dBvision nieuwsbrief 2014
Geluidproductieplafonds:
Een transitie in denken en doen
Dit laatste kan als voordeel hebben dat
het aanleggen van bronmaatregelen kan
worden uitgesteld tot het moment dat ze
nodig zijn. Dit betekent bij het uitvoeren
van projecten dat de beheerder kan
bepalen welk deel van het project hij niet
meeneemt in het akoestisch onderzoek
en welk deel juist wel.
Beter voor het milieu
Met de invoering van Swung-1 wordt het
milieu op de lange termijn beter. Ten
eerste wordt de saneringsoperatie, die in
1986 is begonnen, de komende jaren
afgerond. Er is hiervoor veel budget
beschikbaar vanuit de rijksoverheid. In de
tweede plaats zijn er meer mogelijkheden
om innovatieve maatregelen toe te
passen. De Wet geluidhinder was geen
stimulans voor innovatie, integendeel. Als
een wegbeheerder zonder wettelijke
noodzaak besloot om een stiller wegdek
aan te brengen of verkeersmaatregelen
trof waardoor het stiller werd, werkte dat
zeer nadelig. Bij een volgende
reconstructie van de weg stond de
beheerder daardoor met lege handen, en
werd hij bijvoorbeeld verplicht om
kostbare geluidschermen te plaatsen.
Met Swung-1 is dat anders. De wegbeheerder kan innovatieve maatregelen aanbrengen zonder dat dit invloed heeft op de
normen bij toekomstige wegaanpassingen. Het milieu en de bewoners
profiteren daarvan.

Swungspecialisten geven tips
Onder de titel “Swung-1”, Samen Werken in de Uitvoering van
Nieuw Geluidbeleid, is op 1 juli 2012 nieuwe wetgeving voor
rijksinfrastructuur van kracht geworden. Voor de beheerders van
deze infrastructuur bleek dit een grote overgang. Dat geldt ook
voor de adviseurs die het akoestisch onderzoek uitvoeren. Voor
gemeenten waren de wijzigingen in werkwijze beperkt. In dit
artikel geven we u een paar tips.
Hans van Dijkhuizen, gemeente Utrecht geeft een tip voor
gemeenten
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Eenvoudiger voor gemeenten
Hans van Dijkhuizen van de gemeente
Utrecht vertelt dat met Swung-1 het
geluidonderzoek voor bouwplannen
langs rijksinfrastructuur weinig anders is
geworden. Het grootste verschil zit hem in
het verzamelen van de benodigde
gegevens. Overleg met de Rijkswaterstaat en ProRail over de uitgangspunten
is nu formeel niet meer nodig. De
gemeente hoeft alleen maar de benodigde gegevens uit het geluidregister te
halen. Een van de doelstellingen van

Swung-1, gescheiden verantwoordelijkheden tussen infrabeheerder en
omgeving, is geslaagd.
Geluidregister
De gemeente Utrecht heeft op basis van
de geluidregisters voor wegen en
spoorlijnen een SRM2-model gemaakt
voor het gehele grondgebied. Dit vereist
de nodige kennis van de data die in de
geluidregisters zijn opgenomen. Het vergt
tevens constante alertheid, omdat de
registers kunnen wijzigen.

Cursus GIS voor
milieumedewerkers
GIS wordt steeds meer gebruikt bij milieuonderzoek, maar is voor veel mensen nog
nieuw. dBvision biedt samen met ESRI een praktijkgerichte driedaagse cursus
aan, waarmee u leert milieugegevens via GIS te visualiseren en te analyseren.
Meer informatie? Bel 030 2970391 of stuur een e-mail naar info@dBvision.nl.

Keuzes voor beheerder
Met de nieuwe wet heeft de beheerder
van rijksinfrastructuur meer vrijheid
gekregen om keuzes te maken. Echter, de
beheerder heeft ook een nieuwe
verplichting gekregen: De beheerder
moet ervoor zorgen dat de geluidproductieplafonds worden nageleefd, en hij
moet daar elk jaar over rapporteren. Infrastructuurprojecten die uitgevoerd worden
om verkeersgroei te faciliteren worden
daarom anders aangepakt. De beheerder
kan er immers voor kiezen om een deel
van de verkeersgroei die plaatsvindt
zonder fysieke wijzigingen in de plafonds
te verwerken. Maar de beheerder kan er
ook voor kiezen om voor een deel van het
project geen plafonds te wijzigen, en de
groei pas mogelijk te maken als dat nodig
blijkt, dus via maatregelen ter voorkoming
van een plafondoverschrijding.

Bij dBvision verwachten wij dan ook dat 2laags ZOAB fijn met een geluidswinst van
1,5 dB grootschalig geïmplementeerd zal
worden en dat ook steeds meer stillere
treinen gaan rijden. De infrabeheerder
kan in dit opzicht zijn maatschappelijke
doelstellingen aanscherpen zonder ongewenste bijeffecten.
Interesse in Geluidregister++?
De geluidregisters voor wegen en
spoorlijnen worden op gezette tijden
gewijzigd. Gemeenten moeten alert zijn
op de inhoud van de registers voor hun
bouwplannen. Voor dat doel heeft
dBvision een online viewer ontwikkeld,
Geluidregister++, die inzage geeft in de
geluidregisters. Geluidregister++ heeft
ook een rekenblad om snel en zonder
gegevens over te typen een indicatie van
de geluidsbelasting te krijgen. U kunt zich
aanmelden voor Geluidregister++ via
www.geluidregister.nl

Projecten 2014
Hier leest u over enkele projecten die wij dit jaar
hebben uitgevoerd.
Provinciaal doelmatigheidscriterium:
Elke provincie heeft een eigen methode om
doelmatige geluidmaatregelen af te wegen bij
reconstructies van wegen of bij het actieplan.
dBvision heeft na een evaluatiegesprek met de
provincies een 'quick start tool' ontwikkeld voor
het IPO, waarmee provincies elkaars systemen
kunnen bekijken. Trouwens, ook erg handig
voor gemeenten!
Detachering:
Rijkswaterstaat, Movares, DCMR en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu hadden
in 2014 behoefte aan extra menskracht met
specifieke deskundigheid en vaardigheden. De
oplossing was detachering van onze snel
inzetbare senior adviseurs.
Naleving geluidproductieplafonds:
Met de Swung-wetgeving is Rijkswaterstaat
verplicht om elk jaar te rapporteren over de
naleving van geluidproductieplafonds. Dat
bleek voor de eerste keer een forse klus te zijn.
Rijkswaterstaat vroeg ons om uit grote hoeveelheden gegevens vanuit verschillende bronnen
een landsdekkend nalevingsbestand samen te
stellen. Daarmee berekenden wij de geluidproductie over 2013 op tijd voor het eerste
nalevingsverslag.
Saneringsproject:
De Omgevingsdienst Midden Holland heeft tot
taak om de geluidssanering uit te voeren voor
diverse woningen. Een project dat constant
aandacht behoeft, omdat er veel mensen bij
betrokken zijn, van individuele bewoners tot en
met de aannemer. De omgevingsdienst vroeg
ons of wij hen konden ontzorgen voor dit
project. In nauwe samenwerking met bureau
Metz verzorgden wij het gehele traject.
Luchtkwaliteit:
De gemeente Nieuwegein monitort jaarlijks de
luchtkwaliteit. dBvision heeft het proces
geautomatiseerd om op basis van verkeerscijfers snel te komen tot luchtkwaliteitkaarten en
een gemeentebrede inventarisatie van de
blootstelling per concentratieklasse.
Rekenblad:
dBvision onwikkelde voor eigen gebruik, maar
ook voor onze klanten een handig rekenblad bij
de geluidregisters.
Quick scan:
Als het spoorbeveiligingssysteem ERTMS
landelijk wordt ingevoerd, kunnen treinen op
sommige locaties harder rijden dan momenteel
het geval is. Dat betekent tijdwinst voor de
reizigers, maar mogelijk meer geluidsoverlast
voor de aanwonenden. Wij maakten voor het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu een
eerste kostenschatting voor de geluidmaatregelen die nodig zijn bij invoering van ERTMS.

Frank Elbers, adviseur bij dBvision, geeft een tip
De bronbeheerder kan in zijn project een strategische keuze
maken die direct van invloed is op de omvang van het project.
Vanuit een project kan er een voorkeur bestaan om zo min mogelijk
plafonds te wijzigen. Maar voor de latere naleving van de plafonds
is dat niet altijd het handigst. Mijn tip is om samen met de
opdrachtgever een dialoog aan te gaan om een balans te vinden
tussen het projectbelang en het belang van beheer en onderhoud.

Presentaties van dBvision adviseurs
Wij nodigen u uit voor de onderstaande presentaties tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op 4
en 5 november 2014.
?
Geluidregister++: Het geluidregister in beeld gebracht

geluidmaatregelen op lokale wegen bij
aanpassing rijksweg

Henk de Kluijver

?
Keuzes
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De onzichtbare adviseur
Over sommige van onze projecten kunnen wij
hier niets vertellen. De projecten zijn daarvoor
nog in een te vroeg stadium of het project ligt erg
gevoelig bij de omgeving. Onze adviseurs
functioneren dan onzichtbaar als strategische
partner op de achtergrond.

Luchtkwaliteit
De concentraties van vuile stoffen in de buitenlucht
dalen al jaren geleidelijk. De wettelijke grenswaarden
worden op steeds meer locaties gehaald. Daarmee
zijn de risico's voor de gezondheid echter nog niet
opgelost.
Ook bij concentraties onder de
grenswaarden treden schadelijke
effecten op. De luchtkwaliteit
heeft daarom nog steeds volop
aandacht nodig. dBvision kan u
hierbij ondersteunen.

Monitoring en
communicatie
Wilt u de data voor de NSLmonitoring op orde krijgen? Of
heeft u behoefte aan duidelijke
kaarten die u een goed inzicht
geven in de concentraties? Zoekt
u naar innovatieve manieren om
de beschikbare informatie over
de kwaliteit van de buitenlucht te
delen met de politiek en de
inwoners? Vraag ons naar de
mogelijkheden.

Utrecht Centraal wordt Doorstroomstation
Weg met het ouderwetse spoorboekje: gewoon elke 10 minuten in een intercity of
sprinter kunnen stappen vanaf Utrecht Centraal. Dat klinkt als toekomstmuziek.
Niets is minder waar. Het project DoorStroomStation Utrecht (DSSU) maakt het
vanaf 2017 mogelijk voor het traject Amsterdam-Eindhoven en het traject
Schiphol-Nijmegen.
Plannen om met meer treinen te gaan
rijden moeten echter wel getoetst worden
aan de geluidproductieplafonds. Ook met
dat extra verkeer moet ProRail immers
aan de geluidproductieplafonds voldoen.
Movares
ProRail heeft aan Movares opdracht
gegeven om dit interessante project voor
te bereiden, inclusief het akoestisch
onderzoek. dBvision heeft Movares
ondersteund bij het akoestisch onderzoek
om een kortere doorlooptijd te kunnen
realiseren.

Snelheid omhoog
Momenteel rijden de treinen relatief
langzaam over de sporen naar Utrecht
CS. Om beter te kunnen doorstromen
moet de snelheid omhoog. Daarom
worden bochten minder scherp gemaakt,
verdwijnen wissels en worden seinen
verplaatst. Tenslotte komt er ook een
extra perron. De treinen gaan hierdoor
later remmen en sneller optrekken.
Dit alles zorgt voor kortere reistijden en
meer ruimte op het station. Daardoor
kunnen meer treinen Utrecht Centraal

passeren en wordt spoorboekloos rijden
mogelijk.
Tracébesluit en MER
Het gaat dus om ingewikkelde wijzigingen
met geluideffecten die zonder onderzoek
niet te voorspellen zijn. Movares en
dBvision hebben zowel voor de milieueffectrapportage als voor het Tracébesluit
dit specialistische onderzoek verricht.
Aan de basis staat een complex rekenmodel met een spaghetti aan
spoorwegen, fly-overs, dive-unders en
spoorbruggen. Ook het bepalen van de

benodigde geluidmaatregelen is complex, want waar kan je in deze ogenschijnlijke warboel het beste raildempers
plaatsen?
Swung en Swing
In het onderzoeksproces is dan ook
dankbaar gebruik gemaakt van de
dBvision Swung-database en de Movares
Swing-viewer. Met deze instrumenten
hebben wij de adresinformatie en
rekenresultaten efficiënt en gemakkelijk
beheerd en gecontroleerd. Ook hebben
wij hiermee de doelmatigheid van geluidmaatregelen snel beoordeeld.
Met één druk op de knop kwamen
vervolgens alle tabellen voor de rapportage beschikbaar, volledig in overeenstemming met de wettelijke regels over de
geluidtoets voor ieder adres boven de
voorkeurswaarde.

Het project zal uiteindelijk niet veel
wijzigingen in de geluidssituatie met zich
meebrengen. De bewoners zullen dus
weinig verschil horen. Dat sluit aan bij het
standstillbeginsel volgens de systematiek
van de geluiproductieplafonds. Alleen op
locaties waar nog een saneringsopgave
bestond, zal een duidelijke verbetering
van de geluidsituatie ontstaan door
maatregelen in of langs het spoor.
Voor het project DSSU werkten verschillende adviseurs van dBvision bij Movares
gedetacheerd om piekbelastingen in hun
werk weg te werken. Heeft u ook
ondersteuning nodig? Neem dan contact
met ons op. Ervaar hoe snel onze
adviseurs zijn ingewerkt op uw projecten.

Onze opdrachtgevers streven altijd naar een goed onderbouwd
en breed gedragen besluit. Daarbij blijkt echter vaak dat het niet
mogelijk is om iedereen tevreden te stemmen. Bewoners of
andere betrokkenen klimmen daarom soms in de pen om een
zienswijze te schrijven tegen een ontwerpbesluit. Sommigen
volharden en gaan zelfs in beroep. Daarom is het noodzakelijk
dat ons werk bijdraagt aan een besluit dat elke juridische toets,
hoe spitsvondig ook, kan doorstaan.
Complex
De adviseurs van dBvision voelen zich thuis in de uitermate
complexe wereld van geluidbeleid, wet- en regelgeving en fysica.
Voor onze opdrachtgevers is het moeilijk om te voorspellen wat
de uitkomst van een vraag kan zijn. De wereld van het geluid ziet
er voor hen uit als een ontoegankelijke warboel en als een zwarte
doos. Onze adviseurs doorzien de ingewikkeldheid van ons vak
en zijn in staat om al in een pril stadium aan te geven in welke
richting het onderzoek zal uitvallen. Daarmee voegen zij zich
naadloos in de organisatie van onze opdrachtgevers.
Onzichtbaar voor de buitenwereld, maar voor de opdrachtgever
een partner op strategisch niveau.

Ook voor bewoners in de omgeving van een project is dat van
groot belang. Door de gevolgen van het project voor hen in
begrijpelijke woorden uit te leggen wordt veel onbegrip en
wantrouwen voorkomen.

Begrijpelijke taal
Natuurlijk kunnen de adviseurs van dBvision een ingewikkeld
geluidonderzoek uitvoeren en een technische rapportage
opstellen die aan alle juridische randvoorwaarden voldoet. Maar
voor beslissers en bestuurders is het belangrijker dat zij de
resultaten begrijpen, want daarmee kunnen zij een besluit
onderbouwen en uitleggen. Daarom stellen wij onze rapportages
ook op in begrijpelijke taal voor iedereen.

Bouwplannen en
actieplannen
Is er nieuwe infrastructuur of een
woonwijk gepland? Wat zijn de
juridische (on)mogelijkheden?
Welke maatregelen zijn dan
nodig? Wilt u een actieplan
opstellen om de luchtkwaliteit te
verbeteren? Zoekt u hiervoor
synergie met het actieplan
omgevings lawaai? dBvision
geeft u graag advies.

Swungspecialisten als datacrunchers
In oktober 2014 verscheen het verslag van ProRail over de
naleving van de geluidproductieplafonds. Controleren of op
60.000 registerpunten de geluidproductie in het jaar 2013 onder
de norm is gebleven vereist uitermate betrouwbare
gegevensbestanden. Bepalend is hoeveel wagens in 2013 over
alle sporen hebben gereden, met welke snelheid en over welk
soort spoorconstructie.
De geluidberekeningssoftware is
uitgebreid met een module die
treinbewegingen vanuit de bronsystemen
geautomatiseerd verwerkt. dBvision
adviseerde, vanuit onze kennis over
databases voor geluidberekeningen, bij
de specificatie van deze softwaremodule.
ProRail vroeg ons ook de vertaaltabellen
van dienstregelpunten naar spoortakken
samen te stellen. Het beheer van deze
tabellen is een tijdrovende en secure klus.
In overleg met de opdrachtgever
ontwikkelden wij verdelingsregels voor
het spoorgebruik en pasten deze toe bij
het samenstellen van de vertaaltabellen.

Swungspecialisten
Bij dBvision werken de echte Swungspecialisten. Van onze hands-on ervaring
en juridisch inzicht in projecten rond
rijksinfrastructuur kunt u ook profiteren.
Niet alleen door ons in te schakelen bij uw
projecten. Wij delen onze kennis ook
graag met u, bijvoorbeeld in de
masterclass Swung. Kijk daarvoor op
www.swungspecialisten.nl

Ook speelden wij een rol bij het
vaststellen van de benodigde
databestanden vanuit de primaire
bronsystemen, als datacruncher of als
adviseur.
Een indruk van de omvang
Het geluid op de 60.000 referentiepunten
wordt bepaald door het treinverkeer over
30.000 spoortakken, waarover ongeveer
30 verschillende treintypes rijden, zoals
locomotieven, reizigersmaterieel en
goederenwagens. Van elk type materieel
moet bovendien de rijrichting bekend zijn,
en of de trein op het volgende station gaat
stoppen of juist doorrijdt.

Geluiddemo helpt bij keuze schermen
Graag hadden we u hier laten horen wat het effect is van een geluidscherm. Dat kan helaas niet in
een nieuwsbrief. En dat is ook het probleem van akoestische rapportages en planbesluiten.
Geluidniveau’s in dB(A)’s zeggen de meeste mensen weinig. Laatst vroeg ik het aan mijn
schoonmoeder, “Wat vindt u van een geluidafname van 70 dB(A) naar 60 dB(A) en van 50 dB(A)
naar 40 dB(A)?”. “Nou dat laatste is meer”, zei ze. “Dat is toch 25% en bij 70 dB(A) naar 60 dB(A) is
dat minder. Ik heb nog uitgelegd dat het logaritmisch gaat. Dat iedere 10 dB(A) voor het gehoor een
halvering betekent van het geluid. Mijn schoonmoeder, toch een ontwikkelde vrouw, haakte bij
‘logaritmisch’ echter al af. Dit geeft de betrekkelijke waarde van rapportages en besluiten aan.
Juridisch natuurlijk zeer belangrijk maar de informatieve waarde voor ‘gewone mensen’ is beperkt.
Geluiddemonstraties zijn dan een uitkomst.
De gemeente Nieuwegein heeft ons
gevraagd om een geluiddemonstratie te
geven aan bewoners. We laten daarbij het
geluideffect van geluidschermen horen.
De aanleiding is het ‘actieplan geluid’ van
de gemeente. In dit actieplan is besloten
om langs een belangrijke verkeersas de
bestaande geluidschermen te verhogen.
Het doel is uiteraard om de hinder te
verminderen. Dit plan werd echter niet
juichend ontvangen. Diverse
omwonenden zaten absoluut niet te
wachten op hogere schermen en lieten
dat luid en duidelijk weten. Nu is het ook
mijn ervaring dat de direct aanwonenden
vrezen voor hun uitzicht. “Niemand wil de
schermen”, hoor ik dan. Maar het blijkt,
op de rustigere momenten tijdens
informatieavonden -als de ‘anderen’ weg
zijn- dat juist de bewoners op de tweede
lijn of waar beplanting voor het scherm
staat, een scherm wel zien zitten. Zij
hebben geen visueel nadeel maar wel het
geluidvoordeel.

De commotie rond de geluidschermen
heeft de gemeente Nieuwegein doen
besluiten om de schermverhoging te
heroverwegen. Alle bewoners krijgen
hierbij een belangrijke stem. Huis aan
huis is een enquête verspreid. De
uitkomst van de enquête speelt een
doorslaggevende rol. De gemeente gaat
geen hogere schermen bouwen als blijkt
dat niemand daar op zit te wachten.
Om de bewoners te helpen bij hun keuze
geeft dBvision een geluiddemonstratie.
Hiervoor zijn ter plaatse geluidopnames
gemaakt. Het geluid in de bestaande
situatie hebben we zo te pakken. Voor het
geluid met een hoger scherm, zijn deze
samples bewerkt. De extra
geluiddemping is berekend met
Standaard RekenMethode II en met een
geluidbewerkingsprogramma zijn de
geluidsamples van de huidige situatie
aangepast. Zo krijgen we samples van het
geluid met de hogere schermen. Het is

hierbij belangrijk om rekening te houden
met de spectrale effecten.
Geluidschermen geven immers een groot
effect voor de hogere frequenties maar
minder effect voor de lagere frequenties.
Ook is het effect voor de rijlijnen dichter bij
het scherm meer dan voor de rijlijnen
verder van het scherm. Dit alles hoor je
goed. Het simpelweg omlaag draaien van
de volumeknop is voor een realistische
geluiddemonstratie dan ook
onvoldoende. Dit doen we dan ook niet.
Alle relevante fysische aspecten worden
goed verwerkt en we laten met onze demo
een natuurgetrouw geluid horen.
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief
heeft de bewonersavond nog niet
plaatsgevonden. Bent u benieuwd naar
de uitkomst of wilt u zelf de
geluiddemonstratie horen, neem dan
contact met ons op. We vertellen u graag
meer over de mogelijkheden.

Bovenbouwtoeslag meten
Betonnen spoorviaducten zijn in het algemeen nauwelijks luider dan de gewone spoorbaan. Wel
zorgen ze voor meer laagfrequent geluid (gebulder), waardoor omwonenden dit geluid duidelijk
anders ervaren. Daarom wordt er bij spoorprojecten de nodige aandacht geschonken aan dit geluid.
dBvision heeft dit jaar in twee projecten geadviseerd over het geluid van betonnen spoorbruggen.
In de Rijnmond worden voorbereidingen getroffen voor het
geschikt maken van de Hoekse lijn voor het metronet. Hier wordt
een spoorviaduct gebouwd waarvan de geluidemissie nog niet
bekend is. Het bleek niet mogelijk om de geluidemissie te
voorspellen met berekeningen.
Metingen
Wel zijn er vergelijkbare constructies elders op het metronet,
waar representatieve geluidmetingen kunnen worden verricht.
Edwin Verheijen van dBvision zegt hierover: “We hebben voor
de klant eerst een voorselectie gemaakt van de potentiële
meetlocaties, en uiteindelijk de beste plek gevonden met
behulp van cabineritten.”

Vervanging Muiderberg
Bij Muiderberg wordt een van de twee bestaande betonnen
spoorbruggen (elk 180 meter lang) vervangen door een nieuwe
spoorbrug. In het akoestisch onderzoek is niet alleen aandacht
voor de nieuwe brug, want ook de brug die niet vervangen
wordt draagt in de toekomst bij aan het geluid voor
omwonenden. Met geluidmetingen volgens het wettelijke
voorschrift heeft dBvision formeel vastgesteld wat de toeslag
van de bestaande betonnen bovenbouwconstructie is.
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Detachering en projectleiding
Druk of tijdelijk een gat in de bezetting doordat iemand met
pensioen gaat? dBvision geeft tijdelijk ondersteuning in de vorm
van detachering. U zet onze adviseurs in als onderdeel van uw
organisatie. U profiteert van de kwaliteiten van dBvision in uw
projecten.
Door onze adviseurs via een detachering
in uw project in te zetten beschikt u over
een direct inzetbare specialist of projectleider op het gebied van geluid en
luchtkwaliteit. Daarbij bieden wij zowel
medior als senior adviseurs aan met als
expertise geluid, trillingen en/of luchtkwaliteit.

planning. Uw zorg voor het specificeren,
begeleiden en toetsen van de benodigde,
vaak complexe, technische producten,
alsmede het selecteren van de beste
leveranciers, nemen wij graag op onze
schouders. Daarnaast zorgen wij tijdens
het werk voor kennisoverdracht aan uw
vaste medewerkers.

dBvision heeft veel ervaring met detachering en projectleiding bij de rijksoverheid,
gemeenten en bij collega adviesbureaus.

Detachering bieden wij u aan op basis van
traditionele detacheringscontracten per
gewerkt uur. Soms is het wenselijk om
detachering aan te bieden op basis van
een vaste prijs. Dat is mogelijk als de
opdrachtgever het werkpakket vooraf kan
omschrijven. Uiteraard werken wij hierbij

Bij detachering en projectleiding richten
wij ons op het verkrijgen van de door u
gewenste eindproducten binnen uw

graag bij u op locatie. Indien u dat wenst
kan een deel van de werkzaamheden ook
bij ons op kantoor worden uitgevoerd.
Onze adviseurs hebben tijdens een
detachering altijd toegang tot onze data,
software en rekenfaciliteiten.
Wij brengen u graag in contact met onze
tevreden opdrachtgevers, zodat u overtuigd bent van onze kwaliteit voordat u
een beslissing neemt.

Contact
Deze nieuwsbrief geeft een indruk van het werkveld en de
aanpak van dBvision. Wilt u meer informatie? Of wilt u
gebruik maken van de kwaliteiten van dBvision voor uw
projecten? Neem dan contact met ons op.
dBvision
Groenmarktstraat 39
3521 AV Utrecht

ing. Sander Buitelaar
06 29076167
sander.buitelaar@dBvision.nl

ir. Frank Elbers
06 29076161
frank.elbers@dBvision.nl

Geluid komt in de
Omgevingswet
Na Swung-1 komt Swung-2. In Swung-2 komen provinciale en
gemeentelijke wegen aan de beurt, alsmede de industrie. Zowel
Swung-1 als Swung-2 zullen in de Omgevingswet opgaan.
dBvision helpt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij het
vormgeven van deze wetgeving.
De minister van Infrastructuur en Milieu
heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel
'Omgevingswet' naar de Tweede Kamer
gestuurd. Zowel de Tweede als de Eerste
Kamer moeten het wetsvoorstel

behandelen. Als het voorstel wordt
aangenomen volgt de publicatie in het
Staatsblad en wordt er invoeringsregelgeving gemaakt. Naar verwachting
treedt de wet in 2018 in werking.

Provinciale en gemeentelijke schaal
Een aantal beleidskeuzes heeft de
staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu, mevrouw Mansveld, eerder al
gemaakt. Zo krijgen provinciale wegen,
net als rijkswegen, geluidproductieplafonds, maar wel aangepast aan de
provinciale schaal. Zo wordt een lagere
frequentie voorgesteld voor de nalevingsrapportage, namelijk elke vijf jaar.
Voor rijkswegen verschijnt elk jaar een
nalevingsverslag. Met de plannen voor
provinciale wegen wordt aangesloten bij
de vijfjaarlijkse cyclus voor geluidsbelastingkaarten en actieplannen.
Beheerders van gemeentelijke infrastructuur krijgen ook de plicht om elke vijf jaar
de geluidontwikkeling te monitoren. Die
monitoring brengt in beeld waar geluidknelpunten aanwezig zijn of dreigen,
zodat het gemeentebestuur maatregelen
kan afwegen en als ze deze doelmatig
acht ook kan treffen. Daarbij wordt het
gehele netwerk van gemeentelijke wegen
als één geheel gezien; een belangrijke
verbetering dan de toetsing per weg,
zoals die in de Wet geluidhinder vanouds
bestaat. Daarnaast krijgt de gemeente tot
taak een preventieve toets uit te voeren bij
grote plannen, waarbij naast de directe
effecten ook de uitstralingseffecten op
andere wegen moeten worden
beschouwd.cten.
Minder toetsint voor industrie
Ook industrieterreinen krijgen plafonds,
die gaan gelden op referentiepunten.
Daarmee vervalt de dubbele toets voor
industrie, zowel op woningen als op de
zonegrens. Ook wordt een juridisch
probleem met akoestisch volledig volle
industrieterreinen opgelost.

drs. Wiebe van Golde
06 29076166
wiebe.vangolde@dBvision.nl

ir. Gilles Janssen
06 29076162
gilles.janssen@dBvision.nl

ir. Henk de Kluijver
06 29076163
henk.dekluijver@dBvision.nl

drs. Koen Lammerts van Bueren
06 29076158
koen.lammertsvanbueren@dBvision.nl

ir. Stijn van Lier
06 29076159
stijn.vanlier@dBvision.nl

dr. ir. Rob van Loon
06 15896350
rob.vanloon@dBvision.nl

ir. Ruben van Moppes
06 15896349
ruben.vanmoppes@dBvision.nl

Maatschappelijk verantwoord
dBvision werkt maatschappelijk verantwoord.
Onze adviseurs reizen bij voorkeur met het openbaar
vervoer en per fiets, ook bij het woon-werkverkeer.
Ons kantoor is energiezuinig en goed met het OV
bereikbaar. Onze projectdossiers zijn volledig
digitaal. Ons papierverbruik is dan ook minimaal. Als
we al papier gebruiken, dan is het milieuvriendelijk
papier. Zo is deze nieuwsbrief gedrukt op volledig
chloorvrij, recyclebaar FSC papier.
Daarnaast heeft dBvision sinds 2011 een ISO 9001
kwaliteitssysteem, gecertificeerd door SGS. In 2014
slaagden wij probleemloos voor de hercertificatie.

Het meten van de tevredenheid van onze
opdrachtgevers staat centraal in ons kwaliteitssysteem. Wij evalueren onze projecten met de
opdrachtgevers. Ook al zijn onze opdrachtgevers
zeer tevreden, wij leren constant van onze
ervaringen en verbeteren onze producten zo nog
verder.

dr. Edwin Verheijen
06 29076165
edwin.verheijen@dBvision.nl

drs. Elly Waterman
06 29076160
elly.waterman@dBvision.nl

030 2970391
info@dBvision.nl
www.dBvision.nl

