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Projecten 2015 - 2016
3D-geluidmodel (SRM2) voor MER-studie
Amsterdam:
In opdracht van M+P heeft dBvision automatisch een SRM2-geluidmodel gegenereerd
van een gebied van ca. 70 km2 in Amsterdam.
Hiermee kon de opdrachtgever direct aan de
slag met een MER-studie. Deze kant-en-klare
3D-omgevingsmodellen worden door dBvision
geleverd, waarmee akoestische onderzoeken
in veel minder tijd kunnen worden voltooid.
Meer informatie op: www.bestelsrm2model.nl.

DE NIEUWE OMGEVINGSWET
Geluidgevoelig en uitvoerbaar?
Vele afzonderlijke wetten gaan in 2019 op in één nieuwe integrale
wet: de Omgevingswet. Ook de regels voor geluid uit onder
andere de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer gaan over
naar de Omgevingswet. Een internetconsultatie van een concept
van de Aanvullingswet geluid gaf in het voorjaar enig zicht op de
beoogde nieuwe regels voor geluid. Dit leidde tot verschillende
reacties waarbij zorgen geuit werden over het beschermingsniveau van de regels en de uitvoerbaarheid van de regels. Veel
zorgen over het beschermingsniveau zijn gebaseerd op de in de
toelichting aangegeven doorkijk naar getalswaarden van de
geluidnormen. Hoe ‘geluidgevoelig’ wordt de Omgevingswet
eigenlijk?
Modernisering
Met de overgang naar de Omgevingswet
worden de huidige regels voor geluid ook
fors gemoderniseerd en aangepast aan
de uitgangspunten en methodiek van de
nieuwe integrale wet. Een nieuw fundament is bijvoorbeeld de toedeling van de
taak tot het beschermen van de gezondheid tegen negatieve effecten van
blootstelling aan hoge geluidbelastingen.
Dat wijkt af van de Wet geluidhinder. Van
die wet is de doelstelling immers het
voorkomen en beperken van hinder door
geluid. En los van de Omgevingswet loopt
er al vele jaren een traject van vernieuwing van het geluidbeleid. De kern
daarvan is het beter reguleren van alle
situaties waarin groei van geluidbelastingen optreedt. De oude regels waren
hierin slechts beperkt effectief, doordat
die vooral aangrepen bij fysieke wijzigingen van een geluidbron of plannen
voor bouw van geluidgevoelige objecten.
Groei van geluidbelastingen door groei
van verkeer bleven grotendeels ongemoeid. De beleidsvernieuwing heeft in

2012 geleid tot invoering van geluidproductieplafonds voor hoofdspoorwegen en rijkswegen, waarmee voor
deze bronnen een einde kwam aan
onbeheerste groei van geluidbelastingen.
Met de stap naar de Omgevingswet
volgen ook nieuwe regels voor een betere
beheersing van groei van de geluidproductie van andere geluidbronnen. In
de aanvullingswet wordt speciaal hiervoor
het instrument geluidproductieplafonds
toegevoegd aan de Omgevingswet. En in
de toelichting is aangegeven dat voor
gemeentewegen een belangrijke functie
is toegekend aan een verplichte monitoring van de geluidemissie en daaruit
voorvloeiende verplichtingen voor het
bevoegd gezag.
Vergelijking geluidnormen
Een eenvoudige vergelijking van de
getalswaarden van de geluidnormen
geeft geen inzicht in verschillen in
beschermingsniveau met de huidige
regels. Uit voorgaande blijkt immers dat
ook de momenten veranderen waarop de
normen worden toegepast en de wijze
waarop ze worden toegepast. Bovendien
zal de hoogte van de te toetsen
geluidbelasting in veel gevallen anders
zijn, meestal hoger. Ook bevat de
Omgevingswet voor veel situaties een
grotere beleidsruimte voor het bevoegd
gezag inzake het toestaan van hoge
geluidbelastingen, maar tegelijk zal er
vaker een dergelijke afweging nodig zijn.
De geluidgevoeligheid van de Omgevingswet is dus niet eenvoudig te
beoordelen, en hangt in grote mate af van
de wijze waarop de verschillende

Geluidregister++ voor brongegevens Provinciale wegen
dBvision heeft Geluidregister++ ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de
groeiende vraag naar eenvoudig toegankelijke online data. Sinds de invoering
van geluidproductieplafonds op 1 juli 2012 is deze behoefte toegenomen binnen
het vakgebied geluid. Dat komt omdat het rijk grote hoeveelheden brongegevens
beschikbaar stelt over spoor- en snelwegen. Deze gegevens worden op een
overzichtelijke manier via Geluidregister++ (www.geluidregister.nl) ontsloten. De
gebruiker hoeft geen ervaren GIS expert te zijn om deze gegevens te kunnen
inkijken en bestuderen. Geluidregister++ werkt intuïtief.
Bij de invoering van de Omgevingswet wordt een nieuwe stap gezet in het
beschikbaar stellen van geluid data. Ook alle provincies dienen dan de
brongegevens van de wegen beschikbaar te stellen. Geluidregister++ is
voorbereid om deze akoestische brongegevens voor provincies te beheren en te
ontsluiten. Een database waarin de gegevens per gebruiker afgeschermd
opgeslagen kunnen worden is natuurlijk onderdeel van het systeem. Als u daar als
provinciale wegbeheerder gebruik van wilt maken dan informeren wij u graag over
de mogelijkheden.

Infographic Omgevingswet en geluid:
Bij nieuwbouw van woningen kan cumulatie van
geluid uit meerdere bronnen een rol spelen.
dBvision leverde de geluidexpertise in een
consortium dat voor het ministerie van IenM
een infographic heeft ontwikkeld. Deze internettool maakt op een vereenvoudigde manier
inzichtelijk hoe dat in de Omgevingswet wordt
geregeld. Nieuwsgierig? Bekijk hem op
www.omgevingengeluid.nl.
MJPG spoor:
Het Meerjarenprogramma Geluidsanering pakt
landelijk de hinder als gevolg van (rail)verkeerslawaai aan. Samen met Movares voert
dBvision de landelijke akoestische onderzoeken voor het railverkeer uit in opdracht van
ProRail.
Naleving geluidproductieplafonds:
Sinds de invoering van de geluidproductieplafonds binnen de Wet Milieubeheer in 2012
bestaat er een nalevingsplicht voor de
beheerders van de rijkswegen en spoorwegen
hiervan. Inmiddels begint dit nalevingsproces
steeds meer vaste vorm te krijgen. dBvision
werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het
standaardiseren van dit proces en ondersteunt
ProRail met databeheer. Daarnaast onderzoeken wij knelpuntlocaties en adviseren over
de te nemen maatregelen of eventuele
wijzigings- en of ontheffingsprocedures.
OV-knoop Ede:
De wijziging van geluidproductieplafonds en
uitvoering van sanering voor de sporenwijziging
voor het programma hoogfrequent spoor in de
stationsomgeving van Ede.
Transformatie en nieuwbouw woningen
Transformatie van kantoren naar woningen of
nieuwbouw van woningen. Wij hebben
onderzoek gedaan naar mogelijkheden,
knelpunten en oplossingen bij Holland Park
Diemen en gebouw de Bovenlanden in
Amstelveen. Maar ook voor kleinere projecten
zoals de Brinklaan in Bussum.
Luchtkwaliteitskaarten:
Het opstellen van kaarten die de luchtkwaliteit
aangeven in de gemeenten Nieuwegein en
Alkmaar.

bestuursorganen omgaan met nieuwe
taken, bevoegdheden en instrumenten.
Betrouwbare brongegevens
Eén ding staat wel als een paal boven
water: voor de uitvoerbaarheid van de
Omgevingswet is het beschikken over
actuele, betrouwbare, toegankelijke en
voor geluid ‘bruikbare’ gegevens over
geluidbronnen van cruciaal belang. Dat is
een opgave die direct opgepakt kan
worden en die naast technologie ook
organisatie betreft. dBvision zet zich
hiervoor in met een schat aan kennis en
ervaring die is opgedaan met het instellen
en naleven van geluidproductieplafonds

bij rijkswegen en hoofdspoorwegen,
onderzoek voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) en de geluidkartering. Ook is het instrument
‘Geluidregister++’ beschikbaar. Op deze
wijze willen wij de beheerders van wegen
en spoorwegen helpen een vliegende
start te maken met de uitvoering van de
nieuwe geluidregels van de Omgevingswet. En als we dan toch bezig zijn, helpen
wij ook graag om het proces van naleving
en monitoring in efficiënte samenhang
met de andere processen in de beheerorganisaties, en andere uitvoeringstaken
van de Omgevingswet vorm te geven.

Projectleiding nieuw i2-systeem Rotterdam:
dBvision begeleidde in opdracht van de
beheerorganisatie i2 (DCMR, Gemeente
Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en
Havenbedrijf Rotterdam) de besluitvorming
over en de bouw van een nieuw ICT-systeem
voor beheersing van het industrielawaai in het
havengebied van Rotterdam.
Omgevingwet:
dBvision werkt in opdracht van het ministerie
van IenM aan het voorbereiden van nieuwe
geluidregels voor de Omgevingswet.
In 2015 hebben wij geen nieuwsbrief gemaakt:
Wij waren te druk met de advisering bij
projecten van onze opdrachtgevers.

G

G

DI

Cursus Geluid
De post-hbo-opleiding Milieu-Geluid behandelt de fundamenten van de akoestiek.
Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, krijgen het diploma dat
wordt uitgegeven door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
vertegenwoordigd door CPION.
dBvision geeft bij deze post-hbo-opleiding de module Weg- en Railverkeerslawaai.
De cursus start op 12 januari 2017 en wordt gegeven in Utrecht. Voor nadere
informatie en inschrijving: info@paotm.nl.

IN

UI

O
TN

Presentaties van dBvision adviseurs
Wij nodigen u uit voor de onderstaande presentaties tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op
8 en 9 november 2016.
?
Geluidregister++: Het geluidregister in beeld gebracht
?
Ojee,

een rood GPP…! Wat nu?

?
Lawaai

op spoorbruggen - hoe verder met CNOSSOS?

?
Sessie omgevingswet: de internetconsultatie van de

aanvullingswet geluid - zo wordt het: de feiten!

Henk de Kluijver
Ruben van Moppes (dBvision) en
Noël Elsinghorst (RWS)
Edwin Verheijen (Movares|dBvision)
Gilles Janssen (dBvision)
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ADVIES AAN GEMEENTEN
Een nieuwe brug, nieuwe openbaarvervoerverbindingen, nieuwe viaducten, het autoluw maken van de
binnenstad, transformtie van gebouwen of een gebied? Binnen gemeenten liggen er vaak plannen op
het gebied van infrastructuur, bereikbaarheid en gebieds-ontwikkeling. Maar wat betekenen deze
plannen voor geluidhinder en wat is het effect op de gezondheid van burgers? Hoe komt een gemeente
tot een goed afgewogen keuze voor toekomst?
Gezondheidseffecten in beeld
Voor de keuze van maatregelen (denk aan stil asfalt of een
snelheidsverlaging) of de keuze tussen verschillende
planvarianten is het van belang te weten wat de invloed is op
geluidhinder en gezondheid.

GO LEISE ZWITSERLAND
De Zwitsers hebben een hoge reputatie qua spoorsysteem: pünktlich en stil materieel. dBvision
adviseert de Zwitserse spoorwegen SBB om het
spoorsysteem van de toekomst te ontwerpen.
Koploper met stiller spoor
In Nederland is de geluidsanering nu
goed op gang, maar in Zwitserland is die
al enige tijd afgerond. Het Alpenland kijkt
vooruit en wil een nog stiller type spoor
ontwikkelen, dat bovendien minder
trillingshinder veroorzaakt, en liefst ook
nog goedkoper is in aanleg en onderhoud. Om de mogelijkheden
daarvoor te verkennen is in 2015 het
onderzoeksprogramma ‘Go Leise’ van
start gegaan. dBvision heeft onlangs

samen met een Duitse en Nederlandse
partner (M-BBM, M+P) de eerste fase
van die verkenning afgerond. Daarin
hebben we vastgesteld welke kennis en
ontwikkelingen er al zijn, maar ook
welke vragen er nog spelen. In een
vervolgfase wordt nagegaan of
veelbelovende ontwikkelingen met
proeven kunnen worden getest.
Vanzelfsprekend zijn de resultaten van
Go Leise ook voor Nederland
interessant.

Een bekende methode om gezondheidseffecten inzichtelijk te
maken is het omrekenen van geluidbelasting naar DALY’s
(disability-adjusted life years). Hiermee kan geluidhinder worden
uitgedrukt in levensjaren verloren door ziekte.

MJPG SPOOR: Onderzoek bij 200 gemeenten
Met de invoering van Swung-1 is geregeld dat bestaande geluidknelpunten langs
het hoofdspoorwegnet worden aangepakt. Dat gebeurt via het Meerjaren
Programma Geluidssanering (MJPG). ProRail is als beheerder van het
hoofdspoorwegnet verantwoordelijk voor het opstellen van saneringsplannen en
de daarbij horende akoestische onderzoeken. ProRail heeft de combinatie
Movares|dBvision opdracht gegeven voor onderzoek bij ongeveer 200
gemeenten.
In beeld brengen geluidmaatregelen
De opdracht is in 2015 gestart. Bij de start
is de groep van circa 200 gemeenten
verdeeld in drie gelijke groepen. Het
akoestisch onderzoek van de eerste
groep gemeenten is inmiddels afgerond
en de afstemming daarvan is gestart. In
2017 is in twee perioden afronding en
afstemming gepland van de rest van de
gemeenten. Het onderzoek brengt in
beeld welke maatregelen op welke

Stille banden

locaties aan de orde kunnen zijn. De
definitieve vaststelling van de
maatregelen per gemeente vindt na 2018
plaats op het moment dat de
saneringsplannen onherroepelijk zijn.
Prioritering maatregelen door IenM
Voordat vaststelling plaatsvindt wordt er
landelijk geprioriteerd. Het MJPG is een
programma met een budgetgestuurd
karakter. De staatssecretaris heeft in

2015 per brief de Tweede Kamer
geïnformeerd over de verwachting dat het
budget van het MJPG te laag is om de
realisatie van al deze doelmatige
maatregelen te bekostigen. Op 1
september 2016 geeft de staatssecretaris
in een tweede brief een nadere invulling
aan de oplossing van de geconstateerde
budgetspanning. De staatssecretaris
geeft aan zoveel mogelijk saneringssituaties te willen aanpakken met

Aanbrengen van raildempers als geluidbeperkende maatregel tegen geluid van spoorwegverkeer.

Bij dBvision rekenen we aan geluid en geven we
adviezen over hoe geluidhinder te voorkomen. Met de
ondersteuning van de campagne ‘Kies de Beste Band’
zetten we daarin een volgende stap.

NALEVINGSKNELPUNTEN
2x zo
stil

gemiddeld

2x zo
luid

75% minder geluid
Brandstof

Grip of weg

Autobanden: spil in de herriefabriek
Auto’s brengen ons dagelijks van A naar
B. Helaas gaat dat samen met CO2uitstoot, stank en geluidhinder. Effecten
die slecht zijn voor onze gezondheid.
Autobanden spelen daarbij een belangrijke rol.
Onderzoek wijst uit dat een overstap naar
de beste band (AAA) een goudmijn is.
Letterlijk en figuurlijk. Als BV Nederland
besparen we 506 miljoen liter brandstof,
we reduceren de uitstoot van CO2 met 1,3
Megaton en het aantal mensen dat hinder
heeft van verkeerslawaai neemt met
200.000 mensen af. Ook neemt, door een
kortere remweg, het aantal verkeersdoden af.
Johan Sliggers (Ministerie van IenM):
“dBvision speelt een cruciale rol in de
campagne ‘Kies de Beste Band’!”

Extern afrolgeluid
Kies de beste band
De overheid wil deze winst verzilveren en
is een campagne gestart om automobilisten en eigenaren van wagenparken te informeren over deze voordelen. Zij wil daarmee bereiken dat het
gebruik van goede banden toeneemt en
de bandenindustrie nog betere banden
gaat maken.
dBvision heeft de ambitie om met haar
adviezen op het gebied van geluid,
trillingen en luchtkwaliteit bij te dragen
aan een gezondere leefomgeving. Met
het ondersteunen van de campagne ‘Kies
de Beste Band’ hebben we de
mogelijkheid om die ambitie verder in de
praktijk te brengen en bij te dragen aan
concrete verbeteringen van onze
leefkwaliteit. Onze bijdrage bestaat uit het
actief informeren van onze opdrachtgevers en partners over de campagne en
het belang van het gebruik goede
banden.

Sinds de invoering van de Wet milieubeheer in 2012 is de maximale geluidproductie van het spoor
en de rijkswegen in Nederland begrensd door zogenaamde geluidproductieplafonds (gpp’s). Bij
deze limiet aan de geluidproductie hoort ook een systeem om te borgen dat overschrijdingen
worden voorkomen of opgelost. Dit proces van naleving begint nu, na een aantal opstartjaren,
vaste vorm te krijgen.
Het naleven van de geluidproductieplafonds (gpp’s) langs rijks- en spoorwegen is een wettelijk verplichte taak van
Rijkswaterstaat en ProRail. Deze naleving is een continu doorlopend proces
waarin de infrabeheerders ervoor zorgen
dat de geluidproductie niet boven de gppwaarden uitkomt.
Het nalevingsproces
Als de gpp’s overschreden worden of in
de komende jaren overschreden dreigen
te worden, moet de beheerder in actie
komen. De beheerder behoort de
knelpuntlocaties te onderzoeken. Hierbij
kijkt hij naar de oorzaak van de
overschrijding en de ligging van de
overschrijdingspunten. Op basis van de
resultaten van dit onderzoek kiest hij een
oplossingsrichting en weegt (doelmatige)
maatregelen af. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn het nemen van (doelmatige)
bron- en/of overdrachtsmaatregelen, het
aanvragen van tijdelijke ontheffingen of
het wijzigen van de gpp’s. Ook is het
mogelijk dat knelpunten in de nabije

toekomst worden opgelost binnen nieuwe
infrastructurele projecten.
Tot zover de theorie. Nu de praktijk…
De afgelopen twee jaar is het proces van
naleving werkenderwijs vormgegeven.
We zijn er echter nog niet. Er is gewerkt
met zogenaamde ‘best practices’ die het
gewenste proces zo optimaal mogelijk
benaderen en met bestaande standaarden. Op dit moment wordt het
gewenste proces verder ingericht en
worden de benodigde standaarden en
beleidskaders op de gewenste situatie
afgestemd.
dBvision ondersteunt de beheerders bij
dit proces. We denken mee over het
uiteindelijke nalevingsproces, schrijven
mee aan standaarden en kaders binnen
het nalevingsproces en kijken met een
kritische blik naar de tot op heden
gehanteerde werkwijze en uitgangspunten. Dit alles om binnen het
nalevingsproces te komen tot een
uniforme werkwijze, een verbetering van
de kwaliteit van de producten en meer

efficiëntie bij het aanpakken van
knelpunten. Cruciaal daarbij is dat
bestaande kennis over dit onderwerp
gedeeld wordt en betrokkenen beter
inzicht te verschaffen in de vereiste
werkzaamheden en producten.
Nalevingsprojecten
Naast onze bijdrage aan de inrichting van
het nalevingsproces werken we ook
binnen diverse projecten aan de
uitvoering van de naleving. Voor
Rijkswaterstaat hebben we een controle
uitgevoerd op de regionale bijdragen voor
het jaarlijkse, landelijke nalevingsverslag.
Daarnaast ondersteunen we diverse
RWS regio’s en ProRail bij het oplossen
van nalevingsknelpunten door middel van
akoestisch onderzoek en/of indienen van
ontheffings- of wijzigingsaanvragen.
Voor onder andere RWS Oost Nederland,
Noord Nederland en ProRail (meerdere
locaties) werken we mee aan de
oplossing van nalevingsknelpunten.

Voor het berekenen van DALY’s bij ruimtelijke plannen wordt
veelal gebruik gemaakt van grote rekenmodellen om de
geluidbelasting op woningen te berekenen. Vooraan in het
planproces is er vaak geen tijd om dergelijke uitgebreide
berekeningen te laten uitvoeren. Bij gemeentes is er vaak de
wens om in een kort tijdsbestek de gezondheidseffecten van
verschillende varianten in beeld te brengen.

Frans van Wegen (ProRail):
“Als programmamanager MJPG ben ik tevreden dat wij als ProRail deze
opdracht op een best value manier hebben aanbesteed. Op deze manier
benutten wij de expertise van Movares | dBvision optimaal en hebben wij ze de
ruimte gegeven om met innovatieve oplossingen te komen. Deze ruimte
hebben zij gepakt en in mijn ogen voeren wij het project samen uit met respect
voor elkaars kennis en kunde.”

doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen en daarbij situaties met een
hoge geluidbelasting prioriteit te geven.
De situaties waarvoor het budget niet
toereikend is, worden voorzien van
gevelmaatregelen, als dat nodig is om te
voldoen aan de binnenwaarde.
Opdracht aan Movares|dBvision regelt
langdurige ondersteuning
In de opdracht van het MJPG spoor
geluidonderzoek is een langdurige
ondersteuning van ProRail vastgelegd.
De ondersteuning is begonnen met het
verzamelen van gemeentespecifieke
uitgangspunten, zoals bestemmingsplannen, stedenbouw-kundige visies,
vastgestelde dove gevels en relevante
lokale ontwikkelingen. In 2016 en 2017
worden de akoestische onderzoeken
afgerond en worden deze door de
combinatie Movares|dBvision afgestemd
met de gemeente. Ook volgt dan een
gedetailleerde toets door Movares op
maakbaarheid van de maatregelen
(Engineering). Daarna worden de
onderzoeken afgerond. Op basis van
deze informatie en de eventuele
aanpassing op basis van de prioritering
door I&M, stellen wij samen met ProRail
de saneringsplannen op. Ook eventuele
informatieavonden, beantwoording van
inspraakreacties en ondersteuning bij
behandeling van beroepen behoren tot de
opdracht.

Interne organisatie met veel
innovatiekracht, capaciteit en
expertise
De opdracht wordt uitgevoerd op basis
van Best Value. Dat betekent dat wij als
opdrachtnemer in grote mate bepalen hoe
wij het werk uitvoeren. Voor de uitvoering
is door Movares|dBvision veel expertise
en capaciteit georganiseerd. De kern van
het werk wordt uitgevoerd door zes teams
die parallel steeds zes onderzoeken
uitvoeren. Ieder team heeft adviseurs op
het gebied van akoestiek, GIS- en geluidmodellering en omgevingsmanagement.
Daarnaast is er nog een ondersteunend
team dat geluidmetingen uitvoert om de
toeslag van stalen bruggen te bepalen.
De teams worden ondersteund door
experts op het gebied van risicomanagement, spoortechniek, conditionering, juridische aspecten, projectbeheersing en communicatie. Onze
innovatiekracht heeft inmiddels geleid tot
een sterk geautomatiseerd proces bij het
verzamelen, beoordelen en muteren van
gegevens, het uitvoeren van berekeningen en het samenstellen van de
rapportage. Onze werkwijze leidt
daarmee tot kortere doorlooptijden,
betere beheersing van kwaliteit en
uniforme producten. De gerealiseerde
innovaties zijn dusdanig vormgegeven
dat ze ook toepasbaar zijn bij andere
geluidonderzoeken.

Advies bij stedelijke verkeersontwikkelingen
dBvision ontwikkelde een methode om aan de hand van cijfers uit
verkeersstudies in GIS in zeer korte tijd geluidbelastingen op
woningen in een gemeente te bepalen. Verschillende varianten
kunnen op die manier met elkaar worden vergeleken om zo de
effecten op geluidhinder en gezonde levensjaren voor bewoners
te bepalen. Daarnaast kunnen we bepalen welke gezondheidswinst te behalen is door het nemen van extra maatregelen,
zoals het toepassen van stille wegdekken en het toepassen van
stillere OV-varianten.
Transformatie van gebied of gebouw
Transformatie van kantorengebieden naar nieuwe woningbouw?
Wij brengen de knelpunten en de kansen in beeld en adviseren
over en leveren de benodigde informatie voor het aspect geluid in
de verschillende stappen van een juridische procedure. Daarbij
is het van belang om de detaillering van het onderzoek en de
vastlegging van uitgangspunten bij de verschillende juridische
stappen strategisch goed te kiezen. Zodat een goede balans
ontstaat tussen rechtsbescherming van belanghebbenden én
maximale vrijheid voor aanpassing van het bouwplan.

Advisering in Amstelveen bij de ombouw van het voormalig KMPG kantoorpand De Bovenlanden naar circa 350 woningen.

LUCHTKWALITEIT
In Nederland voldoet de luchtkwaliteit tegenwoordig vrijwel overal aan de normen, maar het is zeker
niet zo dat er bij concentraties onder de norm geen gezondheidsschade optreedt.
Luchtverontreiniging veroorzaakt gezondheidsschade bij
mensen en dieren, maar ook schade aan planten. Fijnstof (PM10
en PM2,5) veroorzaakt gezondheidsklachten en versterkt hooikoorts, allergische en astmatische problemen. NO2 wordt voornamelijk gezien als een signaalstof. Verhoogde concentraties
NO2 duiden meestal ook op verhoogde concentraties van
andere luchtverontreinigende stoffen.
Luchtkwaliteit blijft aandacht vragen
De concentraties van verontreinigde 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.

Geautomatiseerd proces
Zo hebben wij een geautomatiseerd proces ontwikkeld om op
basis van gegevens uit de NSL-monitoringtool luchtkwaliteitscontouren te genereren. De gegevens zijn reeds beschikbaar, de
opdrachtgever hoeft hier niets voor te doen. De resulterende
contouren worden vervolgens via een webapplicatie ontsloten.
Zo kan iedereen zien hoe het met de luchtkwaliteit in zijn of haar
omgeving gesteld is.
Advies
Uiteraard interpreteren we de resultaten. We vergelijken de
uitkomst met voorgaande jaren. Welke trends zijn er zichtbaar?
Zijn er probleemlocaties? Welke maatregelen zijn daar nodig?
Wilt u een actieplan opstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren?
Wilt u dit integreren met het actieplan omgevingslawaai?
dBvision geeft u graag advies.
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Levering van 3D geluidmodellen

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.

Vanaf dit jaar leveren wij een nieuw product voor de wettelijk
vereiste geluidstudies: Een 3D geluidmodel. Onze conversiesoftware maakt automatisch 3D-modellen uit geografische
basisbestanden en hoogtedata (BAG, Top10NL en het AHN), die
voldoen aan de SRM2-specificaties. Hierdoor zijn nu SRM2modellen voor heel Nederland beschikbaar. Profiteert u ook van
deze innovatie? Ga dan naar www.bestelSRM2model.nl.
Gebruik big data in geluidstudies
De beschikbaarheid van gratis data over
onze leefomgeving met een hoog
detailniveau is enorm toegenomen.
Vooral de introductie van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) en de
Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) is een ontwikkeling waar
geluidstudies sterk van kunnen profiteren.
Je zou zeggen ‘importeren in het
geluidmodel en rekenen maar’. Helaas is
het niet zo eenvoudig. We hebben het hier
over ‘big data’ met de nadruk op ‘big’. Het
blijkt een enorme klus te zijn om deze data
te combineren en te wijzigen, zodat een
model ontstaat dat geschikt is voor de
wettelijke geluidrekenmethode (SRM2)
en de software hiervoor (Geomilieu en
WinHavik).
Wij hebben goed nieuws: U hoeft dat
tijdrovende werk niet meer te doen. Bij
ons kunt u kant-en-klare 3D-geluidmodellen kopen. Daardoor kunt u uw
geluidonderzoek kostenefficiënt en in
minder tijd uitvoeren. De conversie wordt

dBvision
Groenmarktstraat 39
3521 AV Utrecht

gedaan door software waarin kennis en
intelligentie zit van geluidadviseurs van
dBvision en de GIS-specialisten van
Geonext.
Kostenbesparing
Uniek aan dit product is het voor SRM2
benodigde detailniveau, waaronder
hoogtevarianties binnen één gebouw en
de levering van de waarneempunten. De
BAG-gebouwen en de relatie met de
waarneempunten komt één-op-één terug
in het 3D-model dat we leveren. Dit alles
betekent dat de geluiddeskundige minder
tijd kwijt is met foutgevoelig handmatig
datawerk en zich kan focussen op het
geluidadvies.
Bij www.bestelSRM2model.nl bestelt u
een geluidmodel dat voor 90% gereed is.
Checks en verfijningen blijven nodig,
maar die zijn beperkt ten opzichte van
andere 3D-producten. De geluidadviseur
wordt bovendien geholpen door aan de
data toegevoegde 'oormerken', zoals de
aanduiding van nieuwbouwlocaties waar

Contact

een (veld)inventarisatie nog nodig is.
Business case
De aanschaf van de SRM2-data leidt tot
een halvering van de totale kosten ten
opzichte van gebruik van een ander 3Dproduct en zijn nog maar een derde van
de kosten ten opzichte van ‘traditionele’
(handmatige) opzet van een SRM2model.

ir. Frank Elbers

Waarom een 3D-model van dBvision?
De ontwikkeling van 3D-modellen is ‘hot’.
Het kadaster is bijvoorbeeld hier druk
mee bezig (Top10NL 3D). Daarnaast zijn
er diverse commerciële dataspecialisten
die producten aanbieden. Uniek aan het
product van dBvision is de aansluiting op
het benodigde detailniveau voor SRM2geluidstudies en directe levering in een
GeoMilieu- of WinHavik-model.

06 29076166
wiebe.vangolde@dBvision.nl

06 29076161
frank.elbers@dBvision.nl

drs. Wiebe van Golde

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

ing. Jeroen Kamer
06 29394762
jeroen.kamer@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

GELUIDKAARTEN EN ACTIEPLANNEN
In 2017 is het weer tijd voor de geluidbelastingkaarten. Na 2007
en 2012 is dit de derde ronde waarin geluidbelastingkaarten
worden opgesteld. De thermometer gaat er weer in: Hoe staat het
met de geluidbelasting? Interessant is natuurlijk ook de
vergelijking met de eerdere geluidbelastingkaarten. Wordt het
beter of slechter? Zijn eerder geplande maatregelen gerealiseerd
en wat is het effect? En laat de trend over de laatste tien jaar zien
dat het goed gaat of moet het anders? Deze vragen worden
beantwoord in het actieplan, dat een jaar na de geluidbelastingkaarten gereed moet zijn.
Geluidbelastingkaarten en actieplannen
worden opgesteld voor rijkswegen,
spoorwegen en provinciale wegen.
Daarnaast ligt er een taak voor de
gemeenten in zogenoemde agglomeraties. Wilt u weten of uw gemeente tot
een ‘agglomeratie’ behoort, waarvoor
een geluidbelastingkaart en actieplan
wordt opgesteld? Kijk dan naar artikel 4
van de Regeling geluid milieubeheer
(www.wetten.overheid.nl ).
Ontwikkelingen
Karteren anno 2017 is geen herhalingsoefening. Geluidbelastingkaarten
kunnen wij nu maken met meer detail, in
kortere tijd en tegen lagere kosten. Een
interactieve website met de geluidbelas

tingkaarten? Het gebeurt inmiddels vrijwel
automatisch. Daarnaast zijn er wijzigingen
in het Reken- en meetvoorschrift, die
kunnen leiden tot andere rekenresultaten.
Wij weten er alles van en kunnen de
resultaten in uw situatie ontleden in
verschillende trends en duiden welke
ontwikkeling binnen uw invloedgebied ligt.
Ofwel: Waar kunt u iets aan doen en
waaraan niet?
Er is een aantal redenen voor bovengenoemde ontwikkelingen. In de eerste plaats
zijn er nu betere driedimensionale
databestanden beschikbaar. De rekenmodellen kunnen we nu met meer
geavanceerde conversietools sneller
opstellen. Daarnaast is de betrouwbaarheid

06 29076159
stijn.vanlier@dBvision.nl

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

ir. Fons Peeters
06 15896350
fons.peeters@dBvision.nl
Meer inzicht met geluid verschilkaart.
van de databestanden vergroot,
waardoor het resultaat nauwkeuriger is en
de rekentijd korter.
Tot slot hebben de overheden nu in het
begin van het proces al veel aandacht
voor het communicatietraject. De vraag
naar websites met geluidbelastingkaarten
is groter geworden. Met een goede
aanpak kunnen overheden positief in de
belangstelling komen. Wij juichen dit toe
en kunnen u in het communicatietraject
met een passende oplossing helpen.
dBvision kan u van dienst zijn in alle fasen
bij de geluidkartering en adviseren bij het
opstellen van de actieplannen.

dr. Edwin Verheijen
06 15896341
edwin.verheijen@dBvision.nl
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06 31000217
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ing. Niek Wisselink
06 29076165
niek.wisselink@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. dBvision heeft één
bedrijfsauto en die is electrisch aangedreven. 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.

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.
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