dBvision nieuwsbrief 2019-2020
Omgevingswet gaat in 2021 in
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van
de Tweede Kamer ingestemd met de
Omgevingswet. Met nog ruim één jaar te gaan,
zijn veel gemeenten, provincies en landelijke
infrabeheerders hard bezig met de
voorbereiding. dBvision heeft de afgelopen
jaren het ministerie van IenW ondersteund bij
de nadere uitwerking van de wet in bijvoorbeeld
de Aanvullingswet geluid of het
Aanvullingsbesluit geluid. Maar ook bij het in
beeld krijgen van de nieuwe saneringsomvang.
Wij hebben samen met de provincie Gelderland
een pilot uitgevoerd voor de provinciale wegen.
Voor ProRail maken wij nieuwe hoogtelijnen
voor het geluidregister spoor. Daarnaast
hebben wij in beeld gebracht wat de gevolgen
zijn voor lokaal spoor (trams, sneltrams en
metro´s). Ook zijn wij actief bij de
kennisoverdracht aan o.a. juristen en
geluidspecialisten met bijvoorbeeld de
studiemiddag Omgevingswet geluid voor de
Vereniging voor Milieurecht. In deze
nieuwsbrief leest u daar meer over.
Mooie projecten. Ook de komende jaren

Geluidregister++ vernieuwd
Begin juli is een compleet vernieuwde versie van het online vlaggenschip van dBvision gelanceerd. Geluidregister ++ is een online
GIS-applicatie waarin veel geluidrelevante gegevens zijn verzameld, verrijkt en op een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk
gemaakt.
Blik op belangrijkste nieuwe features.
Bij het inloggen valt direct het grondig
vernieuwde uiterlijk op. Een
overzichtelijke en moderne lay-out met
inklapbare zij-elementen geeft de viewer
maximale plek voor de kaartinhoud.
Achter de schermen maakt de applicatie
gebruik van de nieuwste versies van
OpenLayers en web-styling standaards.
Naast de bekende functionaliteiten is er
een aantal nieuwe features:
Ÿ Nieuwe kaartlaaggroepen: de
groepering van verschillende kaartlagen is verbeterd. Lagen zijn daardoor
eenvoudiger te vinden.
Ÿ Volgorde van kaartlaaggroepen door
gebruiker aan te passen: de gebruiker
bepaalt zelf welke kaartlagen boven
liggen.
Ÿ Transparantie van kaartlagen door
gebruikers aan te passen: hierdoor is
het mogelijk om door een kaartlaag
heen te kijken naar een andere
kaartlaag.
Ÿ Geo-informatie wordt via een hoverhand opgevraagd en inhoud wordt
voorvertoond als u met de muis over
een laag zweeft. U ziet daarmee snel of
u de kaartlaag wilt toevoegen aan het
beeld.
Ÿ Slider tool om verschillende datasets
eenvoudig met elkaar te vergelijken,
zoals de AHN-hoogte over een
gebouwenbestand.
Ÿ Individuele instellingen per gebruiker
zelf op te slaan, zodat de applicatie bij
de start uw favoriete lagen direct toont

Dit maakt Geluidregister ++ een krachtige
dataviewer die zich heel intuïtief laat
besturen. Doordat de beschikbare
kaarten en tools voor elke gebruiker
individueel kunnen worden ingesteld, is
de applicatie ook inzetbaar voor projecten
waar beheerders bepaalde data wel
mogen zien en aanpassen, maar andere
gebruikers niet.
Klanten die een individuele laag hebben
die zij met een door hen geselecteerde
gebruikersgroep delen, zijn de gemeente
Haarlemmermeer, KWS, leden van de
begeleidingsgroep van een saneringsproject, ProRail en Rijkswaterstaat.
De nieuwe versie is voor iedereen gratis
beschikbaar om uit te proberen. Wilt u
meer informatie over Geluidregister++, ga
dan naar www.geluidregister.nl en log in
of meldt uzelf aan. Wilt u uw projectdata
ontsluiten via Geluidregister++, heeft u
interesse in nieuwe tools of opmerkingen
over de nieuwe site, mail dan naar
info@geluidregister.nl.
Gebruikers aan het woord
Thijs Meeuws: Als akoestisch adviseur
van de gemeente Utrecht gebruik ik
Geluidregister++ vaak. Zeer positief ben
ik over de vele nuttige lagen die ik nu
eenvoudig kan raadplegen. Geluidregister++ geeft op een zeer gebruikersvriendelijke manier toegang tot de
geluidregisters van het hoofdspoor en de
rijkswegen. Ook het rekenblad waarmee

eenvoudig een geluidbelasting kan
worden berekend gebruik ik veel.
Daarnaast vind ik de laag met hoogtegegevens (AHN) erg handig in het geval ik
wil weten hoe hoog het maaiveld of een
gebouw is. Bij de gemeente Utrecht is
standaard het wat oudere Internet
Explorer geïnstalleerd. Omdat Geluidregister++ daar niet meer op werkt, heb ik
een browser van Mozilla Firefox
aangevraagd. Daarop werkt het prima!
Bert Frijlingh: Ik gebruik Geluidregister++
bijna dagelijks. Voor mijn werk als
Technisch Manager van ProRail in het
project MJPG spoor heeft dBvision een
afgeschermde GIS omgeving ingericht.
Via deze omgeving heb ik eenvoudig
toegang tot alle resultaten. Deze zijn op
een kaart geprojecteerd en via een
zoekfunctie is daar eenvoudig op in te
zoomen. De resultaten zijn onder andere
de MJPG scope met de onderzoeksgebieden, saneringsobjecten met geluidbelastingen, scherm- en raildempermaatregelen en de stedenbouwkundige
visies. Via deze omgeving delen wij
informatie met BSV en circa 200
gemeenten. De gemeenten hebben via
een eigen login toegang tot hun resultaten
en kunnen deze op een duidelijke GIS
kaart inzien. Ook wordt de applicatie
ingezet om bewoners te informeren over
de resultaten. Het mooie is dat de
bewoners met een eigen eenvoudig te
begrijpen kaart toegang hebben tot een
selectie van de data.

Waarom niet op Internet Explorer?
Internet Explorer 11 is in 2013 uitgebracht
en wordt al lange tijd niet meer
ondersteund door eigenaar Microsoft. Het
gebruik van de browser loopt dan ook
hard terug. Microsoft adviseert inmiddels
zelfs om Explorer niet meer als browser te
gebruiken. Bij de ontwikkeling van de
nieuwe versie van GR++ hebben wij
daarom ervoor gekozen om geen nieuwe
schermen en technieken te ontwikkelen
voor Internet Explorer 11. Geluidregister++ werkt met de meest gangbare
desktop webbrowsers in Nederland:
Chrome, Safari en FireFox en ook op
nieuwere Microsoft Edge. Samen hebben
deze een marktaandeel van 88%. Er is
geen plug-in nodig. Voor de rekenbladen
is het nodig dat u pop-ups toestaat.
Geluidregister++ maakt gebruik van een
cookie om de applicatie goed te laten
werken.

Naleving geluidproductie spoor
ProRail heeft op 4 oktober 2019 de opdracht
‘Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds’
gegund aan de combinatie dBvision | M+P. Met
deze opdracht heeft ProRail voor een periode
van acht jaar de beschikking over een
opdrachtnemer die ieder jaar een compleet
model aanlevert waarmee ProRail de
geluidproductie op het spoor van het
voorgaande jaar kan beoordelen. Dit model
wordt opgebouwd door koppeling van
gegevens uit de logistieke en asset keten van
ProRail. Daarvoor is een transparant,
reproduceerbaar en verifieerbaar proces
bedacht en wordt maatwerksoftware gebruikt
die speciaal voor dit project is ontwikkeld. Deze
ingrediënten stellen de combinatie dBvision |
M+P in staat om optimale kwaliteit te leveren,
hetgeen door ProRail met een 10 (!) is
gewaardeerd.
Luchtvaartadvies ministerie IenW
De afgelopen jaren heeft dBvision, bij de MER
Lelystad Airport, MER Maastricht Aachen
Airport en de implementatie van de
rekenmethode Doc29, een onafhankelijke
positie verworven in de advisering over
luchtvaart. We zijn blij deze positie verder uit te
kunnen bouwen in een vierjarig raamcontract
met het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. dBvision zal binnen dit contract
integrale adviezen geven over de effecten van
luchtvaart op de leefomgeving. Te denken valt
aan het opstellen van milieueffectrapportages
waarbij wij de aspecten geluid, gezondheid en
natuur inbrengen of het berekenen van
geluidszones van luchthavens. “We zijn
verheugd met uw consortium samen te werken”
aldus het ministerie.

Studiemiddag omgevingswet

UITNODIGING: Presentaties dBvision adviseurs

De Vereniging voor Milieurecht heeft op 29 oktober 2019 een studiemiddag geluid
georganiseerd. Daarbij is aandacht besteed aan de nieuwe regels voor geluid, maar
ook aan het huidige recht. De stof is gevoed met concrete voorbeelden uit de
praktijk. De studiemiddag is gegeven door vier sprekers die vanuit een verschillende
invalshoek het onderwerp hebben uitgediept. De sprekers hebben gewerkt aan de
ontwikkeling van de Omgevingswet en hebben een achtergrond bij IenW of een
juridische of technische adviespraktijk. dBvision heeft bij deze studiemiddag een
overzicht gegeven van huidige normen en de nieuwe normen in de Omgevingswet.

Wij nodigen u uit voor de onderstaande presentaties tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op
5 en 6 november 2019 in de Expo Hoevelaken.

Raakt de nieuwe Omgevingswet ook uw werk? Bereid u goed voor. Zodat u zowel in
de voorbereiding naar de invoering op 1 januari 2021 (als ook daarna) de
veranderingen en kansen op tijd ziet en daarmee aan de slag kunt. Wij helpen u
graag verder met bijvoorbeeld een studiemiddag of workshop.

Ÿ
Ÿ

Geluidschermen: helemaal optimaal gedimensioneerd?
Actieplan Geluid Rotterdam: balans tussen rust en reuring

Sander Buitelaar
Peter van der Glas en Frank Elbers
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Vaker advies over
hinder en klachten
Ook al halen we de wettelijke grenswaarde, geluidhinder blijft sub-jectief. De
mondige burger vindt steeds beter zijn
weg naar overheden, adviesbureaus én
de media met de roep de overlast te
verminderen.
Zo worstelde de gemeente Lelystad met
een alsmaar klagende burger die de
gemeenteraad en de media opzocht.
dBvision heeft voor de gemeente een, ook
voor niet-experts, goed leesbaar stuk
geschreven met een vergelijking van de
wettelijke normen, de WHO-richtlijnen en

de berekende geluidbelasting vanwege
een veelheid aan bronnen.
Een ander advies op maat werd gegeven
aan een bewoner bij een provinciale weg.
Een geluidscherm stond er al en de
geluidbelasting was slechts 43 dB. Deze
particulier werd geadviseerd hoe hij in zijn
tuin ‘oases van rust’ kan creëren, of hoe
hij door aangenaam geluid toe te voegen
het geluid van de weg kon maskeren.
Meer decibellen kan immers leiden tot
minder hinder!

De Omgevingswet
Dit jaar heeft een internetconsultatie
plaatsgevonden van het bij de
omgevingswet horende aanvullingsbesluit geluid. Tevens is door de Tweede
Kamer in het debat over de aanvullingswet geluid al veel aandacht gegeven aan
het aanvullingsbesluit geluid. Dat is niet
vreemd van de belangrijkste regels voor
beheersing van het geluid door verkeer
en industrie staan in dat aanvullingsbesluit geluid. Uit alle reacties blijkt vrijwel
elke verandering op weerstand stuit
vanwege de spanning tussen de
volgende drie wensen:
1. Het beschermen van de gezondheid
van burgers tegen de negatieve
effecten van blootstelling aan geluid,
2. Ruimte voor de bouw van nieuwe
woningen, en,
3. Ruimte voor groei van verkeer en
bedrijvigheid op industrieterreinen.
Zo bevat het aanvullingsbesluit een
nieuwe inspanningsverplichting bij
woningbouw met een geluidbelasting
boven de grenswaarde een geluidluwe
gevel te realiseren. De Nederlandse
stichting geluidhinder en de GGD’s
vinden dat niet ver genoeg gaan en

pleiten voor een verplichte geluidluwe
gevel voor alle nieuw gebouwde
woningen. Terwijl de gemeenten (VNG)
elke bemoeienis vanuit rijksregelgeving
met een geluidluwe gevel te ver vinden
gaan. Een ander voorbeeld is het
rekening houden met cumulatie. Nieuw is
dat voortaan het geluid van verschillende
gemeentewegen of verschillende
industrieterreinen bij elkaar opgeteld
moet worden voordat toetsing aan de
normen plaatsvindt. En ook nieuw is dat
bij het bepalen van de benodigde
geluidwering van de gevel het geluid van
alle geluidbronnen bij elkaar opgeteld
wordt voordat toetsing aan de norm
plaatsvindt. Veel reacties steunen dit
optellen omdat dat leidt tot een betere
bescherming van burgers. Anderen
vinden het niet ver genoeg gaan en willen
normering van cumulatieve geluidbelastingen. Ook zijn er partijen die dit
optellen afkeuren omdat het een
verzwaring is ten opzichte van de huidige
regels. Eenzelfde soort reacties zien we
bij de vereenvoudiging van het stelsel van
geluidnormen. Het bestaande stelsel
bestaat uit tientallen normen en wordt
vereenvoudigd tot een stelsel met slecht

Minder geluidhinder door
luchtmaatregelen Amsterdam

enkele normen. Dat leidt er toe dat
sommige situaties een hogere norm
krijgen andere een lagere. Gemeenten
zijn vanwege de woningbouwopgave
tegen elke aanscherping van geluidnormen, terwijl partijen als de GGD’s en de
Nederlandse stichting geluidhinder tegen
elke verruiming van geluidnormen zijn.
Duidelijk is dat de verantwoordelijke
staatssecretaris niet aan alle wensen
tegemoet zal kunnen komen. De vraag is
daarom vooral of zij een overtuigend
verhaal heeft waaruit blijkt dat de
veranderingen bestaan uit een logisch
samenhangend geheel dat voldoet aan de
algemene uitgangspunten van de
omgevingswet, een goede bescherming
van burgers borgt en geen ongewenste
belemmeringen oplevert voor de
woningbouw en de groei van mobiliteit en
industriële bedrijvigheid. Daar zullen we
achter komen tijdens de parlementaire
behandeling van het Aanvullingsbesluit
geluid die voorzien is aan het eind van dit
jaar of begin van volgend jaar.

De leefbaarheid in het centrum van veel
grote steden is lokaal verbeterd doordat
de auto minder ruimte heeft gekregen.
Minder ruimte om te rijden en minder
ruimte om te parkeren. Openbaar vervoer
en met name metro en tramverkeer speelt
daardoor een belangrijke rol om de
stadcentra en grote winkelgebieden op
een milieuvriendelijke manier te
ontsluiten. De verhoging van de
rijsnelheid van metro en tram is daarbij
een belangrijk middel om zowel de
reiziger meer te bieden (die is sneller op
locatie) als ook om de kosten te verlagen
(door een kortere reistijd gaan de kosten
per reizigerskilometer omlaag).

dBvision heeft voor de RET (Rotterdamse
Electrische Tram N.V.) beoordeeld hoe de
rijsnelheid van een metrolijn kan
toenemen binnen de bestaande
geluidruimte. Uit de studie is gebleken dat
een verhoging op een groot deel van het
traject mogelijk is. Op een beperkt deel is
een snelheidsverhoging voor een deel
van de ritten mogelijk. De RET heeft met
de resultaten van het onderzoek de
mogelijkheid om de dienstregeling verder
te verbeteren en de ritten met een hoge
snelheid selectief in te delen.

In opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat heeft
dBvision onderzoek gedaan naar de
omvang en kosten van deze nieuwe
regeling. Voor elke bronbeheerder is een
groot landelijk geluidmodel opgebouwd.
In totaal zijn 4,6 miljoen gebouwen,
waarvan meer dan de helft geluid-

gevoelig, en bijna 45.000 kilometer aan
wegen verwerkt.
De onderzoeksresultaten laten zien dat
circa 43.000 bestemmingen meer geluid
ondervinden dan de saneringsdrempel.
Ruim 70% van deze bestemmingen
ondervindt geluid van gemeentelijke
wegen, daarna volgen provinciale wegen
(25%), waterschapswegen en lokale
spoorwegen. Omdat een deel van deze
bestemmingen al onder de bestaande
saneringsregeling is gesaneerd en niet
voor een tweede keer wordt onderzocht,
is de verwachting dat uiteindelijk 36.000
bestemmingen gesaneerd worden.
Veel van de bestemmingen die nu nog in
aanmerking komen voor sanering, vallen

straks buiten de boot. Naar verwachting
gaat het om 95% van de op basis van de
Eindmeldingslijst nog te saneren
woningen. Deze bevinden zich aan de
onderkant van de lijst en hebben dus een
relatief lage geluidbelasting. Het effect zal
dan ook zijn dat vooral papierwerk vervalt.
Bent u als gemeente bang dat inwoners in
uw gemeente tekort wordt gedaan? Geen
paniek! U kunt nog steeds onder de
bestaande regeling aanvragen indienen.
En onder de nieuwe regeling valt er in
ruim 40% van de gevallen die afvallen met
het ministerie te praten over een
financiële bijdrage, mits u ook zelf
bijdraagt. Wij helpen u daar graag bij!
Onder andere de gemeente Amsterdam
en de DCMR gingen u voor. Interesse?
Neem dan contact met ons op.

MJPG spoor: faseren en
actualiseren onderzoeken
In opdracht van ProRail voert de combinatie Movares|dBvision
het onderzoek uit voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG). Dit programma zal ervoor zorgen dat de geluidsituatie
verbetert bij ongeveer 15.000 woningen verdeeld over 200
gemeenten.
In 2017 zijn de gemeenten geïnformeerd
over de eerste akoestische onderzoeksresultaten van MJPG. Uit dit onderzoek
bleek dat het totale budget voor het MJPG
te laag was om alle berekende,
doelmatige maatregelen uit te voeren.
Daarom heeft de staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat in juni 2018
besloten het programma gefaseerd uit te
voeren. Hierbij worden de zwaarst belaste
woningen het eerst aangepakt. Het MJPG
heeft de gemeenten in 2017 gevraagd
haar stedenbouwkundige visie te geven
op de toen berekende maatregelen. Op
een aantal locaties vroegen gemeenten
om maatregelen aan te passen zodat
deze beter inpasbaar zijn in de omgeving.
Het MJPG verwerkt deze stedenbouwkundige wensen zoveel mogelijk in
het nieuwe akoestisch onderzoek. In
afstemming met de gemeenten bleken in

2017 tevens een aantal woningen al
eerder gesaneerd te zijn. Deze hoefden
dus niet nogmaals berekend te worden.
Om deze bovenstaande redenen was het
nodig om de onderzoeken te actualiseren.
Voor de eerste fase van MJPG worden de
geactualiseerde onderzoeksresultaten in
2019 gedeeld en besproken met de
gemeenten. ProRail informeert de
bewoners van de saneringsobjecten
schriftelijk en via www.mjpgspoor.nl,
tijdens een informele fase. In 2020 wordt
de publicatie van bijhorende saneringsplannen verwacht en worden de
onderzoeken voor de tweede (en laatste)
fase gestart. Vanaf 2020 start ook de
voorbereiding van de uitvoering. In 2023
moeten voor MJPG alle saneringsplannen ingediend zijn.

In het onderzoek hebben we referentiepunten aangemaakt, de eerste
vaststelling van geluidproductieplafonds
gesimuleerd en ‘nageleefd’ op basis van
verschillende verkeersscenario’s. En
natuurlijk zijn de weg en directe omgeving
ook in beweging. Reden om ook de
reconstructie van een weg of het bouwen

Uit de simulaties blijkt dat de provincie
Gelderland beschikt over goede bronbestanden om locaties van referentiepunten op te baseren. De data is daarmee
voor een groot deel op orde. Maar er blijft
genoeg werk om af te stemmen met
collega’s die eerst buiten beeld bleven.
Vandaar het advies om een draaiboek
SWUNG te schrijven en de inhoud
daarvan actief te delen binnen de
provincie.
Spannend gaat vooral de interactie met

gemeenten worden. Hun initiatieven
vormen een onzekere factor voor het
verkeer op provinciale wegen en kunnen
al snel leiden tot maatregelen over een
groot deel van het wegennet. Artikel 2.2
van de wet ziet toe op een goede
samenwerking tussen provincies en
gemeenten, maar die mag zich in de
praktijk nog wel bewijzen.
De eindconclusie is dat uit de eerste
verkenning blijkt dat een systeem met
geluidproductieplafonds een goed
werkbaar alternatief kan zijn voor de Wet
geluidhinder. Zeker bij een goede
voorbereiding!

Visualisatie van automatische berekening doelmatigheid geluidmaatregelen

Onder lokale spoorwegen vallen de sporen voor trams,
sneltrams en metro’s in Nederland. Voor de beheerders van
lokale spoorwegen heeft dBvision uitgezocht met welke
veranderingen zij vanwege het Aanvullingsbesluit geluid
rekening moeten houden. Dat besluit bepaalt welke regels voor
geluid voor lokaal spoor overgaan van de Wet geluidhinder naar
de Omgevingswet.
Het besluit bevat vanzelfsprekend ook nieuwe regels voor lokaal
spoor. Nieuw is bijvoorbeeld dat (snel)trams onder de
basisgeluidemissie vallen. Dat geldt in elk geval voor het spoor in
de twee vervoerregio’s (Amsterdam en Metropoolregio
Rotterdam Den Haag). Voor lokaal spoor dat in handen is van
een provincie mogen geluidproductieplafonds worden
aangewezen, maar dat hoeft niet. In de meeste gevallen
betekent het dat de gemeenten waarin de (snel)tramsporen
liggen, straks meer grip kunnen krijgen op de geluidproductie van
(snel)trams. Zij zijn bevoegd nadere regels op te nemen in hun
omgevingsplan. In veel gevallen zal de geluidemissie van lokaal
spoor met het wegverkeer worden samengenomen en getoetst.
Met name voor sneltrams en metro’s betekent dat een geheel
andere aanpak dan de huidige.

Opbouw model geluidproductieplafonds en simulaties verschillende scenario’s
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Hoogtelijnen geluidregister spoor
dBvision maakt nieuwe hoogtelijnen voor het geluidregister spoor. Bij de overstap
naar de Omgevingswet vormen deze de basis voor het geluidregister spoor.
Als gevolg van de Omgevingswet
wijzigen de hoogten van het spoor en de
omgeving natuurlijk niet. Toch komt er
een nieuwe dataset. Het is namelijk
gewenst om bestaande overbodige
detaillering bij de berekening van
geluidproductie te verwijderen. Met de
aanpassingen wordt de informatie van de
hoogtelijnen beter navolgbaar. Ook
worden de rekentijden van de berekening

van de geluidproductie in de software van
ProRail daardoor korter. Het werk wordt
uitgevoerd door adviseurs van dBvision
en Movares.
In het voortraject hebben we onderzocht
op welke wijze de vereenvoudiging het
beste vormgegeven kan worden. Hieruit
volgt dat de nieuwe hoogtelijnen goed
gemodelleerd kunnen worden aan de

hand van een standaard talud. Bij dit talud
liggen de hoogtelijnen op vaste afstanden
van het spoor. Op bijzondere locaties,
zoals bij fly-overs, kan het standaard talud
niet gebruikt worden. Daar wordt de
modellering van de hoogtelijnen
maatwerk. Voor berekeningen van de
geluidbelasting op woningen kunnen
meer gedetailleerde hoogtelijnen gebruikt
worden.

Ursula Jernberg heeft van stilte een fotoproject gemaakt
www.ursulajernberg.nl

Aanvullingswet: gevolgen lokaal spoor

Voor menig medewerker bij een overheidsinstantie gaat de wereld vanaf 1 januari
2021 flink veranderen. Zo ook voor Paul Driessen, coördinator en geluidadviseur
bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Paul vroeg ons om voor zijn
voorbereiding een pilot uit te voeren naar de praktische uitwerking van de nieuwe
geluidwetgeving voor provinciale wegen. Een voorbereiding die samen met de
provincie Overijssel is opgepakt.
van een nieuwe woonwijk onder de loep te
nemen.

De grootste geluidswinst wordt echter verwacht bij de brom- en
snorfietsen. Uit hinder enquêtes is bekend dat de brom- en
snorfietsen op dit moment de grootste bron van geluidshinder in
Amsterdam zijn. 20,5 % van de Amsterdammers is ernstig
geluidsgehinderd door de brom- en snorfietsen. Als in 2025 voor
deze groep een uitstootvrij-eis gaat gelden dan zijn alleen nog
(stille) elektrische modellen toegestaan in de milieuzone,
waardoor de geluidshinder naar verwachting grotendeels zal
wegvallen. Bij de instelling van de huidige milieuzone voor bromen snorfietsen is overigens al met de handel afgesproken dat zij
de meest vervuilende tweetakten al niet meer aanbieden. Dat
heeft ook al een effect voor geluid omdat een 2 takt motor
lawaaiiger is dan een 4-takt motor.

In Nederland zijn tientallen stiltegebieden in beheer bij
provincies. Hiermee willen de provincies de schaarse plekken in
ons land instandhouden waar het lawaai van auto’s, treinen,
vliegtuigen en industrie nog redelijk beperkt is. Deze gebieden
zijn broodnodig voor rust en ontspanning. Hoe stil is het nu in die
gebieden, in vergelijking met een aantal jaren geleden? Heeft het
toepassen van stille wegdekken effect, ziet u dat terug in de
geluidcontouren? Zijn er gebieden die u moet opgeven, of zijn er
kansen om kwetsbare stiltegebieden te beschermen? Om deze
vragen te kunnen beantwoorden is het zinvol om een evaluatie te
maken van het geluid. dBvision heeft voor de provincie Utrecht
zo’n evaluatie gemaakt van het omgevingsgeluid in
stiltegebieden dat afkomstig is van snelwegen, lokale wegen,
treinen, bedrijven, industrieterreinen en luchtvaart. Hiermee kan
de provincie haar stiltebeleid herijken en zorgdragen dat er in de
buurt van de meeste woongebieden ook ruimte is waar mensen
in hun vrije tijd kunnen bijkomen van drukte en herrie.

Voorbereiding provincie Gelderland

Paul krijgt in zijn adviserende rol richting
de provincie Gelderland te maken met
geluidproductieplafonds. Dit zijn
geluidwaarden op fictieve punten langs
de weg. Het geluid van de weg mag in
principe niet hoger worden dan deze
waarden.

Als per 2030 de uitstootvrij-eis voor alle modaliteiten gaat gelden
dan worden ook de vrachtwagens en optrekkende (bestel)auto’s
beduidend stiller. Voorbij rijdende personenwagens geven echter
de grootste bijdrage aan het berekende Lden-geluidniveau. En
hoewel een volgens de CNOSSOS rekenmethode bepaalde
geluidreductie van 1 dB weliswaar niet actief hoorbaar is, wordt
de ‘geluidsdeken’ er toch iets ‘dunner’ van. Bij optrekkend
verkeer is het geluidseffect nog duidelijker merkbaar.

Geluid in Stiltegebieden

Bij de invoering van de Omgevingswet stopt de bestaande saneringsregeling van
woningen op de A- en B-lijst. Via deze regeling is tientallen jaren gewerkt aan het
tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van het geluid in woningen. Met name
gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar een belangrijke rol in gehad.
Onder de Omgevingswet krijgen provincies, gemeenten en waterschappen te
maken met de uitvoering van een nieuwe regeling.
De nieuwe saneringsregeling borgt dat
geluidgevoelige bestemmingen met meer
geluid dan de saneringsdrempels,
respectievelijk 65 dB voor provinciale
wegen buiten de bebouwde kom en 70 dB
voor de overige situaties, een voldoende
leefkwaliteit krijgen. Een nieuwe rol dus
voor de provincies en waterschappen! En
ook nieuwe waarden die bepalen of er
sprake is van sanering.

meegenomen omdat die niet in het gebruikte rekenmodel zijn
opgenomen. De ernstige geluidhinder neemt in de berekeningen
met 12% af door de maatregelen in het Actieplan Schone Lucht.
Het effect kan nog groter worden als ook het gebruik van stille
banden wordt gestimuleerd. Dan kan de ernstige geluidshinder
met ongeveer 25% worden teruggedrongen. Op dit moment
stimuleert Amsterdam het gebruik van stille banden al voor het
eigen wagenpark.

In een studie hebben wij voor de gemeente Amsterdam alle fases
van de uitbreiding van de milieuzones in Amsterdam onderzocht.
Daarbij is stapsgewijs gekeken naar wat de bijdrage is van de
verschillende voertuigen en de uitbreiding van de zone over een
groter gebied. De brom- en snorfietsen zijn daarbij niet

Naar een overzichtelijke saneringsomvang

Snelheidsverhoging
metro ingepast

In het Actieplan Schone Lucht (oktober 2019) heeft het
Amsterdamse college als ambitie onder meer vastgelegd om de
vanuit luchtkwaliteit ingestelde milieuzones in fases uit te
breiden. In 2030 moeten alle voertuigen binnen de bebouwde
kom emissievrij zijn (bijvoorbeeld elektrisch). Dat is mooi voor de
luchtkwaliteit en het klimaat, en hoewel personenwagens bij 50
km/uur voornamelijk band-wegdek geluid genereren, is er ook
sprake van een mooi effect op de geluidhinder.

De bijlage Railverkeerslawaai in het Reken- en meetvoorschrift
is nu eindelijk, na ruim 20 jaar, een lege kolom ingevuld in de tabel
met emissiekentallen voor de bovenbouw van het spoor. De
bovenbouw is het bovenste deel van de baan waar het voertuig
over rijdt. Het bovenbouwtype ‘spoorbaan met regelbare
bevestiging’ was wel opgenomen in de tabel, maar er waren nooit
kentallen voor vastgesteld. Dit type spoorbaan wordt op tal van
betonnen kunstwerken (o.a. bruggen) toegepast. Voor ProRail
heeft dBvision geluidmetingen uitgevoerd op enkele locaties met
dit type spoorbaan. Daarmee is uiteindelijk een bovenbouwcorrectiespectrum bepaald waarmee de geluidbelasting in
de omgeving voortaan correct kan worden berekend.

huidige situatie geluidregister
dwarsdoorsnede over het spoor
scherm
referentiepunt
KAB

spooras

KAB

balastbed
teen

referentiepunt
teen

nieuwe situatie geluidregister
dwarsdoorsnede over het spoor

Ook heeft dBvision geluidmetingen uitgevoerd aan de stalen
spoorbruggen over de Maas bij Hedel en over de Waal bij
Zaltbommel. Deze bruggen behoren bij de langste stalen
overspanningen van Nederland, ze zijn honderden meters lang.
In dit geval ging het om indicatieve metingen ter ondersteuning
van onderzoek naar mogelijke geluidmaatregelen.
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Detachering

Contact

Druk of tijdelijk een gat in uw personeelsbezetting? Ondersteuning door een
adviseur van dBvision via detachering is dan de oplossing. Zet onze adviseurs
gemakkelijk in als onderdeel van uw organisatie.
Wij hebben al veel opdrachtgevers
bijgestaan via detachering: van
gemeenten tot ministeries en van
omgevingsdiensten tot adviesbureaus.
Zo hielpen wij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat bij de
totstandkoming van de Omgevingswet,
voerden wij het projectmanagement uit
voor een kwaliteitsverbeteringsprogramma voor zonebeheer in de haven
van Rotterdam en waren we in het
Meerjaren Programma Geluidsanering
de verbindende spil tussen de experts
van allerlei pluimage aan zowel de zijde
van de opdrachtgever als de opdrachtnemers Met een adviseur van dBvision
beschikt u over een direct inzetbare
specialist of projectleider op het gebied

van geluid, trillingen en/of luchtkwaliteit.

aanvullende kennis van collega’s bij
dBvision. Ook kunnen zij de data,
De door u gewenste eindproducten staan software en rekenfaciliteiten van dBvision
centraal bij onze detacheringen. Het inzetten voor uw project.
specificeren van een vraag, het selecteren
van de beste leveranciers, het begeleiden Onze specialisten en projectleiders
van onderzoeken, het monitoren van worden gedetacheerd op basis van regie
processen en het toetsen van complexe of aan de hand van vooraf gedefinieerde
technische producten is vertrouwd terrein werkpakketten met een vaste prijs.
voor onze adviseurs. Daarnaast zorgen wij Afhankelijk van uw behoefte bieden wij u
tijdens het werk voor kennisoverdracht aan een medior of senior adviseur aan. Bent u
uw vaste medewerkers.
benieuwd geworden naar de detacheringsmogelijkheden van dBvision? Graag
Bij detachering werken wij graag in uw brengen wij u in contact met onze
kantoor, maar als u dat wenst kunnen de tevreden opdrachtgevers, zodat u
werkzaamheden ook bij dBvision worden overtuigd raakt van onze kwaliteit.
uitgevoerd. Onze adviseurs hebben tijdens
hun detachering altijd toegang tot

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

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

ing. Sander Buitelaar
030 2970391
sander.buitelaar@dBvision.nl
(vanaf 1 december 2018)

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

Greenwall geluidscherm bij dBvision
drs. Wiebe van Golde
Erik Muggen van Greenwall BV heeft in
maart 2019 een geluidscherm aan
dBvision geleverd. De groene
geluidwalschermen van Greenwall
bestaan pas kort. Nadat eerst
particulieren de geluidwerende heg
aanschaften om hun tuin te beschermen
tegen lawaai en uitlaatgassen, kopen nu
ook gemeenten en andere inrichters van
de openbare ruimte het scherm. Tot op
heden wordt het scherm vooral geplaatst
naast ringwegen en rondom tuinen, nog
niet langs de snelweg. Greenwall legde
de afgelopen twee jaar meer dan 2,5
kilometer van de duurzame,
milieuvriendelijke geluidswal aan.
Op de Vakbeurs Openbare Ruimtein de
Jaarbeurs in Utrecht (begin oktober)
heeft Greenwall BV de Greenwall
Cassette gepresenteerd. Met hetzelfde

uiterlijk van Greenwall, maar voorzien van
een nieuw ontwikkelde kern van
hennephout. Deze vulling is 100%
vormvast, onafbreekbaar en in zeer hoge
mate geluidisolerend. Bovendien legt de
Greenwall Cassette tijdens de gehele
levensduur CO2 vast.

daar in past. De taak ligt bij ons als
akoestisch adviseur in samenwerking met
een stedenbouwkundige.

06 29076166
wiebe.vangolde@dBvision.nl

Als u graag wilt zien hoe een Greenwall
eruit ziet: kom langs bij ons op de
Groenmarkstraat 39 in Utrecht.

Philip Hansmann, MSc

dBvision vindt de Greenwall bijzonder
vanwege de mogelijke toepassing in
stedelijk gebied. Veelal wordt gedacht dat
bij gemeentelijke wegen een
geluidreducerende wegdekverharding en
snelheidsverlaging de enige mogelijkheden
zijn om de geluidbelasting op de gevel te
reduceren. Greenwall laat zien dat
geluidschermen daar aanvullend mogelijk
zijn. Kansen voor extra geluidreductie met
een Greenwall ontstaan door in de
planvorming al goed te kijken naar de lokale
situatie, en te beoordelen of een Greenwall

06 29076165
philip.hansmann@dBvision.nl

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

ing. Jeroen Kamer
06 29394762
jeroen.kamer@dBvision.nl

Het geluidnieuws op
Het webtijdschrift Geluidnieuws
(www.geluidnieuws.nl) bestaat al sinds
mei 2000 en vanaf het begin is dBvision
de drijvende kracht achter de redactie
van Geluidnieuws. Behalve dat er het
afgelopen jaar weer zo’n 300 artikelen
door de redactie online zijn gezet, is
Geluidnieuws ook in een mooi en modern
jasje gestoken!

ir. Stijn van Lier

verder uitbreiding van het wegennet en wat
bewoners daar vervolgens van vonden. Bij
instemming kwam dat niet in de krant, maar
wel lazen we reacties als: ‘de maatregelen
zijn niet eerlijk verdeeld’, ‘mijn huis wordt
onverkoopbaar’, of ‘100 km/u is hard
genoeg’. We lazen dat de mondige burger
zijn ongenoegen over geluidhinder weet te
uiten, rechtstreeks naar de verantwoordelijke partij of via de media. Om draagvlak te
creëren zoeken wegbeheerders en
overheden steeds vaker actief de burger op
met voorlichting en participatie of om mee te
denken. Een mooi voorbeeld van het laatste
is een ‘zelfterugverdienend scherm’ dat in
Alkmaar besproken werd. Interessant zijn
daarnaast de proeven en innovaties:
natuurlijk ogende schermen, combinaties
van schermen met zonnecollectoren, de
geluiddiffractor, en dat afvalbedrijven en
openbaarvervoerbedrijven de overstap
naar een elektrisch wagenpark maken.

Luchtvaart
Het eerste artikel in mei 2000 luidde:
‘Overschrijding geluidzone Maastricht
Airport’. We hebben wel eens het idee dat
het geluid van luchtvaart vooral de laatste
jaren de media beheerst, maar zo’n duik
in het archief leert dat ook 20 jaar geleden
er al ‘gedoe’ was over vliegtuiglawaai. En
ook nu vormt met name Schiphol een
flinke bron op Geluidnieuws. Nergens lijkt
het einde van de groei zo dichtbij en lijkt
het wantrouwen van de bewoner in de
overheid en de bedrijfssector zo groot als
in het debat en het gepolder rondom de Gezondheid
luchthavens, met Lelystad en Schiphol Het gezondheidsaspect wordt vaak door
burgers aangegrepen om te pleiten voor
voorop.
meer geluidmaatregelen. Tegenwoordig
ook vaak met de adviesrichtlijnen van de
Wegverkeer
De grootste categorie berichten op de site WHO in de hand. Dat leidt nog wel eens tot
betreft echter het wegverkeer. In de gang naar de rechter, waarvan Daniëlla
Geluidnieuws konden we afgelopen jaar Nijman maandelijks een verslag van de
lezen dat de wegbeheerder besloot tot jurisprudentie op Geluidnieuws zet.

We zagen dat geluidhinder regelmatig de
tv haalt, met items in uitzendingen van
Nieuwsuur, Brandpunt en De Monitor,
waarbij de spanning tussen berekende en
gemeten geluidwaarden blijft rondzingen.
En natuurlijk waren er artikelen over
diverse specifieke situaties van overlast,
met als schrijnend voorbeeld het
voetbalveldje in Nijmegen dat dicht
moest, omdat omwonenden hadden
geklaagd, terwijl het voetbalveldje er al
veel langer was dan de woningen. En dan
is er natuurlijk het groeiend aantal
festivals. Vermaak voor de één, een bron
van slapeloosheid voor de ander, en voor
gemeenten niet zelden een feestelijk
hoofdpijndossier.
Met bijna 2000 naar 20 jaar!
En dan zijn er natuurlijk ook weer talloze
artikelen geweest over bouw- en
industrielawaai, railverkeer, trillingen en
laagfrequent geluid en natuur. Maar gaat
u vooral zelf het Geluidnieuws lezen. Het
is gratis en als u zich aanmeldt, krijgt u
éénmaal per maand samen met bijna
2.000 vakgenoten een attenderingsmail.
In 2020 bestaan we 20 jaar!
www.geluidnieuws.nl

06 29076159
stijn.vanlier@dBvision.nl

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

dr. Edwin Verheijen
06 15896341
edwin.verheijen@dBvision.nl

Mark ten Vregelaar, MSc
06 15385100
mark.tenvregelaar@dBvision.nl

Jimte Witkamp, MSc
06 29076158
jimte.witkamp@dBvision.nl

ing. Rein van Zuuren

Maatschappelijk verantwoord zit diep in onze genen. Onze
adviseurs reizen bij voorkeur met het openbaar vervoer en per
fiets, ook bij het woon-werkverkeer. dBvision heeft één
bedrijfsauto en die is elektrisch aangedreven. Ons kantoor is
energiezuinig (bovendien 100% groene stroom) 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.

dBvision heeft 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.

Ben jij onze geluid collega?
Bel 030 2970391

Ben jij onze Geo-ICT collega?
Bel 030 2970391

Zorgen wij voor de lunch met klanten? Dan bestellen wij deze bij
De Hof Van Eden - Social Sandwiches. Voor elke lunch doneren zij
een maaltijd aan een weeskind. Verder richten zijn zich op een
duurzame voedselconsumptie en -productie.
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Maatschappelijk verantwoord

06 29076164
rein.vanzuuren@dBvision.nl

