ 66.491

58
59

3.000
3.300

€ 58.125
€ 63.938

€ 73.879
€ 81.267

60
61

3.600
3.900

€ 69.750
€ 75.563

€ 88.655
€ 96.043

62
63

4.100
4.400

€ 79.438
€ 85.250

€ 100.968
€ 108.356

64
65

4.700
5.000

€ 91.063
€ 96.875

€ 115.744
€ 123.132

66
67

7.800
8.100

€ 151.125
€ 156.938

€ 192.086
€ 199.473

68
69

8.300
8.600

€ 160.813
€ 166.625

€ 204.399
€ 211.787

70
71

8.900
9.200

€ 172.438
€ 178.250

€ 219.174
€ 226.562

72
73

9.500
9.800

€ 184.063
€ 189.875

€ 233.950
€ 241.338

74
75

10.100
10.300

€ 195.688
€ 199.563

€ 248.726
€ 253.651

76
77

10.600
10.900

€ 205.375
€ 211.188

€ 261.039
€ 268.427

78
79

11.200
11.500

€ 217.000
€ 222.813

€ 275.815
€ 283.203

Als indicatieve vergelijk worden deze kosten per woning bij volledige benutting van
reductiepunten als maatregelpunten vergeleken met de eerder genoemde voorbeelden van de
gemeente Amstelveen en de provincie Utrecht. De gemiddelde kosten bij MJPG bij volledige
benutting van de reductiepunten liggen bijvoorbeeld bij 66 dB op € 192.086 per woning. Dat is
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een factor 11 hoger dan bij de provincie Utrecht (€ 17.700). En een factor 32 hoger dan bij de
gemeente Amstelveen (€ 6.000 bij de reductie van 66 dB naar de streefwaarde van 60 dB).
Schermcriterium Wet geluidhinder (WBb formulier)
Vanaf 1 juli 2012 zijn de regels voor doelmatigheid voor rijkswegen (ook voor sanering)
vastgelegd in de Wet milieubeheer. Voorafgaand daaraan werd voor het bepalen van de
doelmatigheid van schermen in saneringssituaties het WBb-formulier gebruikt. Onder normale
omstandigheden wat het maximale bedrag per saneringswoning € 74.000. In bijzondere
omstandigheden kon dit bedragen verhoogd worden met maximaal 30% tot € 97.100.
Maatregelcriterium voorafgaand aan 2012 voor toename geluid bestaande rijksweg
In situaties waar sprake is van aanpassing, als bedoeld in de Wet geluidhinder, werd de
kosteneffectiviteit van een maatregelvariant bepaald met het maatregelcriterium dat op
basis van een voorstel van een werkgroep van de toenmalige ministeries van VROM en V&W
door Rijkswaterstaat is opgesteld. Met dit maatregelcriterium werden de ‘baten’ van een
geluidsmaatregel in termen van weggenomen geluidbelasting gewogen tegen de te maken
(norm)kosten. Een (combinatie van) maatregel(en) was toen kosteneffectief wanneer:
a. De kosten ervan maximaal € 3.000 per weggenomen gewogen dB-woning bedragen èn
b. de kosten van uitbreiding ten opzichte van een kortere of lagere variant maximaal
€ 3.000 per extra weggenomen dB-woning bedragen.
De kosten van (een combinatie van) maatregelen zoals deze in dit maatregelcriterium werden
gehanteerd waren genormeerd op het prijspeil voor 2001. Dat heeft te maken met het
criteriumbedrag van € 3.000 per weggenomen gewogen dB-woning. De kosten zoals die in het
maatregelcriterium worden meegenomen, zijn daardoor niet direct te vergelijken met de
werkelijke kosten van de betreffende maatregel(en).
Om de kostenraming van MJPG weg te vergelijken met de oorspronkelijke kosten die
gebaseerd zijn op het prijspeil 2001, is het bedrag geïndexeerd. Dit is gedaan op basis van de
IBOI indexering die wordt gehanteerd voor overheidsinvesteringen. Deze indexeringspercentages voert Rijkswaterstaat ook door in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIT). Over de periode 2001 tot en met 2021 is dit percentage in totaal 35%. Het
bedrag van € 3.000 neemt dan toe naar € 4.050. Het duurste cluster waarbij de kosten per
saneringsobject € 470.668 zijn is in 2001 met deze indexering € 348.643.
Uitkoop woning MJPG weg saneringsplan Noord-Brabant West fase 1
Bij het saneringsplan Noord-Brabant West fase 1 is voor één saneringswoning bij het ontwerp
besluit een scherm voorzien dat meer dan € 400 duizend kost. Nadat dit saneringsplan ter
inzage heeft gelegen hebben Brabants Landschap en Rijkswaterstaat een overeenkomst
getekend. Daarin is vastgelegd dat het Brabants Landschap deze saneringswoning gaat slopen
tegen een vergoeding van € 240 duizend. Met deze uitkoop is voorkomen dat nog hogere
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kosten dan € 240 duizend voor deze woning gemaakt werden voor de MJPG weg sanering. Ter
indicatie: de WOZ-waarde in het jaar 2020 voor het was € 351.00011.

4.4

Resultaten per cluster
Het onderzoek van MJPG weg bestaat uit 996 (overdracht) clusters verspreid over Nederland
(zie Figuur 5). In deze clusters liggen 5.476 saneringsobjecten. Van deze clusters zijn twee
clusters12 niet meegenomen in dit onderzoek omdat de data niet volledig was. In totaal zijn
daarmee de met het DMC afgewogen maatregelen voor 994 (overdracht) clusters met daarin
5.468 saneringsobjecten betrokken in dit onderzoek.
Voor een nadere analyse per cluster op hoofdlijnen zijn de clusters ingedeeld in categorieën
(zie Tabel 11). Daaruit volgt dat voor 18 clusters (2%) waarin 157 saneringsobjecten (3%)
liggen de knelpunten volledig zijn opgelost omdat na maatregelen de geluidbelasting op de
saneringsobjecten niet meer boven de streefwaarde uitkomt. 75 van deze 157
saneringsobjecten hebben een initiële geluidbelasting hoger dan 65 dB. Veelal is de
streefwaarde 60 dB en bij situatie met Grote Groei is het meestal 51 of 52 dB. Voor 976
clusters (98%) met 5.317 saneringsobjecten (97%) is dat niet het geval. 670 van deze 5.317
saneringsobjecten hebben een initiële geluidbelasting hoger dan 65 dB. Bij woningen waar de
streefwaarde niet wordt gehaald wordt onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting binnen
met het oog op het aanbieden van gevelisolatie. In totaal zijn er 745 saneringsobjecten met
een initiële geluidbelasting hoger dan 65 dB die na maatregelen terug gaan naar de
streefwaarde van 60 dB of daaronder.
De verdeling in kosten per categorie is weergegeven in Figuur 16.
Er kunnen voor een cluster één of meerdere redenen zijn waarom de streefwaarde van alle
saneringsobjecten in dat cluster niet wordt gehaald. De reden is achter het nummer in de
categorie indeling geduid. Onder de tabel is nog een toelichting daarop gegeven. Het
bovengenoemde voorbeeld van de woning van het Brabants Landschap dat is gesloopt met een
uitkoopvergoeding is een andere categorie. Deze is hierin niet meegenomen.

11
12

https://www.wozwaardeloket.nl/
T019_01 (Noord-Brabant West fase 1, 1 woning) en T115_09 (Limburg fase 1, 1 woning).
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Tabel 11

Categorie indeling van clusters naar type maatregel en reden beperking inclusief het
aantal saneringsobjecten dat daarin ligt, het totaal aantal reductiepunten, de verhouding
maatregelpunten/reductiepunten, en de kosten uitgesplitst naar 2LZOAB, voegen,

7

31

195.600

Kosten per saneringsobject (x
1.000)

Totale kosten (x 1.000)

Kosten gevelisolatie
(x 1.000)

345%
63%

€ 337
€ 950

€ 262
€ 331

€0
€ 6.490

€6
€0

€ 605
€ 7.771

€ 60,5
€ 67,0

79%

€0

€0

€ 4.395

€0

€ 4.395

€ 141,8

€0

€ 11.347

€ 11.347

€ 0,0

€0

€ 2.373

€ 2.373

€ 0,0

€0

€ 2.460

€ 2.460

€ 78,8

€ 9.322

€ 1.325

€ 10.647

€ 13,2

€0

€ 161

€ 161

€ 307,5

€0

€ 14

€ 14

€ 5.323,7

Geluid niet op alle knelpunt(en) terug tot de streefwaarde door 2LZOAB of scherm
474
771
5.621.400
73%
€0
€0
04. Geen budget voor
maatregelen als wegdek en/of
scherm (art. 31, lid 1, Bgm)
6
115
1.035.600
0%
€0
€0
05. Geen wegdek
(gereserveerd voor naleving)
en geen scherm
18
144
1.294.800
3%
€0
€0
06. Geen wegdek (art. 11.29,
lid 1c, Wm - technische
bezwaar) en geen scherm
(art. 11.29, lid 1c, Wm technisch bezwaar)
8
180
1.409.800
42%
€0
€0
07. Geen wegdek en geen
scherm (art. 31, lid 2c, Bgm regel 3)
5
8
69.800
5%
€0
€0
08. Geen wegdek en geen
scherm (art. 11.29, lid 1c,
Wm - technisch bezwaar)
2
2
49.800
18%
€0
€0
09. Geen wegdek en geen
scherm (art. 11.29, lid 1c,
Wm - stedenbouwkundige
bezwaar)

Kosten schermen
(x 1.000)

Kosten voegen
(x 1.000)

03. Alleen scherm

Kosten 2LZOAB
(x 1.000)

Geluid op knelpunt(en) terug tot de streefwaarde
7
10
51.700
01. Alleen wegdek1
4
116
671.400
02. Zowel wegdek als scherm

Verhouding maatregelpunten/
reductiepunten

Aantal reductiepunten

Aantal saneringsobjecten

Categorie

Aantal clusters

schermen en gevelisolatie, de totale kosten en de kosten per saneringsobject.
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Kosten schermen
(x 1.000)

1%

€0

€0

€0

€ 833

€ 833

€ 3,6

5

362

3.422.700

17%

€0

€0

€0

€ 6.335

€ 6.335

€ 0,0

75

321

2.707.100

67%

€0

€0

€ 37.321

€ 2.734

€ 40.055

€ 2,6

2

20

180.800

3%

€ 123

€0

€0

€ 413

€ 536

€ 316,8

14. Wel wegdek en geen
scherm (art. 11.29, lid 1c,
Wm - technische bezwaar)

3

37

248.400

10%

€ 226

€0

€0

€ 707

€ 933

€ 1.082,6

15. Wel wegdek en geen
scherm (art. 31, lid 2c, Bgm regel 3)
16. Wel wegdek en geen
scherm (art. 33, lid 2, Bgm - 5
dB eis)
17. Wel wegdek en geen
scherm
18. Wel wegdek en scherm
beperkt (art. 31, lid 2c, Bgm regel 3)
20. Wel wegdek en ook
scherm

3

100

872.100

31%

€ 722

€
1.026

€0

€ 1.426

€ 3.174

€ 5,4

17

47

386.200

85%

€
1.830

€ 312

€0

€ 945

€ 3.087

€ 19,9

300

1.348

11.408.900

49%

€ 18.714

€ 56.417

€ 2,4

373

2.785.800

30%

€
10.178
€ 836

€0

8

€
27.524
€
1.958

€ 14.880

€ 516

€ 18.190

€ 8,3

47

1.444

12.704.100

26%

€
7.414

€
3.068

€ 48.557

€ 15.537

€ 74.577

€ 39,1

1

Kosten per saneringsobject (x
1.000)

Kosten voegen
(x 1.000)

387.900

Totale kosten (x 1.000)

Kosten 2LZOAB
(x 1.000)

45

Kosten gevelisolatie
(x 1.000)

Verhouding maatregelpunten/
reductiepunten

3

Aantal reductiepunten

10. Geen wegdek (art. 11.29,
lid 1c, Wm - technische
bezwaar) en geen scherm
11. Geen wegdek en geen
scherm (bijlage 3, tabel 2,
Rgm - 8 m)
12. Geen wegdek en wel
scherm
13. Wel wegdek en geen
scherm (art. 11.29, lid 1c,
Wm - stedenbouwkundig
bezwaar)

Aantal saneringsobjecten

Categorie

Aantal clusters
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De verhouding maatregelpunten / reductiepunten is hier groter dan 100%. Dat wordt
veroorzaakt door cluster T135_05, T115_10 en H3_013_cluster003_overdracht. Er is niet nader
onderzocht wat hiervan de oorzaak is.
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Figuur 16 Kosten aan 2LZOAB, voegen, schermen en gevelisolatie per categorie.

Tabel 12

Samenvattende indeling van clusters naar type maatregel inclusief het aantal
saneringsobjecten dat daarin ligt, het totaal aantal reductiepunten, de verhouding
maatregelpunten/reductiepunten, en de kosten uitgesplitst naar 2LZOAB, voegen,

€0

332

1.562

13.148

49%

€ 30.763

82
59

352
1.933

2.903
16.161

68%
28%

€0
€ 10.322

994

5.474

45.504

40%

€ 41.085

Kosten per saneringsobject (x
1.000)

€0

Totale kosten (x 1.000)

40%

Kosten gevelisolatie
(x 1.000)

13.292

Kosten schermen
(x 1.000)

1.627

Aantal reductiepunten

521

Aantal saneringsobjecten

Kosten voegen
(x 1.000)

C. Alleen scherm
D. Zowel wegdek als
scherm
Totaal

Kosten 2LZOAB
(x 1.000)

A. Geen wegdek en geen
scherm
B. Alleen wegdek

Aantal clusters

Categorie

Verhouding maatregelpunten/
reductiepunten

schermen en gevelisolatie, de totale kosten en de kosten per saneringsobject.

€ 9.322

€ 24.848

€ 34.170

€ 21

€ 11.778

€0

€ 22.211

€ 64.752

€ 41

€0
€ 4.236

€ 41.716
€ 69.927

€ 2.734
€ 16.053

€ 44.450
€ 100.538

€ 126
€ 52

€ 16.014

€ 120.965

€ 65.846

€ 243.910
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Bij categorie ‘01. Enkel wegdek’ gaat de geluidbelasting door het 2LZOAB voor alle objecten
in het cluster terug tot de streefwaarde. Het gaat hier om BSV (uit Wgh) sanering waarvoor de
geluidbelasting zonder aanvullende saneringsmaatregelen maximaal 65 dB is. Het betreft 10
saneringsobjecten waarbij de gemiddelde kosten voor 2LZOAB per saneringsobject € 33.672
is. Het aantal dB-woningen voor dit cluster is 27. De reductie per dB-woning is daarmee €
12.471.
Bij categorie ‘17. Wel wegdek en geen scherm’ gaat de geluidbelasting niet op alle
knelpunt(en) terug tot de streefwaarde door 2LZOAB of scherm. Het betreft 1.348
saneringsobjecten waarbij de gemiddelde kosten voor 2LZOAB per saneringsobject € 20.419
is. Het aantal dB-woningen voor dit cluster is 3.061. De reductie per dB-woning is daarmee €
8.992.
Hieronder is nader toegelicht het bijschrift bij de categorieën betekent.
• Art. 11.29, lid 1c, Wm: Een maatregel is niet mogelijk vanwege een overwegend bezwaar
van technisch of stedenbouwkundige aard.
• Art. 31, lid 1, Bgm: Het aantal reductiepunten (budget) voor dit cluster is onvoldoende
voor een maatregel.
• Art. 31, lid 2c, Bgm - regel 3: Een (hoger) scherm is niet mogelijk omdat de uitbreiding
van de maatregel relatief weinig oplevert.
• Art. 33, lid 2, Bgm - 5 dB eis: Een scherm is niet doelmatig omdat op geen van de
saneringsobjecten zo’n scherm een geluidreductie van ten minste 5 dB oplevert.
• Bijlage 3, tabel 2, Rgm - 8 m: Er staat al een scherm. Een maatregel met voldoende effect
om het geluid verder terug te dringen is hoger dan 8 meter. Zo’n maatregel is vanwege
een hoogtebeperking die is vastgelegd in de Regeling geen doelmatige maatregel.
• Gereserveerd voor naleving: Een wegdek is wel doelmatig maar is gereserveerd om de
geluidtoename (door veelal de autonome groei) te compenseren en zodoende met het
geluid binnen de geluidproductieplafonds te blijven.

4.5

Maatregel is alleen gevelisolatie(onderzoek)
Voor 473 clusters (48%) met 770 saneringsobjecten (14%) worden geen aanvullende
maatregelen als 2LZOAB of een scherm getroffen omdat het budget (reductiepunten) voor één
van beiden (en daarmee ook voor beiden) onvoldoende is. Wel geldt de verplichting tot het
aanbieden van gevelisolatie in het geval het geluid in de woning niet voldoet aan de eis voor
de binnenwaarde.
Figuur 17 geeft twee voorbeelden waar dat het geval is. Het linker plaatje (cluster T010_04)
laat twee woningen zien die dicht op de weg liggen achter een bestaande scherm. Aanvullend
aan het bestaande scherm is geen budget meer beschikbaar voor extra maatregelen. Het
rechter plaatje (cluster A50_CL106) laat een woning zien dat wat verder van de weg ligt. De
kosten (maatregelpunten) die nodig zijn voor een maatregel met een relevant effect op de
geluidbelasting op de gevel zijn te hoger dan het beschikbare budget. De kosten zijn relatief
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hoog omdat het om een grote lengte gaat. Het budget is relatief laat omdat de woning wat
verder van de weg ligt en daardoor een wat lagere geluidbelasting heeft. Waardoor ook het
budget (reductiepunten) laag is.

Figuur 17 Twee voorbeelden van clusters waar aanvullend geen 2LZOAB of schermmaatregelen
komen vanwege MJPG weg.

4.6

Maatregel beperkt omdat de extra kosten (tov extra geluidreductie) te hoog
In het Besluit geluid milieubeheer (art. 31, tweede lid onder c) staat dat een maatregel niet
financieel doelmatig is, indien blijkt dat in vergelijking met de andere maatregel de extra
maatregelpunten niet in redelijke verhouding staan tot de extra geluidreductie die door het
treffen van deze maatregel bereikt kan worden. Kortweg gezegd betekent dit dat de
uitbreiding van de maatregel relatief weinig oplevert en daarom niet doelmatig is. Toepassing
van dit artikel wordt ook wel ‘regel 3’ genoemd. In Tabel 11 is deze situatie geduid bij
categorie 07, 15 en 18:
•
07. Geen wegdek en geen scherm (art. 31, lid 2c, Bgm - regel 3)
•
15. Wel wegdek en geen scherm (art. 31, lid 2c, Bgm - regel 3)
•
18. Wel wegdek en scherm beperkt (art. 31, lid 2c, Bgm - regel 3)
Deze regel beperkt bij voor 19 clusters (2%) met 653 saneringsobjecten (12%) de omvang van
de maatregel. Figuur 18 geeft vier voorbeelden van situaties waar dit aan de orde is. Daarbij
zijn met een blauwe punten (gevelisolatie) de woningen geduid die met de doelmatige
(2LZOAB en scherm) maatregelen nog een resterende overschrijding hebben. De bewoners van
deze woning krijgen een aanbod voor gevelisolatie indien het geluid in de woning niet aan de
binnenwaarde eis voldoet (hierna gevelisolatie genoemd).
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Links boven (cluster H1_044_cluster026) gaat het om een appartementen gebouw. Waarbij
het verder ophogen van het scherm (hoger dan 5 meter) niet doelmatig is. Zo’n ophoging is
dan nog nodig voor de appartementen die op de hogere verdiepingen dicht nabij de weg
liggen. Voor deze resteert nog een verplichting gevelisolatie. Rechts boven (cluster
L1_044_cluster006) is een groep woningen te zien met waarbij de geluidbelasting erg varieert
en waarvan een deel dicht bij de streefwaarde is van 60 dB. Het verder ophogen van het
scherm is dan niet doelmatig omdat dat voor een steeds kleinere groep woningen is het meest
nabij de weg dat nog een resterende overschrijding heeft. Ook hier geldt dan nog een
verplichting tot gevelisolatie. Links onder (cluster H3_013_cluster005) betreft een situatie
met een bestaand (deels 3, 2 en 4 m hoog scherm). Ondanks dat een 7 m hoog scherm past
binnen het budget en nodig is om voor alle saneringsobjecten de streefwaarde te bereiken is
een 5 m hoog midden deel in het scherm (mede vanwege regel 3) doelmatig. De verhoging
van de zijdelen van 3 en 4 m hoog is vanwege ‘regel 3’ niet doelmatig. Door de beperkte
verhoging naar 5 meter resteert gevelisolatie op de bovenste appartementen aan de
Wilgenlaan in Delft. Doordat de zijkant niet wordt verhoogd resteert gevelisolatie voor alle de
appartementen aan de Tweemolentjeskade in Delft. Rechtsonder (cluster D1_016_cluster006)
betreft ook een appartementen gebouw. Waarbij het verder ophogen van het scherm (hoger
dan 6 meter) niet doelmatig is vanwege dezelfde reden. Daardoor resteert gevelisolatie voor
twee appartementen aan de M.H. Tromweg in Dodrecht.
Tabel 13 geeft voor de clusters uit categorie 15. en 18. meer gedetailleerde informatie.
Clusters uit categorie 07. zijn niet meegenomen omdat daar geen maatregelen als 2LZOAB of
een scherm worden getroffen aanvullend aan de al aanwezige maatregelen. De informatie
betreft de kosten voor 2LZOAB, voegen en schermen, de maatregelpunten (voor 2LZOAB en
schermen), de kosten voor gevelisolatie en de geluidreductie bij de saneringsobjecten.
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Tabel 13

Nadere informatie bij clusters waar ‘regel 3’ in de afweging van maatregelen een rol
speelt.

Cluster

Categorie

A. Kosten
2LZOAB, voegen
en scherm

B. Maatregelpunten

Kosten
gevelisolatie

C. Geluidreductie
dBwoning

€ per
dgerduce
rede dB
(A./C.)

Verhouding
B./C.

Aantal
saneringsobjecten

020_cluster007
D1_016_cluster006

18.
18.

€ 3.355.950
€ 2.456.099

311.722
910.584

€ 33.500
€ 5.500

219
593

€ 15.324
€ 4.142

1.423
1.536

31
82

H1_044_cluster026
H3_013_cluster005

18.
18.

€ 921.357
€ 2.716.617

167.017
495.112

€ 20.950
€ 126.600

453
350

€ 2.034
€ 7.762

369
1.415

58
50

H3_013_cluster007
L1_044_cluster006

15.
18.

€ 133.028
€ 2.809.126

129.935
431.818

€ 208.550
€ 35.550

57
666

€ 2.334
€ 4.218

2.280
648

20
65

R1_020_cluster004
T045_07

15.
15.

€ 1.462.083
€ 153.035

441.577
66.000

€ 485.350
€ 83.850

204
33

€ 7.167
€ 4.637

2.165
2.000

68
12

T045_15
T107_24

18.
18.

€ 3.218.133
€ 535.427

248.655
51.732

€ 22.850
€ 6.350

434
152

€ 7.415
€ 3.523

573
340

49
14

T133_06

18.

€ 1.661.697

339.717

€ 68.700

237

€ 7.011

1.433

24
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Figuur 18 Vier voorbeelden van clusters waar ‘regel 3’ de afmeting van de schermen beperkt.

4.7

Bronmaatregelen hebben de voorkeur boven overdrachtsmaatregelen
Deze paragraaf gaat nader in op situaties waarbij enkel bronmaatregelen (2LZOAB) of enkel
schermmaatregelen worden getroffen. Van deze situaties is nader in beeld gebracht wat de
kenmerken zijn van de clusters met de hoogste kosten aan maatregelen. En is gekeken naar
de kenmerken die de kosten bepalen.
Het algemene uitgangspunt in het milieubeleid (zoals verwoord in de MvT § 1.4 Enkele
begrippen) is dat emissies zoveel mogelijk moeten worden voorkomen of beperkt.
Maatregelen bij de ontvanger zijn pas in laatste instantie aan de orde. Daaruit volgt een
voorkeur voor bronmaatregelen (2LZOAB) boven overdrachtsmaatregelen (scherm) en voor
overdrachtsmaatregelen boven gevelmaatregelen. In dit onderdeel worden 10 situaties nader
beoordeeld waar bronmaatregelen niet de voorkeur hebben gekregen boven
overdrachtsmaatregelen.
Enkel schermen als maatregel
Er zijn 83 clusters waarin overdrachtsmaatregelenregel de voorkeur hebben gekregen boven
bronmaatregelen. Deze zitten in de volgende categorieën:
• 03. Enkel scherm (alle knelpunten opgelost)
• 12. Geen wegdek en wel scherm (niet alle knelpunten opgelost)
Van deze 83 clusters blijven er 63 over als uit de selectie clusters worden verwijderd waar
2LZOAB als maatregel (niet meer) kan. Dat is het geval als deze is gereserveerd voor de
naleving of waar een technische bezwaar is tegen 2LZOAB.
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Voor de 10 clusters waarvoor de kosten voor schermen het hoogst zijn (tussen de € 0,9 en 2,8
miljoen) is in de onderliggende rapporten (zie bijlage 1) nadere informatie over de
maatregelafweging opgehaald. Deze informatie staat hieronder. Bij vier clusters is
onvoldoende budget voor zowel 2LZOAB als een scherm. Gekozen is voor een scherm omdat
dit meer reductie oplevert dan enkel 2LZOAB:
• T108_43 (Noord-Brabant Oost Fase 1)
• T047_01 (Noord-Brabant West Fase 1)
• T043_02 (A17 Moerdijk)
Bij vijf clusters levert de combinatie met 2LZOAB en scherm minder geluidreductie op dan
enkel scherm (regel 3):
• A10_CL14 (West Nederland Noord 3)
• T020_08 (Noord-Brabant West Fase 1)
• T043_01 (A17 Moerdijk)
• T107_08 (Zuid Nederland Fase 2)
• A50_CL102 (Oost-Nederland 3)
Bij één clusters is 2LZOAB een maatregel voor het cluster aan de overzijde en profiteert het
cluster daarvan mee: A7_CL04 (West Nederland Noord 3). En bij één ander cluster is er al
2LZOAB aanwezig: A28_CL30 (Oost-Nederland 1). Tabel 14 geeft nadere informatie bij deze
10 clusters en ook nog de 10 volgende clusters met de hoogste kosten voor schermen.
Tabel 14

Nadere informatie bij de 20 clusters met de hoogste kosten voor schermen waar wel een
scherm doelmatig is volgens het doelmatigheidscriterium maar 2LZOAB niet doelmatig is.

Cluster

Categorie

Kosten
scherm
(x 1.000)

Reductiepunten

Kosten gevelisolatie
(x 1.000)

Aantal
saneringsobjecten

Kosten scherm
per saneringsobject (x 1.000)

Kosten scherm
per dB-woning
(x 1.000)

A28_CL30
T108_43

12.
12.

€ 2.777
€ 1.942

431.100
64.000

€ 494,9
€ 12,7

48
8

€ 57,8
€ 242,8

€ 12,5
€ 29,9

T047_01
T043_01

12.
12.

€ 1.657
€ 1.634

33.900
84.900

€ 48,4
€ 6,4

4
10

€ 414,3
€ 163,4

€ 78,9
€ 17,4

A10_CL14
T020_08

12.
12.

€ 1.430
€ 1.159

248.600
108.700

€ 210,0
€ 12,7

28
13

€ 51,1
€ 89,1

€ 8,5
€ 11,4

T043_02
A7_CL04

12.
12.

€ 1.051
€ 1.046

27.000
37.200

€ 48,4
€ 49,0

3
5

€ 350,4
€ 209,2

€ 58,4
€ 37,4

T107_08
A50_CL102

12.
12.

€ 1.020
€ 962

47.300
40.900

€ 39,4
€ 6,4

6
5

€ 169,9
€ 192,5

€ 35,2
€ 21,9

T025_01
N9_CL104

12.
12.

€ 899
€ 800

27.200
140.900

€ 14,0
€ 75,1

5
22

€ 179,8
€ 36,4

€ 27,2
€ 5,2

T053_03
T139_04

12.
03.

€ 697
€ 683

121.500
28.800

€ 0,0
€ 0,0

15
5

€ 46,5
€ 136,5

€ 6,4
€ 19,0

T045_41

12.

€ 682

40.000

€ 77,0

6

€ 113,7

€ 27,3
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Cluster

Categorie

Kosten
scherm
(x 1.000)

Reductiepunten

Kosten gevelisolatie
(x 1.000)

Aantal
saneringsobjecten

Kosten scherm
per saneringsobject (x 1.000)

Kosten scherm
per dB-woning
(x 1.000)

A1_CL902
A50_CL103

12.
12.

€ 676
€ 675

41.700
32.500

€ 12,7
€ 55,4

5
4

€ 135,2
€ 168,8

€ 12,1
€ 30,7

T108_41
T016_24

12.
12.

€ 645
€ 642

41.800
33.600

€ 40,7
€ 0,0

5
4

€ 129,0
€ 160,6

€ 20,2
€ 22,9

T108_28

12.

€ 632

52.400

€ 68,7

4

€ 158,0

€ 21,1

Figuur 19 Kosten aan schermen per saneringsobject versus aantal saneringsobjecten per cluster.

Voor de 20 clusters met de hoogste kosten voor schermen is een nadere analyse uitgevoerd.
De verhouding tussen de kosten schermen en het aantal maatregelpunten varieert bij deze 20
clusters tussen de 9,12 – 115. Dat wil zeggen dat de geraamde uitvoeringskosten een factor 13
verschilt tussen locatie T047_01 (verhouding 1151,39) en locatie A10_CL14 (verhouding 9,12).
De acht met de hoogste verhouding (tussen de 24 – 115) betreffen locaties met 3 tot 6
saneringsobjecten per cluster.
De verhouding tussen de maatregelpunten en de reductiepunten varieert bij deze 20 clusters
tussen de 0,28 – 1,00. Dat wil zeggen dat de ‘uitputting’ van het budget aan reductiepunten
een factor 3,6 verschilt tussen locatie T053_03 (verhouding 0,28) en locatie A7_CL04
(verhouding 1,00). De tien locaties met de hoogste verhouding (tussen de 0,91 – 1,00)
betreffen locaties met 3 tot 8 saneringsobjecten per cluster.
De hoge kosten voor schermen per saneringsobject worden bij een cluster op hoofdlijnen
bepaald door drie aspecten:
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1.
2.
3.

Stuksprijzen schermen: De hoge verhouding tussen geraamde kosten aan schermen per
maatregelpunt.
Uitputting budget: De hoge verhouding tussen het aantal maatregelpunten en de
reductiepunten.
Omvang budget: De hoge aantal reductiepunten per object.

Ad. 1: De locatie specifieke kenmerken van de infrastructuur zorgen er voor dat de geraamde
kosten voor schermen per maatregelpunt op de ene locatie 13 keer zoveel is dan de andere
locatie. In dit feitenonderzoek is geen nader onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan.
Nader onderzoek kan duiden of de ‘dure’ locaties mogelijk allen specifieke kenmerken
hebben. Als dat zo is dan kan de wetgever ervoor kiezen in de regelgeving (bijvoorbeeld
Regeling geluid milieubeheer bijlage 3) aanvullend specifieke regels op te nemen waardoor de
dure maatregelen op deze locaties minder snel doelmatig zijn.
Ad. 2: De locatie specifieke kenmerken van het cluster en de maatregel die daarvoor nodig is
zorgt ervoor dat de ene locatie 3,6 keer meer het budget uitput dan de andere locatie. Deze
factor is relatief gering en komt omdat bij schermen veelal een hoge uitputting van het
budget is. Een hoge uitputting is mogelijk omdat de kosten voor schermen in stapjes steeds
kunnen toenemen door het scherm steeds 1,0 meter te verhogen. De hoge verhouding tussen
het aantal maatregelpunten en de reductiepunten betekent dat een cluster een groot deel
van het volledig budget aan reductiepunten benut voor de maatregel. Als dat ongewenst is
kan de wetgever ervoor kiezen om bijvoorbeeld het Besluit geluid milieubeheer (bijlage 1)
aan te passen en het aantal reductiepunten per object te verlagen. Dat kan generiek maar
ook specifiek bij een bepaald bereik van geluidbelastingen. Daarmee wordt het budget lager.
Ad. 3: Voor saneringsobjecten varieert de omvang tussen de 7.800 en 11.500 punten bij een
geluidbelasting van 66 en 79 dB (sanering B). Bij een geluidbelasting van 61 dB zijn de
reductiepunten 3.900. De verhouding tussen 3.900 en 11.500 is 2,9 en de verhouding tussen
7.800 en 11.500 is 1,5. De omvang van het budget kan worden aangepast door het Besluit
geluid milieubeheer (bijlage 1) aan te passen en het aantal reductiepunten per object te
verlagen. Dat kan generiek maar ook specifiek bij een bepaald bereik van geluidbelastingen.
Van de drie genoemde aspecten zijn vooral de stuksprijzen bepalend. De uitputting van het
budget is veelal aan de orde bij schermen. Uitputting van het budget aan reductiepunten met
ten minste 80% vindt bij 40 van de 63 clusters plaats. Deze clusters hebben ieder 1 tot en met
8 saneringsobjecten. De omvang van het budget bij saneringsobjecten varieert met een factor
2,9 en is vastgelegd in het Besluit geluid milieubeheer.
Enkel 2LZOAB als maatregel
Bij 332 clusters hebben de bronmaatregelen de voorkeur gekregen boven
overdrachtsmaatregelen. En is er aanvullend ook geen scherm doelmatig. Deze clusters zitten
in de volgende categorieën:
• 01. Enkel wegdek
• 13. Wel wegdek en geen scherm (art. 11.29, lid 1c, Wm - stedenbouwkundig bezwaar)
• 14. Wel wegdek en geen scherm (art. 11.29, lid 1c, Wm - technische bezwaar)
• 15. Wel wegdek en geen scherm (art. 31, lid 2c, Bgm - regel 3)
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• 16. Wel wegdek en geen scherm (art. 33, lid 2, Bgm - 5 dB eis)
• 17. Wel wegdek en geen scherm
Voor de 20 clusters waarvoor de kosten voor 2LZOAB het hoogst zijn (tussen de € 0,2 en 1,2
miljoen) is in de onderliggende rapporten (zie bijlage 1) nadere informatie over de
maatregelafweging opgehaald. Voor de eerste vijf clusters met kosten voor 2LZOAB van € 342
duizend of meer is hieronder geduid wat de reden is om de maatregel tot 2LZOAB te
beperken:
• R2_016_cluster008_overdracht: Een scherm is doelmatig maar stuit op overwegend
bezwaar van landschappelijke aard. De 2LZOAB maatregel kost 523.887
maatregelpunten.
• R1_020_cluster004_overdracht: De doelmatige maatregel is 2LZOAB met de bestaande
schermen. Verhoging van de schermen is niet doelmatig. De meerkosten van voegen
die op deze locatie aan de orde is, is in de doelmatigheid niet specifiek meegenomen.
De 2LZOAB maatregel kost 132.358 maatregelpunten.
• T060_01: Onvoldoende budget om aanvullend aan 2LZOAB een 2 m hoog scherm te
plaatsen. De 2LZOAB maatregel kost 16.500 maatregelpunten.
• D1_016_cluster008_overdracht: Verhoging van het bestaande 6.0 meter hoge scherm is
binnen de regels niet mogelijk. Een verhoging moet ten minste 3,0 meter zijn en de
hoogte mag maximaal 8,0 meter zijn. De 2LZOAB maatregel kost 266.756
reductiepunten en kan worden gedeeld met het tegenoverliggende cluster. Dit cluster
betreft één afwijkend saneringsobject. Het object is een centrum voor medische zorg
en met 19,6 woningequivalenten. Per woningequivalent zijn de kosten 2LZOAB gelijk
aan € 17,5 duizend.
• T038_07: Onvoldoende budget om aanvullend aan 2LZOAB een 2 m hoog scherm te
plaatsen. De 2LZOAB maatregel over 500 meter kost 16.500 maatregelpunten.
Tabel 15 geeft nadere informatie bij deze 5 clusters en ook nog de 15 volgende clusters met
de hoogste kosten voor 2LZOAB. De verhouding van het aantal maatregelpunten en de
reductiepunten kan daarbij hoger zijn dan 1,0 in het geval een cluster aan de overzijde een
bijdrage levert voor de 2LZOAB maatregel. Daarin is in de tabel niet gecorrigeerd.
Tabel 15

Nadere informatie bij de 20 clusters met de hoogste kosten voor 2ZLOAB waar 2LZOAB
doelmatig is volgens het doelmatigheidscriterium maar een scherm niet.

Cluster

Categorie

Kosten
2LZOAB
(x 1.000

Kosten
voegen
(x 1.000)

Reductiepunten

Verhouding
maatregelpunten/
reductiepunten

Verhouding
kosten
2LZOAB/
maatregelpunt

Verhouding
kosten
2LZOAB/
saneringsobject

Kosten
gevelisolatie
(x 1.000)

R2_016_cluster008
R1_020_cluster004

17.
15.

€ 1.215
€ 455

€0
€ 1.007

1.224.000
555.100

0,17
0,24

5,82
3,44

€ 8.497
€ 6.690

€ 2.562
€ 929

T060_01
D1_016_cluster008

17.
17.

€ 399
€ 344

€0
€ 238

25.300
191.800

0,65
0,71

24,16
2,53

€ 132.862
€ 343.775

€ 49
€ 411
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Cluster

Categorie

Kosten
2LZOAB
(x 1.000

Kosten
voegen
(x 1.000)

Reductiepunten

Verhouding
kosten
2LZOAB/
maatregelpunt
20,75

Verhouding
kosten
2LZOAB/
saneringsobject
€ 171.221

Kosten
gevelisolatie
(x 1.000)

16.600

Verhouding
maatregelpunten/
reductiepunten
0,99

T038_07

17.

€ 342

€0

T098_03
D1_016_cluster004

17.
17.

€ 333
€ 329

€0
€ 669

299.200
84.800

0,09
0,74

12,15
5,27

€ 5.838
€ 41.073

€ 364
€ 112

T014_01
A1_CL18

17.
16.

€ 320
€ 297

€ 365
€0

31.800
20.900

1,00
1,00

10,08
14,21

€ 79.887
€ 98.919

€ 56
€ 49

T054_04
T040_08

17.
17.

€ 284
€ 284

€0
€0

15.900
164.500

1,04
0,25

17,22
6,99

€ 142.045
€ 16.700

€ 28
€ 357

T052_02
T045_36

17.
17.

€ 266
€ 258

€0
€0

12.800
82.600

1,29
0,36

16,10
8,78

€ 132.809
€ 28.684

€ 20
€ 189

T057_02
T108_31

16.
17.

€ 257
€ 255

€0
€0

15.900
26.100

2,81
0,93

5,75
10,52

€ 128.478
€ 63.762

€ 28
€ 55

T116_09
T058_02

17.
17.

€ 250
€ 246

€0
€ 193

72.200
17.700

0,58
0,93

5,94
14,93

€ 27.757
€ 82.105

€ 140
€ 27

T047_06
T108_04

17.
17.

€ 238
€ 230

€0
€0

997.100
53.400

0,17
0,61

1,39
7,10

€ 1.980
€ 38.389

€ 1.560
€ 126

T003_02

17.

€ 226

€0

46.200

0,86

5,71

€ 25.108

€ 53

€ 28

Figuur 20 Kosten aan 2LZOAB per saneringsobject versus aantal saneringsobjecten per cluster.
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Nadere analyse
De kosten voor 2LZOAB of schermen per saneringsobject worden op hoofdlijnen bepaald door
drie aspecten:
1. Budget per saneringsobject: Hoe hoger het aantal reductiepunten is hoe meer budget
beschikbaar is. De omvang van het aantal reductiepunten wordt bepaald door de
geluidbelasting en is vastgelegd in het Besluit geluid milieubeheer (bijlage 1).
2. Uitputting beschikbaar budget: Hoe hoger de verhouding is tussen het aantal
maatregelpunten en de reductiepunten hoe meer het beschikbare budget per cluster
wordt uitgeput.
3. Stuksprijzen 2LZOAB of schermen: De hoge verhouding tussen geraamde kosten aan
2LZOAB of schermen per maatregelpunt is hoe meer de geraamde kosten afwijken van
het gemiddelde.
Figuur 19 en Figuur 20 laten zien dat hoge kosten per saneringsobject veelal voorkomt bij
clusters met een gering aantal saneringsobjecten. Bij clusters met één saneringsobject zijn de
kosten per saneringsobject het hoogst. De kosten dalen sterk bij clusters met 10
saneringsobjecten of meer. De kosten zijn hoog omdat bij zulke clusters voldoende budget is
voor maatregelen én de maatregel die doelmatig is en (zoveel als mogelijk) leidt tot een
verlaging van het geluid tot de streefwaarde een groot deel van het budget uitput. Bij
clusters met 10 objecten of is de uitputting van het budget minder hoog.
Figuur 21 en Figuur 22 geven een overzicht van de 20 clusters met de hoogste kosten voor
2LZOAB en de hoogste kosten voor schermen. Per cluster zijn de kosten per saneringsobject
bepaald (gele balk). En is ook bepaald welk budget daarvoor beschikbaar is, wat de uitputting
daarvan is en wat de kostprijs is. De vier genoemde aspecten die zijn weergegeven zijn allen
genormeerd op de hoogste waarde per aspect over alle 20 cluster heen. Dat is gedaan omdat
de vier aspecten daarmee in één overzicht zijn te plaatsen. De ordening van de clusters op
basis van aflopende kosten per saneringsobject. Links is het cluster met de hoogste kosten
per saneringsobject gegeven en rechts het cluster met de laagste kosten per saneringsobject.
Voor 2LZOAB is af te leiden dat:
1. Het budget per saneringsobject relatief weinig varieert. De factor tussen de hoogste en
laagste waarde is 2,1. Het budget heeft een zwakke correlatie met de kosten per
saneringsobject.
2. De uitputting van het budget voor de 10 clusters met de hoogste kosten per
saneringsobject nagenoeg volledig is. Bij de andere 10 neemt het sterk af. De factor
tussen de hoogste en laagste waarde is 11. De uitputting heeft een sterke correlatie van
0,77 met de kosten per saneringsobject.
3. De stuksprijzen voor 2LZOAB sterk varieert. De factor tussen de hoogste en laagste
waarde is 17. Veelal zijn de stuksprijzen bepalend voor de geraamde kosten per
saneringsobject (correlatie van 0,80). In een enkel geval (cluster T098_03) wordt de hoge
stuksprijs gecompenseerd door de lage uitputting van het budget.
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4.

De factor tussen de hoogste en laagste waarde van de kosten per saneringsobject is 87 (€
117.221 versus € 1.980). De zes locaties met een lage waarde hebben 17 tot 143
saneringsobjecten per cluster. De zeven locaties met de hoogste waarde hebben 2 of 3
saneringsobjecten per cluster.
De stuksprijzen in combinatie de uitputting zijn bepalend voor de geraamde kosten 2LZOAB
per saneringsobject. Daarbij is de uitputting sterk gekoppeld aan het aantal
saneringsobjecten per cluster. Stuksprijzen en uitputting variëren per cluster sterkt. In de top
7 zijn 5 locaties met aanleg van 500 meter 2LZOAB op een weg met 2x2 rijstroken. Deze vijf
clusters hebben per cluster 2 of 3 saneringsobjecten. Op één locatie (T058_02) worden de
kosten 78% verhoogd vanwege de voegen die hier stiller gemaakt moeten worden.

Figuur 21 Kosten per saneringsobject aan 2LZOAB en de relatie met budget, uitputting daarvan en
de stuksprijs van 2LZOAB.
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Figuur 23 geeft voor de 63 clusters met enkel schermen het budget per saneringsobject
(links), de uitputting per cluster (midden) en de stuksprijs per maatregelpunt (rechts) als
functie van de kosten aan schermen per saneringsobject.
Voor schermen is af te leiden dat:
1. Het budget per saneringsobject varieert relatief weinig. De factor tussen de hoogste en
laagste waarde is 2,4 bij de 20 clusters met de hoogste kosten voor schermen. Het
budget heeft een zwakke correlatie met de kosten per saneringsobject.
2. De uitputting van het budget voor de 13 (van deze 20) clusters met de hoogste kosten per
saneringsobject is hoger dan 80%. De afname van de uitputting is minder sterk dan bij
2LZOAB. Dat is te verklaren omdat bij schermen meer mogelijkheden bestaan om de
maatregel binnen het budget uit te breiden door er steeds een meter hoogte bij te doen.
De factor tussen de hoogste en laagste waarde is 3,5 en daarmee veel lager dan bij
2LZOAB. De uitputting heeft een zwakke correlatie met de kosten per saneringsobject.
3. De stuksprijzen voor schermen sterk varieert. De factor tussen de hoogste en laagste
waarde is 13 bij de 20 clusters met de hoogste kosten voor schermen. Veelal zijn de
stuksprijzen bepalend voor de geraamde kosten per saneringsobject. In een enkel geval
(cluster T098_03) wordt de hoge stuksprijs gecompenseerd door de lage uitputting van
het budget. De stuksprijzen hebben een sterke correlatie van 0,80 met geraamde kosten
per saneringsobject.
4. De factor tussen de hoogste en laagste waarde van de kosten per saneringsobject is 87 (€
117.221 versus € 1.980). De zes locaties met een lage waarde hebben 17 tot 143
saneringsobjecten per cluster. De zeven locaties met de hoogste waarde hebben 2 of 3
saneringsobjecten per cluster.
5. De stuksprijzen in combinatie de uitputting zijn bepalend voor de geraamde kosten
2LZOAB per saneringsobject. De uitputting is belangrijk bij een mogelijke overweging om
de reductiepunten per saneringsobject te verlagen (door aanpassing van het Besluit
geluid milieubeheer). Dan verandert het plafond van de te besteden punten en dat heeft
een sterk effect op de kosten per saneringsobject. Stuksprijzen variëren sterkt per
cluster. De top 15 van clusters met de hoogste kosten per saneringsobject hebben 3 tot
10 saneringsobjecten per cluster. De andere 5 clusters hebben 13 tot 48
saneringsobjecten. Dit is ook te zien in Figuur 23.
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Figuur 22 Kosten per saneringsobject aan schermen en de relatie met budget, uitputting daarvan en
de stuksprijs van schermen.
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Figuur 23 Budget per saneringsobject (links), uitputting per cluster (midden) en stuksprijs per
maatregelpunt (rechts) als functie van de kosten aan schermen per saneringsobject.

4.8

Vergelijking met landelijk onderzoek
In 2015 is door dBvision een rapportage geleverd met daarin de resultaten van onderzoek van
een verkenning van varianten om te komen tot een oplossing van de budgetspanning op het
MJPG. Het gaat dan om de budgetspanning voor wegen en spoor gezamenlijk in Nederland [6].
In bijlage 1 van de rapport staat de raming voor Rijkswegen. In het rapport staat een tabel
(tabel 10) waarin voor rijkswegen het resultaat van diverse verkennende onderzoeken is
verwerkt. Een afdruk van deze tabel is hieronder als figuur weergegeven. Tabel 16 geeft een
Vergelijking van de resultaten uit het feitenonderzoek met de landelijke onderzoeken. De
vergelijking is gedaan voor de mate waarin het beschikbare budget wordt uitgeput door
maatregelen.
Het beschikbare DMC budget voor het feitenonderzoek is gebaseerd op het totaal aantal
reductiepunten x het normbedrag van € 31,00 (zie §4.2). Bij de ijking van het DMC in 2008
was de verhouding tussen kosten en maatregelpunten € 31,00. Daarnaast zijn de kosten
bepaald voor divers maatregeltypen samen (B tot en met D). Vervolgens is daarvoor de
verhouding bepaald. Daarbij is voor de vertaling van het aantal saneringsobjecten naar
reductiepunten bij het landelijk onderzoek de verhouding bepaald tussen de
saneringsobjecten en het aantal reductiepunten uit dit feitenonderzoek. Dat is gedaan omdat
informatie over het aantal reductiepunten bij de landelijke onderzoeken niet beschikbaar is.
Uit het vergelijk is te zien dat de uitputting van het budget bij het feitenonderzoek
gebaseerd op recente informatie van MJPG weg 12 tot 19% is. Bij de landelijke onderzoeken
varieert dit van 6-13% en 9-17%. De totale investeringskosten van het feitenonderzoek zijn
niet goed vergelijkbaar met de totale investeringskosten van de landelijke onderzoeken. Dat
komt omdat de scope van beide onderzoeken verschillend is. Afwijkingen worden veroorzaakt
omdat het feitenonderzoek gaat over de meest recente scope van MJPG weg en de landelijke
onderzoeken naast MJPG weg ook de kosten meetellen van sanering in wegaanpassin
projecten.
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Figuur 24 Weergave van tabel 10 uit het rapport MJPG spoor- en rijkswegen Kostenraming en
verkenning van versoberingsopties [6].
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Tabel 16

Vergelijking van de resultaten uit het feitenonderzoek met de landelijke onderzoeken in
relatie tot de mate waarin het beschikbare budget wordt uitgeput door maatregelen.

Sanering

Feitenonderzoek

LO2012

LO2013

LO2014

LO2014 in
MJPG weg

252

2.774

3.982

2.758

2.727

759

3.401

5.378

3.238

2.359

4.457

6.338

17.087

8.739

8.186

747.000
3.414.700

8.222.929
15.300.915

11.803.786
24.195.331

8.175.500
14.567.587

8.083.607
10.613.014

37.800.600
€ 1.301

53.753.691
€ 2.396

144.917.849
€ 5.608

74.116.994
€ 3.003

69.426.904
€ 2.732

Totaal investeringen 2LZOAB + scherm [B.]
Totaal investeringen 2LZOAB + scherm+gevel [C.]

€ 163
€ 228

€ 162
€ 205

€ 362
€ 572

€ 374
€ 488

€ 346
€ 456

Totaal investeringen 2LZOAB + voeg + scherm +
gevel [D.]

€ 244

€ 205

€ 572

€ 488

€ 456

Uitputting budget [B./A.]
Uitputting budget [C./A.]

12%
18%

7%
9%

6%
10%

12%
16%

13%
17%

Uitputting budget [D./A.]

19%

9%

10%

16%

17%

Grote groei (aantal objecten)
BSV (uit Wgh) (aantal objecten)
NoMo (aantal objecten)
Grote groei (som reductiepunten)
BSV (uit Wgh) (som reductiepunten)
NoMo (som reductiepunten
DMC budget (= reductiepunten x € 31) [A.]

Uit de beleidsdoorlichting HXII artikel 14 van 2017 [8] is op bladzijde 120 over het MJPG
aangegeven: ‘Uit de gegevens van het aan de Tweede Kamer verzonden onderzoek valt op te
maken dat de gestegen raming ten opzichte van 2011 niet voortkomt uit een stijging van het
aantal te saneren woningen of van de prijs per m2 scherm, maar uit een stijging van het
aantal m2 scherm per woning dat volgt bij toepassing van het in 2012 vastgestelde
doelmatigheidscriterium.‘. Wat bij een vergelijking van het feitenonderzoek met LO2012
opvalt is dat de mate van uitputting bij het feitenonderzoek is verhoogd. De verhoging is
ongeveer een factor 2 (85 tot 119% hoger). Als de mate van uitputting hoger is leidt dat bij
een gelijk DMC budget (reductiepunten) tot meer kosten aan maatregelen.
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