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Samenvatting

Algemeen
Voor u ligt het Actieplan omgevingslawaai voor hoofdspoorwegen. Hierin wordt het
resultaat beschreven van wat het Rijk de afgelopen vijf jaar (van 2008 tot 2013)
heeft gedaan om omgevingslawaai van hoofdspoorwegen te voorkomen en/of te
beperken en wordt aangegeven wat het Rijk daar de komende vijf jaar (en verder)
nog meer aan gaat doen.
Het actieplan is opgesteld in het kader van Titel 11.2 van de Wet milieubeheer. Op
grond van deze Titel worden sinds 2007 elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten
(verder: geluidskaarten) en sinds 2008 elke vijf jaar actieplannen opgesteld en
gepresenteerd aan het publiek. Titel 11.2 van de Wet milieubeheer is de
Nederlandse vertaling van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002). Op grond
van deze richtlijn maken alle lidstaten elke vijf jaar geluidskaarten en actieplannen.
Geluidskaart
Op 29 juni 2012 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de tweede
geluidskaart vastgesteld. Hierop wordt het geluid van de hoofdspoorwegen in 2011
gepresenteerd. Op basis van deze kaart en de eerste geluidskaart over 2006 is in dit
actieplan aangegeven wat het resultaat is geweest van het gevoerde geluidbeleid in
de tussenliggende vijf jaar. Aan de hand van de kaart over 2011 is in dit actieplan
bepaald waar de komende vijf jaar en verder noodzaak en kansen liggen om de
geluidsituatie te verbeteren.
Geluidbeleid
In de afgelopen vijf jaar is een grondige herziening van de geluidregelgeving voor
hoofdspoorwegen voltooid. Op 1 juli 2012 is deze met een wijziging van de Wet
geluidhinder en de Wet milieubeheer in werking getreden. Sinds deze datum gelden
er geluidproductieplafonds langs hoofdspoorwegen. In dit actieplan is een
plandrempel voor de komende vijf jaar gekozen die aansluit bij het vorige actieplan
en de nieuwe wetgeving.
De wet schrijft voor dat in een Actieplan omgevingslawaai een plandrempel wordt
gekozen, aanvullend op het al bestaande en in de komende vijf jaar nog te voeren
beleid en de toepassing van de Wet milieubeheer. Het kiezen van een plandrempel
heeft als doel prioritaire aandachtspunten voor te ondernemen acties te kunnen
onderscheiden. In genoemde bestaande wetgeving en beleid is al bepaald dat de
beheerder (ProRail) de geluidproductieplafonds moet naleven en jaarlijks daarvan
verslag moet doen. Tevens zal de beheerder in de periode tot en met 2020
saneringsplannen opstellen en ter vaststelling indienen om hoge geluidsniveaus
langs hoofdspoorwegen (deels ook beneden de plandrempel) te verminderen en
zodoende de geluidproductieplafonds te verlagen. Uitvoering van de
saneringsplannen zal nog tot enkele jaren na 2020 doorlopen. Toetreding van stillere
treinen wordt verder gestimuleerd en in Europees verband spant Nederland zich in
om goederenwagens stiller te maken. Dit bronbeleid van voertuigen is enerzijds de
meest kosteneffectieve wijze van de aanpak van geluidhinder en anderzijds bittere
noodzaak om de geluidenbelastingen niet te laten toenemen bij voorziene groei van
het treinverkeer. Omdat bestaande wetgeving en beleid al ruimschoots voorzien in
het prioriteren van de hoogst belaste geluidsgevoelige objecten, zijn in dit actieplan
geen nieuwe maatregelen of programma’s opgenomen voor geluidsgevoelige
objecten met geluidsbelastingen boven de plandrempel.
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Tot nu toe blijkt het mogelijk met maatregelen als stillere spoorconstructies, de
ombouw naar en inzet van stille treinen en de plaatsing van schermen het effect van
de groei van het verkeer te beperken en voor vele woningen zelfs een verbetering
van de situatie te bereiken. Toepassing van dergelijke maatregelen heeft de
afgelopen periode tot een positief resultaat geleid. Bij de voorziene groei van het
treinverkeer zal in de toekomst vooral ingezet moeten worden op de inzet van stille
goederenwagens. Met de toename van de instroom van deze stille goederenwagens,
zal de toename van het geluid door het extra verkeer gereduceerd kunnen worden.
Zonder die toename is extra inzet van minder kosten effectieve maatregelen zoals
stille spoorconstructies en het plaatsen van geluidschermen nodig. Extra inzet op
stille goederenwagens op Europese schaal is daarom noodzakelijk.
Geluidmaatregelen en effecten
Bij het naleven van de geluidproductieplafonds, het aanleggen, wijzigen en
onderhouden van hoofdspoorwegen, en bij de uitvoering van de geluidssanering
wordt structureel rekening gehouden met het geluid van de hoofdspoorweg.
Maatregelen die getroffen kunnen worden bestaan hoofdzakelijk uit stillere
spoorconstructies en geluidsschermen, eventueel aangevuld met het isoleren van
woningen. Bij het groot onderhoud van hoofdspoorwegen wordt ten minste een stille
spoorconstructie met de geluidskwaliteit van een spoor met voegloos spoor en
betonnen dwarsliggers toegepast.
In de afgelopen vijf jaar is 275 km geluidsscherm gerealiseerd en is 106 km spoor
van raildempers voorzien. Daarnaast is veelal in het kader van regulier onderhoud
op veel locaties voegloos spoor en betonnen dwarsliggers toegepast. De gemiddelde
geluidemissie is met 2,5 dB afgenomen ten opzichte van de situatie in 2006. Deze
afname is voor het grootste deel het gevolg van de getroffen geluidsmaatregelen.
Voor de periode 2013-2018 zijn de voorgenomen maatregelen (voor zover bekend)
geïnventariseerd. In totaal legt ProRail de komende jaren tenminste 100 km
geluidsschermen aan en voorziet 33 km spoor van raildempers aan. Deze
inventarisatie is echter een momentopname, en bovendien nog exclusief de
maatregelen uit de nog vast te stellen saneringsplannen. De genoemde omvang van
deze maatregelen wordt daarom mede beïnvloed door het tempo waarin de
geluidssanering en verbeteringsprojecten aan hoofdspoorwegen worden uitgevoerd.
In de geluidkaart die in 2017 zal worden gepubliceerd en die betrekking heeft op de
geluidsituatie van 2016, wordt duidelijk wat de effecten van de uitgevoerde
maatregelen zijn geweest. In Tabel 1 is aangegeven wat de verwachting is van de
ontwikkeling van het aantal woningen binnen de belangrijkste geluidsklassen als
gevolg van de thans voorziene maatregelen. Deze hebben het meeste effect op de
woningen die in de geluidskaart over 2011 een geluidsbelasting boven de
plandrempel (70 dB) hadden. Als gevolg van de maatregelen zal een aantal
woningen doorschuiven naar een lagere geluidsklasse.
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Geluidsniveau
Lden
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB

Aantal woningen
2011
2016
55.100
50.800
25.900
23.400
8.400
9.800
2.400
1.900
200
200

Afname
8%
10%
14%
20%
2%

Tabel 1 Afname van aantal woningen binnen geluidbelastingklassen door treinverkeer op het hoofdspoorwegennet waar in 2011 meer dan 30.000 treinen passeren.

Na uitvoering van de geplande maatregelen zijn er naar verwachting in 2016 circa
19% minder woningen boven de plandrempel van 70 dB. De geplande maatregelen
hebben in absolute aantallen ook een groot effect op woningen met een
geluidsbelasting die onder de plandrempel ligt. De effecten van de maatregelen zijn
ook berekend voor alleen de nachtperiode.
Naar verwachting worden de meeste saneringsmaatregelen pas na 2016
gerealiseerd. Daardoor wordt in de geluidskaart over 2021 een verdere afname van
de aantallen woningen in de hoogste geluidklassen verwacht.
Inspraak
Op het ontwerpactieplan zijn drie zienswijzen ingebracht. In Hoofdstuk 5 is
aangegeven of deze tot aanpassing van het plan hebben geleid. In Bijlage E is de
integrale Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen opgenomen.
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1 Achtergrond

1.1 Inleiding
Dit actieplan vloeit voort uit Titel 11.2 van de Wet milieubeheer. Deze titel bevat de
implementatie van de Europese richtlijn omgevingslawaai in de Nederlandse
wetgeving. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat deze titel inhoudt, en hoe deze voor
de hoofdspoorwegen is uitgevoerd.
Dit actieplan is een vervolg op het eerste ‘Actieplan omgevingslawaai voor
drukbereden hoofdspoorwegen – periode 2008-2013’ dat op 7 juli 2008 is
vastgesteld door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat.
Op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai maken alle lidstaten elke vijf
jaar geluidskaarten (verder: geluidskaarten) en actieplannen. De richtlijn richt zich
vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in
de leefomgeving. Het toepassingsgebied beperkt zich tot een aantal gedefinieerde
brontypen, te weten weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke vastgelegde
industriële activiteiten. De Europese commissie gebruikt de resultaten van de
geluidskaarten en de actieplannen onder meer voor het vormen van een beeld van
de ernst van de geluidhindersituatie in de lidstaten en de acties die worden
ondernomen om het probleem te verminderen.
1.2 Titel 11.2 Wet milieubeheer
In Titel 11.2 van de Wet milieubeheer is geregeld dat er periodiek geluidskaarten en
actieplannen worden gepubliceerd. Daarbij maakt het Rijk geluidskaarten en
actieplannen voor rijkswegen, hoofdspoorwegen en de luchthaven Schiphol.
Provincies maken geluidskaarten en actieplannen voor de wegen in hun beheer. Ten
slotte is een aantal agglomeraties aangewezen waarin elke gemeente geluidskaarten
en actieplannen opstelt voor aangewezen geluidsbronnen binnen haar grenzen.
De wettelijke voorschriften voor het actieplan zijn vastgelegd in artikel 11.11 tot en
met 11.15 van de Wet milieubeheer. Een verdere uitwerking is opgenomen in het
Besluit geluid milieubeheer en de Regeling geluid milieubeheer.
Tot 1 juli 2012 waren de regels voor geluidskaarten en actieplannen overigens
vastgelegd in de Wet geluidhinder, het Besluit omgevingslawaai en de Regeling
omgevingslawaai. Ook gold tot die datum het Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006. Dit is, eveneens op 1 juli 2012, vervangen door het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012.
1.3 Uitvoering
De uitvoering van Titel 11.2 van de Wet milieubeheer is opgeknipt in vijfjaarlijkse
tranches. De eerste tranche is uitgevoerd in 2007 (geluidskaarten) en 2008
(actieplannen), de tweede tranche vindt nu plaats (geluidskaart is in 2012
gepubliceerd en het actieplan wordt in 2013 gepubliceerd).
Inventariseren van de blootstelling; opstellen en publiceren van geluidskaarten
Op de geluidskaart (situatie 2011) zijn de geluidscontouren inzichtelijk gemaakt. In
een tabel is per geluidsklasse het aantal woningen, inwoners e.d. vermeld. De
geluidskaart wordt elke vijf jaar geactualiseerd. De geluidskaart is in te zien via
www.geluidspoor.nl/geluidkaart.html.
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De aanwijzing van de hoofdspoorwegen waarvoor in de 1e tranche geluidskaarten
moesten worden gemaakt had betrekking op de delen van het spoornetwerk waar
jaarlijks meer dan 60.000 treinen passeren. De 2e tranche heeft betrekking op de
hoofdspoorwegen met een intensiteit van meer dan 30.000 treinen per jaar.

Figuur 1 Trajecten van hoofdspoorwegen met jaarlijks meer dan 30.000 treinen (2e tranche). In het blauw
zijn de gemeenten weergegeven die in het kader van de 2e tranche geluidskaarten dienen op te stellen. In
het groen staan de 1e tranche trajecten.

Bij het opstellen van de geluidskaart bij de 1e tranche is circa één derde van het
totale hoofdspoorwegennet in kaart is gebracht (zie Figuur 1). Bij de 2e tranche is
ongeveer twee derde van het netwerk in kaart gebracht (zie Figuur 1). Ook
agglomeratie gemeenten zijn verplicht om geluid in kaart te brengen. Bij de 2e
tranche hebben de gemeenten die in Figuur 1 blauw zijn weergegeven deze
verplichting.
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Vaststellen van actieplannen
In dit actieplan is overeenkomstig de wettelijke eisen een overzicht gegeven van het
beleid dat het Rijk voert om geluidhinder van hoofdspoorwegen te voorkomen of te
beperken. Daarbij is tevens een “plandrempel” aangegeven voor de twee
dosismaten Lden en Lnight (zie volgend hoofdstuk voor uitleg van deze termen).
Op grond van de gegevens uit de geluidskaarten en de gekozen plandrempel zijn
prioritaire knelpunten benoemd. Dit zijn knelpunten waar het geluidsniveau op een
geluidsgevoelig object de plandrempel overschrijdt.
Daarnaast zijn in dit plan voorgenomen maatregelen en de verwachte effecten
daarvan opgenomen.
De uitwerking van dit actieplan is gebaseerd op de vastgestelde geluidskaarten over
2006 en 2011. Deze geluidskaarten zijn opgesteld op basis van de toen geldende
Wet geluidhinder regelgeving, omdat ze nog voor 1 juli 2012 zijn vastgesteld. Dit
actieplan wordt echter vastgesteld na 1 juli 2012, en is dus gebaseerd op de nu
geldende Wet milieubeheer regelgeving. De gewijzigde wetgeving sluit ten aanzien
van de afstemming van het actieplan op de geluidskaart niet goed aan bij de
wetgeving vóór 1 juli 2012.
Om voor een goede aansluiting tussen de geluidskaarten én het actieplan te zorgen
is er voor dit actieplan voor gekozen:
De berekeningen voor dit actieplan ook uit te voeren met Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2006. Daarmee sluit het actieplan goed aan bij de
geluidskaarten. En worden geen toe- of afnamen berekend door verschillen in
het Reken- en meetvoorschrift.
Het actieplan overeenkomstig het voorschrift te baseren op de geluidskaart
2011. Het spoornetwerk waarop dit actieplan betrekking heeft blijft daardoor
beperkt tot de delen waar jaarlijks meer dan 30.000 treinen rijden. Daarmee
vindt geen toename plaats van het in beeld te brengen netwerk tot het gehele
hoofdspoorwegnet.
Zienswijzen op ontwerpactieplannen
Het ontwerp van het Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen
2013-2018 heeft voor eenieder ter inzage gelegen van 12 juli tot en met 22
augustus 2013. In die periode zijn er vier schriftelijke zienswijzen ingediend. Er zijn
geen mondelinge zienswijzen ingediend.
In Hoofdstuk 5 is aangegeven of deze tot aanpassing van het plan hebben geleid. In
Bijlage E is de integrale Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen
opgenomen.
Bezwaar en beroep
Het actieplan is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Het actieplan bevat namelijk
alleen een beschrijving van bestaand beleid en wetgeving en beleidsvoornemens
over voorgenomen maatregelen. Het actieplan bevat geen concrete beslissingen tot
het treffen van maatregelen. Daarvoor zullen te zijner tijd aparte projectbesluiten
worden genomen. Deze besluiten staan wel open voor bezwaar en/of beroep.
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2 Geluidbeleid langs hoofdspoorwegen en plandrempel

2.1 Europese en Nederlandse geluidwetgeving 2013-2018 en verder
Europese regelgeving
In 2006 is de Europese regeling TSI Noise (Technical specification of interoperability)
voor conventionele treinen in werking getreden. Daarmee worden eisen gesteld aan
de geluidemissie van nieuw reizigers- en goederenmaterieel en locomotieven die in
Europa worden ingezet. Met de TSI Noise is voor het eerst de geluidemissie voor
spoorvoertuigen gemaximeerd. De gestelde normen zijn gebaseerd op de huidige
stand der techniek. Nieuw (goederen)materieel voldoet aan deze geluidseisen als
gebruik gemaakt wordt van nieuwe remtechnieken. Deze beperken de geluidemissie
met 7-8 decibel (dB) in vergelijking met het oudere materieel. De TSI ziet echter
niet op het bestaande (goederen)materieel. Aangezien dit materieel een levensduur
heeft van meer dan 40 jaar zijn de geluidseffecten van de TSI Noise niet binnen
afzienbare termijn volledig te horen. De TSI Noise wordt periodiek geëvalueerd en
zo mogelijk aangescherpt naar de stand der techniek. In 2011 is een kleine revisie
van de TSI geweest. Bij deze kleine wijziging zijn de scope en limietwaarden
ongewijzigd gebleven. Een grote revisie wordt in de loop van 2013 verwacht.
Daarbij worden de emissienormen naar verwachting aangescherpt.
Wet milieubeheer
Op 1 juli 2012 vond onder de naam Swung een omvangrijke wijziging plaats van de
geluidwetgeving. De wetgeving voor de uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai
voor hoofdspoorwegen is toen verplaatst naar de Wet milieubeheer.
De Nederlandse geluidwetgeving voor hoofdspoorwegen staat vooral in hoofdstuk 11
van de Wet milieubeheer. Dit hoofdstuk en de bijbehorende, onderliggende
regelgeving zijn op 1 juli 2012 in werking is getreden, en vervangen en
moderniseren de vroegere bepalingen op grond van de Wet geluidhinder over het
beheer van het geluid van hoofdspoorwegen. Nieuw in dit hoofdstuk is in de eerste
plaats dat de beheerder van de hoofdspoorwegen ervoor moet zorgen dat de
geldende geluidproductieplafonds niet worden overschreden.
Geluidproductieplafonds zijn de maximale waarden van de geluidproductie die een
hoofdspoorweg mag veroorzaken in referentiepunten. Deze geluidproductie wordt
uitgedrukt in Lden (zie voor uitleg van dit begrip paragraaf 2.4). Referentiepunten
zijn denkbeeldige punten aan weerszijden van de hoofdspoorweg. Ze liggen op
4 meter hoogte boven het plaatselijke maaiveld, op circa 50 meter afstand van de
hoofdspoorweg, en circa 100 meter uit elkaar. In het openbare Geluidregister (te
raadplegen via het internet: www.geluidspoor.nl/geluidregister.html) is de ligging
van elk referentiepunt aangegeven, plus de waarde van het geluidproductieplafond
in dat punt.
Elk jaar moet de beheerder verslag uitbrengen van de naleving van de
geluidproductieplafonds. Verder regelt de wet hoe bij de aanleg en wijziging van
hoofdspoorwegen met de bescherming van de omgeving tegen geluidhinder moet
worden omgegaan. Ook de (eenmalige) sanering van te hoge geluidsbelastingen op
woningen langs hoofdspoorwegen is in deze wet geregeld. De Minister van
Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag.
Tevens zijn in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer regels gesteld voor de
akoestische kwaliteit van rijkswegen en hoofdspoorwegen. Voor spoorwegen betreft
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dit een aanscherping van de regels die in artikel 4.8 van het voormalige Besluit
geluidhinder waren gesteld. Hierin kwam de minimumstandaard voor de akoestische
kwaliteit van een spoorweg of een gedeelte daarvan overeen met de geluidemissie
behorend bij een constructie van langgelast spoor op houten dwarsliggers. Na de
wijziging van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer komt de standaard akoestische
kwaliteit overeen met de geluidproductie behorend bij een constructie bestaande uit
langgelast spoor op betonnen dwarsliggers. Deze eis is vastgelegd in artikel 7 van
het Besluit geluid milieubeheer.
Bij de aanleg en vervanging, bijvoorbeeld in het kader van onderhoud, dient aan de
vereiste minimale akoestische kwaliteit te worden voldaan (zie ook paragraaf 4.3.2).
Eén keer in de vijf jaar vindt in het kader van het actieplan evaluatie van de eisen
plaats. Indien daar aanleiding tot is, zullen op basis daarvan de eisen aan de
minimale akoestische kwaliteit worden aangepast (aangescherpt). In het actieplan
dat in 2018 wordt vastgesteld zal dit voor het eerst worden opgenomen.
In aanvulling op het voorgaande geeft hoofdstuk VII van de Wet geluidhinder regels
voor de bescherming tegen geluidhinder van hoofdspoorwegen wanneer een
gemeente een nieuw bestemmingsplan voorbereidt. Het gaat dan om plannen
waarin (nieuwe) geluidsgevoelige gebouwen worden opgenomen binnen de
invloedssfeer van een hoofdspoorweg. Afhankelijk van de situatie zijn Burgemeester
en Wethouders van de gemeente of Gedeputeerde Staten van de provincie het
bevoegd gezag.
Beide wetten kennen een normenstelsel met voorkeurs- en maximale waarden voor
het geluid van een hoofdspoorweg op woningen en andere geluidsgevoelige
objecten. In de Wet milieubeheer bedragen deze respectievelijk 55 en 70 decibel
(dB). Laatstgenoemde waarde is tevens de drempelwaarde voor opname van (een
groot deel van de) geluidsgevoelige objecten in de nog vast te stellen
saneringsplannen. De maximale ontheffingswaarde voor woningbouw in de Wet
geluidhinder bedraagt momenteel 71dB. Op dit moment bestaat daarom nog de
mogelijkheid dat ‘nieuwe saneringsgevallen’ gecreëerd worden. Er lopen gesprekken
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg
(IPO) om de normstelling van de Wet geluidhinder beter af te stemmen op die van
de Wet milieubeheer.
Bij nieuwe aanleg van een hoofdspoorweg moet er naar worden gestreefd om het
geluid op de omliggende geluidsgevoelige objecten (woningen, scholen, e.d.) niet
boven de voorkeurswaarde van 55 dB te laten uitkomen. Overschrijding van deze
voorkeurswaarde is toelaatbaar, wanneer maatregelen om de voorkeurswaarde te
kunnen halen ondoelmatig zijn en zolang de maximale waarde niet wordt
overschreden. In het aanlegbesluit (“Tracébesluit”) worden ook de
geluidproductieplafonds van de nieuwe hoofdspoorweg opgenomen.
De beheerder van de hoofdspoorweg heeft de plicht tot het permanent naleven van
de geluidproductieplafonds, zowel van nieuw aangelegde hoofdspoorwegen als van
al bestaande hoofdspoorwegen. De al bestaande hoofdspoorwegen hebben in 2012
geluidproductieplafonds gekregen toen hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in
werking trad. Door de nalevingsplicht kan het geluid langs hoofdspoorwegen nooit
ongecontroleerd toenemen. Wanneer bij het dagelijks beheer van de hoofdspoorweg
of bij wijziging daarvan blijkt dat de geluidproductieplafonds (op termijn) zouden
worden overschreden, moeten tijdig maatregelen worden afgewogen om dit te
voorkomen. Het niet laten toenemen van het geluid op de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige objecten staat daarbij centraal.
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Als het niet mogelijk is om de geluidbeperkende maatregelen die daarvoor nodig
zijn te treffen, of als deze ondoelmatig zijn, kan het bevoegd gezag een besluit
nemen waarin de geluidproductieplafonds worden gewijzigd. In principe mag het
geluid op woningen en andere geluidsgevoelige objecten dan niet hoger worden
dan:
de maximale waarde van 70 dB, of
de waarde van de geluidsbelasting op grond van het geldende
geluidproductieplafond als die al hoger is zijn dan 70 dB.
In bepaalde gevallen is op deze regel een uitzondering mogelijk. Maar alleen met
een speciaal, apart te nemen besluit. De Wet milieubeheer maakt het mogelijk om
met zo’n “overschrijdingsbesluit” geluidsniveaus boven de 70 dB toe te staan, nadat
nadrukkelijk is gekeken naar de mogelijkheid om verdergaande maatregelen te
treffen dan alleen de doelmatige maatregelen. Het gaat hierbij om een brede
maatschappelijke kosten-baten afweging waarbij ook andersoortige maatregelen
dan de wettelijke geluidbeperkende maatregelen (zoals raildempers of schermen)
worden afgewogen.
In aanvulling op bovenstaande beheersmaatregelen kent de Wet milieubeheer een
eenmalig saneringsprogramma van te hoge geluidsniveaus door hoofdspoorwegen.
Tot en met 2020 worden de locaties met te hoge geluidsniveaus in beeld gebracht
en worden hiervoor saneringsplannen vastgesteld. Als uit het plan blijkt dat een
saneringsmaatregel doelmatig is, wordt het geluidproductieplafond verlaagd met het
effect van die maatregel. Het streven is om de geluidsbelastingen op de
saneringsobjecten terug te dringen tot maximaal 65 dB1 in de situatie dat het
geluidproductieplafond geheel wordt benut. Als dit streven niet volledig kan worden
bereikt met de maatregelen die doelmatig zijn, zal voor de woningen waarop de
geluidsbelasting bij geheel benut plafond hoger blijft aanvullend worden onderzocht
of verbetering van de geluidsisolatie nodig is.
2.2 Stille gebieden
In artikel 6 van het Besluit geluid milieubeheer zijn drie categorieën gebieden
aangewezen als ‘stil gebied’ waar aandacht aan moet worden geschonken in het
actieplan. In de eerste plaats betreft het alle stiltegebieden die zijn aangewezen in
een provinciale milieuverordening. In de tweede plaats betreft het de gebieden die
volgens de provinciale milieubeleidsplannen vanuit geluidsoogpunt bijzondere
bescherming behoeven. Daaronder kunnen ook gebieden vallen die niet zijn
aangewezen als stiltegebied, zoals (delen van) de ecologische hoofdstructuur. In de
derde plaats kunnen gemeenten die binnen een agglomeratie liggen stille gebieden
aanwijzen.
Het Rijk heeft gekozen voor een gebiedsgericht beleid voor stilte. De kwaliteit van
de lokale leefomgeving wordt zoveel mogelijk overgelaten aan provincies en
gemeenten. Provincies en gemeenten kunnen beter dan het Rijk beoordelen wat de
milieukwaliteit van een bepaald gebied is en welke maatregelen nodig zouden zijn
om de plaatselijke geluidskwaliteit te waarborgen of te verbeteren.
Het Rijk heeft daarvoor instrumenten ter beschikking gesteld aan provincies en
gemeenten. Gemeenten kunnen het instrument van ruimtelijke ordening, via het

1

In een klein aantal gevallen kan er sprake zijn van een lagere streefwaarde. In de
saneringsplan zal precies worden aangegeven welke streefwaarde van toepassing is voor
welke saneringsobjecten.
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bestemmingsplan, benutten om gevoelige functies en geluidsbronnen ruimtelijk te
scheiden. Bovendien kunnen provincies stiltegebieden aanwijzen en regels stellen
die geluidhinder in deze gebieden voorkomen of beperken. Ook gemeenten in
agglomeraties hebben die mogelijkheid. Bij het vaststellen van de geluidskaarten
zijn de stille gebieden meegenomen voor zover ze bij het Rijk bekend waren.
Bescherming tegen geluidhinder vanwege een hoofdspoorweg die in een natuur- of
stiltegebied is gelegen, is een specifiek aandachtspunt bij aanleg of wijziging van
dergelijke spoorwegen. In die gevallen wordt als onderdeel van het project altijd
bezien of maatregelen voor dit specifieke doel noodzakelijk en kosteneffectief zijn.

2.3 Toekomstig beleid
Het nieuwe hoofdstuk 11 in de Wet milieubeheer met het wettelijke normenstelsel
voor hoofdspoorwegen samen met het beleid vastgelegd in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR), bieden de basis voor de in dit actieplan beschreven
geluidmaatregelen om het geluid van de hoofdspoorwegen effectief te kunnen
beheersen.
Naar verwachting zal de komende jaren het vervoer toenemen. Voor het spoor is
met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) een pakket aan maatregelen
vastgelegd waarmee het spoorvervoer tussen de grote steden in de Randstad,
Brabant en Gelderland met gemiddeld 5% per jaar kan groeien. Ook kan het
goederenvervoer toenemen zonder dat dit het personenvervoer in de weg zit. In de
plannen is ervan uitgegaan dat het goederenvervoer groeit naar 66 tot 102 miljoen
ton per jaar in 2020.
Aan de andere kant is in de Wet milieubeheer vastgelegd dat de beheerder uiterlijk
eind 2020 saneringsplannen ter vaststelling indient waarmee geluidsniveaus boven
de plandrempel van 70 dB zoveel mogelijk worden gereduceerd. De Minister van
Infrastructuur en Milieu streeft ernaar de plannen zo spoedig mogelijk na indiening
vast te stellen. De saneringsmaatregelen worden vervolgens grotendeels in dezelfde
periode gerealiseerd, maar zullen in enkele gevallen wat later gereed zijn of worden
uitgevoerd in combinatie met onderhoud of andere werkzaamheden na 2020. Na
sanering worden de geluidproductieplafonds met het effect van de
saneringsmaatregelen verlaagd, om de behaalde geluidreductie aan de omgeving
van het spoor ten goede te laten komen.
De verwachte groei van het spoorverkeer kan een toename van het geluid
veroorzaken. Dat kan, afhankelijk van de mogelijkheid tot het treffen van
maatregelen, aanleiding zijn tot besluiten tot verhoging van
geluidproductieplafonds. Daarmee kan de geluidreductie die met de
saneringsplannen is bereikt deels verloren gaan. Om dat te voorkomen zijn
aanvullend (generieke) bronmaatregelen nodig om toename van geluidhinder te
voorkomen. Het Rijk zet zich daarom in om zowel in nationaal verband, als in het
verband van de internationale goederencorridors en in breder Europees verband de
inzet van lawaaiige personen- en goederentreinen te verminderen.
2.4 Plandrempel
Het Besluit geluid milieubeheer schrijft voor dat in het actieplan ook een
plandrempel wordt opgenomen voor de geluidsbelastings’soorten’ Lden en Lnight. In
het actieplan moeten vervolgens in elk geval de maatregelen worden aangegeven
die worden overwogen of in voorbereiding zijn om overschrijding van de
plandrempel te voorkomen of ongedaan te maken.

Pagina 17 van 55

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018

Lden is de maat voor de geluidsbelasting die gemiddeld geldt over het hele etmaal, waarbij het
geluid in de avondperiode zwaarder in het gemiddelde doortelt dan de dagperiode, en de
nachtperiode weer zwaarder dan de avondperiode. Lden is ook de maat van de geluidsbelasting
waarop de normen in de Wet milieubeheer zijn gebaseerd, en de maat waarin de
geluidskaarten van hoofdspoorwegen moeten zijn gemaakt. Lnight is de maat voor de
geluidsbelasting in (alleen) de nachtperiode. Voor Lnight zijn eveneens geluidskaarten van
hoofdspoorwegen gemaakt. De Wet milieubeheer bevat geen afzonderlijke normen voor Lnight,
maar omdat Lnight een onderdeel is van Lden kan de waarde van Lnight nooit ongecontroleerd
stijgen omdat anders de waarde van Lden de norm zou gaan overschrijden.

Er is in dit actieplan voor gekozen om de plandrempel voor Lden te laten aansluiten
bij de maximale waarde van 70 dB die in Nederland voor hoofdspoorwegen geldt en
die tevens als drempelwaarde geldt voor de meeste woningen waarvoor een
saneringsplan moet worden opgesteld. De plandrempel voor Lden is daarom
vastgesteld op 70 dB. Dat is dezelfde plandrempel als in het eerste actieplan is
gehanteerd.
De wetgeving en het geluidbeleid in Nederland zijn geheel gericht op het beheersen
van de waarde van Lden. Wanneer de Lden-waarden aan de normen blijven voldoen,
wordt ook de waarde van Lnight voldoende beperkt, aangezien Lnight een onderdeel is
van Lden. Daarom wordt voor Lnight dezelfde plandrempel aangehouden als voor Lden.
Door deze keuze is de plandrempel voor Lden veelal bepalend voor de locaties van de
knelpunten. Eveneens door deze keuze is de plandrempel voor Lnight ook dezelfde als
in het eerste actieplan is gehanteerd.
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3 Samenvatting geluidskaart en evaluatie vorige actieplan

3.1 Functies en opbouw geluidskaart
De geluidskaart heeft drie functies. De kaart vormt primair de basis voor dit
actieplan. Bij het vaststellen van de plandrempel zijn de locaties met knelpunten
benoemd en met de kaart inzichtelijk te maken. Tevens is bij de analyse van het
effect van de voorgenomen maatregelen gebruik gemaakt van de uitgangspunten
uit de geluidskaart.
De tweede functie van de geluidskaart is het voorlichten van het publiek over
omgevingslawaai en de effecten daarvan. Voor dit doel is de geluidskaart via het
internet te raadplegen.
Tot slot bevat de geluidskaart informatie voor de Europese Commissie. De uitvoering
van de Europese Richtlijn omgevingslawaai leidt ertoe dat de geluidsniveaus in de
leefomgeving van de lidstaten op een uniforme, en daardoor vergelijkbare wijze
vastgesteld worden. Dit stelt de Commissie in staat een overzicht van de
problematiek te krijgen, om op basis daarvan eventueel voorstellen te kunnen doen
voor aanvullend Europees beleid.
Er is een kaart voor de etmaalperiode (Lden) en een kaart voor de nachtperiode
(Lnight). Beide kaarten zijn gebaseerd op het jaargemiddelde geluidsniveau. De
geluidskaart wordt gepresenteerd in twee vormen: een tabel met aantallen
woningen en personen in verschillende categorieën van geluidsbelasting en een
kaart die een visueel beeld geeft van de geluidsituatie vanaf 55 dB voor de
etmaalperiode en vanaf 50 dB voor de nachtperiode. De geluidsgegevens zijn in
stappen van 5 dB gepresenteerd met kleurcodes.

3.2 Geluidskaart 2012
Op 29 juni 2012 heeft de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu de tweede
geluidskaart voor hoofdspoorwegen vastgesteld. Daarmee is het geluid van de
hoofdspoorwegen waar jaarlijks meer dan 30.000 treinen passeren gepresenteerd.
Deze trajecten zijn in het rood weergegeven in Figuur 1. Dit zijn deels ook
hoofdspoorwegen die vallen binnen de grenzen van de gemeenten uit aangewezen
agglomeraties.
De tweede geluidskaart geeft aan hoeveel geluid er gemiddeld in 2011 afkomstig is
van hoofdspoorwegen. Er is een kaart voor de etmaalperiode (Lden) en een kaart
voor de nachtperiode (Lnight). In deze paragraaf zijn de belangrijkste punten van de
geluidskaart uitgelicht.
De geluidskaart bestaat uit een geografische kaart van Nederland met
geluidscontouren langs hoofdspoorwegen en een tabel met het aantal geluidsbelaste
woningen binnen die contouren. De gehele geluidskaart is te vinden op de website:
www.geluidspoor.nl/geluidkaart.html.
De geografische kaart geeft een beeld van de geluidsituatie vanaf 55 decibel (dB)
voor de etmaalperiode en vanaf 50 dB voor de nachtperiode. De geluidscontouren
zijn in stappen van 5 dB gepresenteerd met kleurcodes.
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Op
-

de kaart staan de volgende gegevens:
De ligging van de hoofdspoorwegen.
De geluidscontouren van de hoofdspoorwegen in stappen van 5 dB.
De woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.
De grenzen van de aangewezen agglomeraties en van gemeenten.
De grenzen van stille gebieden, voor zover deze bekend waren en liggen binnen
een afstand van 2,5 km tot de betrokken hoofdspoorweg.

In Figuur 2 is als voorbeeld een uitsnede van de regio Utrecht opgenomen.

Figuur 2 Uitsnede uit de vastgestelde geluidskaart over 2011. Weergegeven is de geluidsbelasting gedurende de hele etmaalperiode (Lden).

De geluidskaart van de hoofdspoorwegen geeft een indruk van de geluidsituatie,
gemiddeld over het jaar 2011. De geluidskaart is gebaseerd op berekeningen met
een model. De invoergegevens zijn samengesteld uit verschillende databronnen. De
infra- en verkeersgegevens zijn afkomstig van ProRail. De gegevens over de
omgeving zijn afkomstig uit diverse topografische bestanden van diverse
leveranciers. De berekening is uitgevoerd conform de Standaard Karteringsmethode
I zoals gedefinieerd in bijlage 3 behorende bij artikel 8 van de Regeling
omgevingslawaai.
3.3 Aantal geluidsbelaste woningen
In Tabel 2 is opgenomen het aantal geluidsbelaste woningen (inclusief die in
agglomeraties) door de hoofdspoorwegen waar jaarlijks meer dan 30.000 treinen
passeren in Nederland. Tabel 2 heeft betrekking op het geluid tijdens de
etmaalperiode (Lden) en op het geluid tijdens de nachtperiode (Lnight).
In de Regeling omgevingslawaai zijn dosis-effectrelaties beschreven waarin de
koppeling tussen een bepaald geluidsniveau van een bron en de hinderbeleving van
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een ontvanger wordt gemaakt. Tevens is aangegeven dat de genoemde aantallen
personen, (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden en het aantal woningen
moeten zijn afgerond op honderdtallen. Deze dosis-effectrelaties zijn overgenomen
in de Regeling geluid milieubeheer bij de Wet milieubeheer.
Geluidsniveau
Lden
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB

Aantal
woningen
55.100
25.900
9.800
2.400
200

Aantal
personen
126.800
59.600
22.500
5.400
500

Geluidsniveau
Lnight
50-54 dB
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
> 70 dB

Aantal
woningen
38.200
15.700
5.500
1.000
0

Aantal
personen
87.900
36.200
12.600
2.300
100

Aantal
gehinderden
15.200
11.300
6.300
2.200
200

Aantal ernstig
gehinderden
3.800
3.600
2.500
1.00
100

Aantal
slaapgestoorden
2.600
1.800
800
200
0

Tabel 2 Geluid van het hoofdspoorwegennet waar in 2011 meer dan 30.000 treinen passeren.

In het vorige actieplan spoor dat in 2008 is vastgesteld, is aangegeven dat in dit
actieplan spoor nader zal worden bepaald waar woningen zijn gebouwd met een
‘dove gevel’. Dat is een gevel die geen deuren of ramen bevat en daarom niet in
aanmerking komt voor geluidmaatregelen. De informatie die nodig is om deze vraag
te beantwoorden ontbreekt in centraal beschikbare bestanden. De Nederlandse
regelgeving schrijft ook niet voor dat deze woningen afzonderlijk in beeld worden
gebracht. Daarom is in dit actieplan geen overzicht van dergelijke woningen
opgenomen.
3.4 Evaluatie actieplan 2008-2013
3.4.1 Inleiding
In juni 2002 is het Innovatieprogramma Geluid (IPG) voor weg- en spoorverkeer
gepubliceerd en gepresenteerd. Dit is gedaan door de toenmalige Minister van
Verkeer en Waterstaat, in samenwerking met de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het programma heeft tot eind 2007 gelopen.
Het programma was gericht op rijkswegen en spoorwegen en heeft geleid tot de
beschikbaarheid van meer oplossingen om geluidhinder te beperken.
In de afgelopen planperiode zijn succesvolle, innovatieve maatregelen uit het IPG
ingezet bij het oplossen van geluidsknelpunten langs de hoofdspoorwegen (en de
rijkswegen).
Hieronder volgt een beschrijving van de ontwikkelingen in de planperiode waar het
vorige actieplan betrekking op had. Figuur 3 laat zien dat het gemiddelde geluid2 op
2

De gemiddelde geluidemissie is bepaald door de emissie voor alle trajecten te middelen op
basis van de emissie en de lengte van het traject. Daarbij is de emissie lineair gemiddeld. Zo
geven twee trajecten met een emissie van 82 en 85 dB met een gelijke lengte een gemiddelde
emissie van 83,5 dB. Is het traject met een emissie van 85 dB vier keer zo lang als het traject
van 82 dB dan is de gemiddelde emissie 84,4 dB.
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het Nederlandse spoorwegnet is gedaald. Ten opzichte van 1994 is zelfs sprake van
een sterke geluidreductie van 3,6 dB. Ten opzichte van de geluidskaart uit 2006
heeft een geluidreductie plaatsgevonden van 2,5 dB. De twee belangrijkste
eigenschappen die de geluidemissie bepalen zijn de spoorconstructies en aantal
wagenkilometers. De gerealiseerde ontwikkelingen daarvan zijn beschreven in
paragraaf 4.2.1 en 4.2.2.

Gemiddelde geluidemissie [Lden]

83
82
81
80
79
78
77
76
1987

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
EU T1

2006

2007

2008

2011
EU T2

Figuur 3 Overzicht gemiddelde geluidemissie in de periode 1987 tot en met 2011 van de hoofdspoorwegen.

3.5 Overschrijdingsbesluiten
De Wet milieubeheer maakt het vanaf 1 juli 2012 mogelijk om met een
overschrijdingsbesluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu een nieuwe
overschrijding van de maximale waarde van 70 dB toe te staan.
Een overschrijdingsbesluit is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Zo’n besluit is
enkel mogelijk indien alternatieve maatregelen niet volstaan of onevenredig
kostbaar zijn in verhouding tot het te bereiken doel of het aantal te beschermen
woningen. Een overschrijdingsbesluit kent een zware motivatieplicht waarin ook
alternatieve maatregelen in overweging zijn genomen.
De Wet milieubeheer (art. 11.11 lid 5) geeft aan dat een actieplan een overzicht
geeft van de geldende overschrijdingsbesluiten, een beschrijving van de
ontwikkelingen met betrekking tot het bronbeleid en andere relevante
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op een of meer van
overschrijdingsbesluiten en een motivering of de deze ontwikkelingen aanleiding
geven tot het intrekken of wijzigen van een of meer van de geldende
overschrijdingsbesluiten.
Een overschrijdingsbesluit is nog niet genomen. Daarom is in dit actieplan geen
nadere uitwerking gegeven aan deze verplichting.
3.6 Evaluatie akoestische kwaliteit en GPP’s
In de wetgeving voor hoofdspoorwegen die sinds 1 juli 2012 van kracht is, wordt
een sterke relatie gelegd tussen de daarin opgenomen geluidgrenzen en de effecten
van het bronbeleid. Dat uit zich met name in de volgende punten:
Het evalueren van de eisen voor de akoestische kwaliteit. Op dit moment geldt
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-

-

-

dat een hoofdspoorweg moet zijn voorzien van een constructie bestaande uit
langgelast spoor op betonnen dwarsliggers, behalve waar dit technisch niet
mogelijk is. Als er stillere spoorconstructies beschikbaar komen die ook
financieel gezien geen onevenredige meerkosten met zich mee brengen, kan
van de voortgang van de techniek gebruik gemaakt worden om de eisen aan de
spoorconstructies aan te scherpen. Omdat de voornaamste bron van geluid van
hoofdspoorwegen oneffenheden in het loopvlak tussen wiel en spoor zijn, zal
aan de hand van de ontwikkeling van de instroom van stil materieel, zoals de
bestaande omgebouwde stille goederentreinen met aangepaste remblokken en
het nieuwe goederenmaterieel dat is ingestroomd, ook opnieuw de minimale
akoestische kwaliteit van de spoorconstructie worden bezien.
Op grond van het derde lid van artikel 11.3 van de Wet milieubeheer vindt de
evaluatie van de minimale akoestische kwaliteit van de spoorconstructie voor
het eerst plaats in 2017. In het volgende actieplan (2018 – 2013) zal op basis
van deze evaluatie worden afgewogen of aanpassing van de geldende minimale
akoestische kwaliteit mogelijk en noodzakelijk is.
Het nagaan in hoeverre het mogelijk is geluidproductieplafonds te verlagen
vanwege de positieve effecten van het bronbeleid. Achtergrond hiervan is dat
geluidproductieplafonds de beheersing van het geluid afkomstig van
hoofdspoorwegen reguleren. Door de nalevingsverplichting van ProRail wordt
onnodige toename van geluidsbelastingen in de omgeving van hoofdspoorwegen
voorkomen. Afgezien van de verwerking van de effecten van de al genoemde
eenmalige saneringsoperatie, zouden de geluidproductieplafonds in het beste
geval niet verhoogd worden. Dat is voor een geslaagd geluidbeleid, dat zich richt
op verbetering van de geluidsituatie, onvoldoende.
Daarom wordt in het kader van het actieplan bezien of de gerealiseerde effecten
van het bronbeleid binnen de geluidproductieplafonds genoeg extra ruimte
geven om de geluidproductieplafonds te verlagen. Uiteraard moet een oordeel
daarover in nauwe samenhang met de belangen van de mobiliteit worden
afgewogen.
Omdat het stelsel nog maar circa 1 jaar in werking is, geldt ook hiervoor dat
zich op dit terrein nog geen zodanige ontwikkelingen hebben voorgedaan dat
zo’n afweging in dit actieplan al kan worden gemaakt.
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4 Maatregelen

4.1 Inleiding
Dit actieplan geeft onder meer inzicht in de maatregelen die het Rijk, de beheerder
en de vervoerders in de planperiode 2013 – 2018 gezamenlijk nemen, om het geluid
bij woningen langs bepaalde trajecten te beheersen en zo mogelijk te verlagen.
In de volgende paragrafen wordt eerst een overzicht gegeven van bestaande
geluidmaatregelen en de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen
planperiode (2006 tot en met 2011). Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de
inzet van andere materieel en de wijzigingen aan de infrastructuur zelf.
Vervolgens worden de belangrijke infrastructurele werken aangegeven die zijn
voorgenomen in de planperiode en waarin mogelijk geluidmaatregelen worden
getroffen, en wordt aandacht besteed aan de naleving van de
geluidproductieplafonds en aan maatregelen die worden getroffen in het kader van
de sanering van hoge geluidsbelastingen. Tot besluit van dit hoofdstuk wordt een
verwachting opgesteld van de effecten van de voorgenomen maatregelen, inclusief
een doorkijk naar de volgende ronde van de geluidskaart en het actieplan
hoofdspoorwegen.
4.2 Bestaande geluidmaatregelen
4.2.1 Inzet materieel
In de afgelopen planperiode van 2006 tot en met 2011 heeft een geluidreductie
plaatsgevonden van 2,5 dB (zie Figuur 3). Deze reductie is mede het gevolg van de
toename van de inzet van stil materieel (zie Figuur 4). De inzet van stil reizigers- en
goederenmaterieel samen is toegenomen van 41% naar 63% van de
wagenkilometers (zie Figuur 5).
In 2011 is voor personentreinen de inzet van stil materieel toegenomen tot 70% van
het totaal aantal wagenkilometers. Voor goederentreinen is de instroom van stil
materieel voor het erts en kolentransport op de Betuweroute in 2011 toegenomen
tot 12%. Landelijk gezien ligt dit percentage lager.
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Aantal wagen-kilometers per categorie
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1 blokgeremd rijtuigmaterieel
2 schijf+blokgeremd rijtuigmaterieel
3 schijfgeremd rijtuigmaterieel
4 blokgeremd goederenmaterieel
5 blokgeremd dieselmaterieel
6 schijfgeremd dieselmaterieel
8 schijfgeremd intercity- en stoptreinmaterieel
9 schijf+blokgeremd hogesnelheidsmaterieel
11 stilgeremd goederenmaterieel
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Figuur 4 Overzicht van het totaal aantal wagenkilometers in de periode 1987 tot en met 2011 van de
hoofdspoorwegen. De aantallen zijn per dag en over één jaar gemiddeld.
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Figuur 5 Overzicht van het aandeel stil materieel in de periode 1987 tot en met 2011 van de hoofdspoorwegen.

Personentreinen
Op dit moment wordt voor het overgrote deel van de reizigerstreinen in Nederland
stil materieel ingezet. In 2011 zijn nog vier lawaaiige treintypen ingezet. Dit waren
de treintypen Mat ’64, ICM3, ICRm en de DDM1. In 2006 werd 19% van de wagen-
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kilometers gemaakt met Mat ’64 (blokgeremd materieel). In 2011 is dit teruggebracht tot 4%. De treinen van het type ICM3, ICRm en DDM1 behoren tot blok en
schijfgeremd materieel. Deze treinen maakten in 2006 40% van de wagenkilometers. In 2011 is dit teruggebracht tot 18%.

Mat ’64

ICM3

ICRm3

DDM1

Van het treintype Mat ’64 worden thans de laatste treinen uitgefaseerd en vervangen door treinen met stillere remblokken. Treinen van het type DDM1 reden in 2011
nauwelijks nog. Minder dan 0,5% van de wagenkilometers is in 2011 gemaakt door
DDM1. Inmiddels is de DDM1 uitgefaseerd. De treinen van het type ICM3 maakten
in 2011 11% van de wagenkilometers. De toegevoegde remblokken van deze treinen zijn inmiddels vervangen door magneetrekken. Daarmee is de ICM3 een stille
reizigerstrein geworden. De treinen van het type ICRm reden in 2011 7% van de
wagenkilometers. Er zijn al enige jaren plannen om deze treinen om te bouwen naar
stille treinen door toepassing van stille LL-remblokken. Verwacht wordt dat deze
treinen voorzien worden van stillere LL-remblokken.
In 2010 is het deel van het ICRm-park dat door NS Hispeed wordt ingezet op de
HSL omgebouwd door de toegevoegde gietijzeren blokkenrem uit te schakelen. Deze
omgebouwde rijtuigen vallen nu in de stillere rekencategorie 8. Voor deze ombouw
heeft NS Hispeed gebruik gemaakt van de Stimuleringsregeling Toename Stille
Treinkilometers.
In 2011 reden alle regionale vervoerders op binnenlands lijnen uitsluitend met stil
reizigersmaterieel. In 2006 werd een deel hiervan nog gereden met lawaaiig
materieel uit categorie 1, 3, 5 en 6.
Goederentreinen
De pilots van het Innovatie Programma Geluid met stille goederentreinen zijn afgerond en geëvalueerd. Inzet van het type K-remblokken bleek te leiden tot een aanzienlijke geluidreductie zonder extra slijtage aan de wielen. Het vervangen van de
remblokken van bestaande goederenwagens door het K-remblokken blijkt niet kosteneffectief omdat dan ook andere onderdelen moeten worden vervangen. De Kblokken zijn wel geschikt voor plaatsing in nieuwe goederenwagens.
Een ander type remblokken (LL) bleek wel kosten-effectief bij ombouw in bestaande
goederenwagens, omdat de aanpassingen beperkt blijven. Een neveneffect echter
was dat goederenwagens met LL-blokken, mogelijk een minder stabiele treinloop
kennen. Daarom is vooralsnog besloten tot een tijdelijke vrijgave van de ombouw
van goederenwagens met LL-blokken. De problemen van de minder stabiele treinloop, zijn mede op initiatief van het ministerie van I&M onderzocht door de Europese
spoorweg Unie (UIC). In 2013 komen de resultaten van het onderzoek beschikbaar.
Op basis van opgedane ervaringen is de internationale vrijgave van ombouw van
bestaande goederenwagens met de LL-blokken te verwachten in 2013.
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4.2.2 Infrastructuur
Spoorconstructies
In het jaar 2011 was bij ProRail ca. 3.035 km baanvak in beheer. Deze baanvakken
bestaan uit ca. 7.000 km spoor. 68% van de baanvakken bestaat uit twee of meer
sporen. De aanleg van stillere spoorconstructies tot het met 2011 is weergegeven in
Figuur 6. Het aandeel stillere spoorconstructie (voegloos spoor met betonnen
dwarsliggers in een ballastbed) is in de periode 1994 tot en met 2005 toegenomen
van 25 tot 45%. Tot en met het jaar 2011 is dit verder toegenomen tot 61%. Deze
laatste toename van 15% komt overeen met ruim 400 km spoorconstructie. Het
aandeel meer luidruchtigere spoorconstructie (voegenspoor met dwarsliggers in
doorgaand ballastbed) is tot en met het jaar 2011 verder afgenomen tot 4% (zie
Figuur 6). Door de vervanging van de spoorconstructies is het spoorverkeer op vele
plaatsen 2 tot 4 dB stiller geworden.
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Figuur 6 Aandeel stillere spoorconstructies in de hoofdspoorwegen.

Raildempers
Door dempers tegen de rails te bevestigen wordt het trillen van de rail tijdens een
treinpassage verminderd. Hierdoor wordt circa 3 dB van het passagegeluid van een
trein gedempt.
Vanaf 2002 worden raildempers als geluidmaatregel toegepast. In de afgelopen
planperiode is (tot en met 2011) in totaal toepassing van circa 106 km gerealiseerd.
De verwachting is dat in de komende planperiode meer trajecten voorzien worden
van raildempers. Dat komt mede door de aanpassing van de geluidwetgeving. Met
de wijziging van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (vanaf 1 juli 2011) is bij
overschrijding van de grenswaarde een raildemper een standaard af te wegen
maatregel. Dit is vastgelegd in bijlage 3 van de Regeling geluid milieubeheer.
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Figuur 7 Overzicht aantal kilometer raildempers langs de hoofdspoorwegen.

Akoestisch slijpen
Met ‘akoestisch slijpen’ wordt de rails vlak gemaakt en vlak gehouden. Doordat er
minder oneffenheden op het loopvlak van de rails zijn, wordt een geluidreductie
bereikt van maximaal 2 dB. Akoestisch slijpen wordt op dit moment als
geluidmaatregel toegepast op de nieuwe trajecten van de HSL-Zuid.
Spoorbruggen
Spoorbruggen kunnen locaal voor een sterke verhoging van het geluid zorgen. Dat
is met name het geval bij stalen spoorbruggen. Ook bepaalde betonnen bruggen
kunnen voor en verhoging van het geluid zorgen. Ook ombouwprojecten voor
spoorbruggen zijn daarom relevant voor de locale geluidssituaties. Bij groot
onderhoud en vernieuwing van spoorbruggen is het beleid om nieuwe technieken
toe te passen. Daardoor worden lawaaiige stalen spoorbruggen veelal vervangen
door stillere betonnen kunstwerken met spoor in ballast of door stalen bruggen die
gebouwd zijn volgens het ‘stille brug’-concept. Deze maken in de meeste gevallen
niet meer geluid dan de normale spoorbaan die daarop aansluit.
Voorbeelden van spoorbruggen die de afgelopen planperiode stil zijn gemaakt zijn
de spoorbrug over de Maas bij Ravenstijn (2009), de spoorbrug ter hoogte van de
Steenweg in Waardenburg (2009) en de Rijnbrug in Oosterbeek (2009 - 2010). Met
de wijziging van de geluidwetgeving in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is
daarom ook vastgelegd dat bij het vervangen van constructies zoals stalen bruggen
een stillere variant wordt teruggeplaatst.
Geluidschermen
In de periode 1994 tot en met 2005 was het aantal geluidschermen langs het spoor
sterk toegenomen. Stond in 1994 zo’n 25 km geluidscherm. In 2005 was dit
toegenomen tot bijna 200 km (zie Figuur 8). De grafiek toont de cumulatieve lengte
van geluidschermen langs de hoofdspoorwegen. In de periode 2006 tot en met 2011
heeft deze sterke toename doorgezet. Dit komt vooral door de realisatie van de
Betuweroute en de HSL-Zuid met respectievelijk circa 160 km en 50 km scherm. De
cumulatieve lengte van geluidschermen is toegenomen tot 480 km.
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Figuur 8 Overzicht aantal kilometer geluidschermen langs de hoofdspoorwegen.

4.3 In voorbereiding zijnde maatregelen bij infrastructurele projecten
4.3.1 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Tijdens de uitvoering van infrastructurele projecten worden, indien nodig en
mogelijk, geluidmaatregelen genomen. De gebruikelijke maatregelen die worden
getroffen zijn geluidschermen en stille spoorconstructies. Hierbij geldt een wettelijk
doelmatigheidscriterium waarin de kosten van een maatregel worden afgezet tegen
de omvang van de geluidsituatie. Hoe meer woningen voordeel hebben van een
maatregel, hoe sneller deze doelmatig is. Wanneer een maatregel niet doelmatig is,
kan de Minister van Infrastructuur en Milieu binnen zekere grenzen toestaan dat de
voorkeurswaarde of de geluidsbelasting die bij het geldende geluidproductieplafond
hoort, wordt overschreden. Het geluidproductieplafond ter plaatse wordt dan
aangepast. Als dat gebeurt, worden indien nodig aanvullend isolatiemaatregelen
getroffen aan de woningen en gebouwen zelf.
De verplichting tot het onderzoeken en eventueel treffen van maatregelen volgt uit
de Wet geluidhinder voor projectbesluiten die voor 1 juli 2012 al in een
vergevorderd stadium waren, of de Wet milieubeheer voor projecten waarmee pas
kort voor 1 juli 2012 of daarna een start gemaakt is. De infrastructurele projecten
die de komende jaren worden uitgevoerd staan in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het MIRT-projectenboek, dat jaarlijks
op Prinsjesdag wordt uitgebracht, zijn deze projecten beschreven en zijn financiële
middelen voor inpassing opgenomen. Het meest recente MIRT-boek is te vinden via
de link http://mirt2013.mirtprojectenboek.nl/.
In bijlage D zijn 26 spoorprojecten uit het MIRT-boek opgenomen die mogelijk
invloed hebben op geluid. Figuur 9 geeft de locatie van deze projecten weer, waarbij
is aangegeven in hoeverre de projecten spelen op de trajecten waar in 2011 meer
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dan 30.000 treinpassages plaats hadden. De projecten met de nummers 3, 6, 7, 9,
10, 12, 13, 14 en 25 zijn landelijke projecten die niet aan één specifieke locatie zijn
gebonden, en zijn om die reden niet in deze kaart opgenomen.
De precieze invulling van de maatregelen is soms pas tijdens de uitvoering van de
projecten bekend. Definitieve besluitvorming over de maatregelen vindt in
afzonderlijke projectbesluiten plaats en niet in dit actieplan. Om deze reden zijn de
wettelijk verplichte maatregelen voor deze infrastructurele projecten niet concreet in
dit actieplan opgenomen. Maatregelen van projecten waarvoor de definitieve
besluitvorming heeft plaatsgevonden, zijn meegenomen bij de bepaling van het
effect in dit actieplan. In bijlage D staan verschillende websites die specifieke
informatie geven over deze projecten.

Figuur 9 Locaties met de MIRT projecten. De projecten met de nummers 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 en 25 zijn
niet in deze kaart opgenomen omdat ze niet aan één specifieke locatie zijn gebonden.
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4.3.2 Beheer en onderhoud van spoor
In beheer- en onderhoudsprojecten worden met het oog op geluid aanpassingen aan
de hoofdspoorwegen gedaan. Daar waar nog aanwezig wordt voegenspoor
vervangen door voegloos spoor. Daardoor verdwijnt het stootgeluid bij de passage
van een trein(wiel) over een voeg. Ook vervanging van houten dwarsliggers door
dwarsliggers van beton zorgt voor een geluidreductie. Deze vervanging vindt
gelijktijdig plaats met beheer en onderhoud van het spoor.
Naast beheer- en onderhoudsprojecten van het reguliere spoor zijn ook
ombouwprojecten voor spoorbruggen relevant voor lokale geluidsituaties.
Spoorbruggen die niet voor geluid geoptimaliseerd zijn veroorzaken soms duidelijk
meer geluid dan de spoorbaan die erop aansluit. Bij groot onderhoud en
vernieuwing van spoorbruggen is het beleid om nieuwe technieken toe te passen.
Daardoor worden lawaaiige stalen spoorbruggen veelal vervangen door stillere
betonnen kunstwerken met spoor in ballast of door stalen bruggen die gebouwd zijn
volgens het ‘stille brug’-concept. Deze maken in de meeste gevallen niet meer
geluid dan de normale spoorbaan die daarop aansluit.
4.4 In voorbereiding zijnde maatregelen bij geluidsprojecten
Geluidsprojecten zijn projecten waar vanuit het perspectief van de
spoorinfrabeheerder enkel fysieke aanpassingen worden gedaan ter beperking van
geluid. Dit zijn bijvoorbeeld het plaatsen van raildempers of geluidschermen. Soms
wordt de uitvoering van deze projecten wel gecombineerd met andere
spoorwerkzaamheden.
Er zijn drie soorten geluidsprojecten:
1. Naleving van geluidproductieplafonds
2. Geluidssanering waarbij al lang bestaande geluidshindersituaties worden
opgelost.
3. Het plaatsen van geluidmaatregelen op verzoek van een gemeente bij
stadsvernieuwing of nieuwbouw van woningen.
Hieronder worden deze drie typen geluidsprojecten nader beschreven.
4.4.1 Naleving van geluidproductieplafonds
Na de inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer op
1 juli 2012 is ProRail gestart met de voorbereidingen voor het eerste
nalevingsverslag van de (nieuwe) geluidproductieplafonds. Omdat de nieuwe regels
halverwege 2012 in werking zijn getreden, en een nalevingsverslag betrekking moet
hebben op een heel kalenderjaar waarin geluidproductieplafonds van kracht waren,
zal in 2014 voor het eerst een nalevingsverslag opgesteld worden. Dit verslag zal
betrekking hebben op het jaar 2013. In het verslag moet ook worden aangegeven
welke acties (bijvoorbeeld het voorbereiden van maatregelen) de beheerder gaat
uitvoeren bij dreigende plafondoverschrijdingen. Op dit moment is er nog geen zicht
op locaties waar in de komende planperiode voor de naleving van de
geluidproductieplafonds geluidmaatregelen voorzien zijn. In dit actieplan zijn
hiervoor daarom ook nog geen maatregelen opgenomen.
4.4.2 Geluidssanering en het Meerjarenprogramma geluid (MJPG)
Geluidssanering betreft het oplossen van al lang bestaande geluidshindersituaties.
Sinds 1 juli 2012 berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
geluidssanering rond hoofdspoorwegen bij de beheerder van de infrastructuur
(ProRail). De financiering is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT) en de aanpak is daar opgenomen als het
Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).
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Saneringsmaatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van) bronmaatregelen,
het toepassen van een stille spoorconstructie, het plaatsen van geluidschermen, het
isoleren van woningen en/of het onttrekken van de woning aan de
woonbestemming. De Minister van Infrastructuur en Milieu streeft ernaar, net als bij
het treffen van geluidmaatregelen in andere projecten, het plaatsen van
bronmaatregelen zoals raildempers te bevorderen.
ProRail heeft op hoofdlijnen een planning voor de uitvoering van het MJPG. In deze
planning worden meerdere saneringsplannen (elk voor een ander deel van het
spoornetwerk) opgesteld. In 2013 wordt gestart met het opstellen van het eerste
saneringsplan. Een saneringsplan bevat onder andere een planning voor de
uitvoering van het plan en een voorstel voor de saneringsmaatregelen. De Minister
van Infrastructuur en Milieu stelt de saneringsplannen, inclusief de
uitvoeringstermijn, vast. Volgens de wet moeten uiterlijk in 2020 alle
saneringsplannen zijn ingediend. De vaststelling en uitvoering zullen grotendeels in
dezelfde periode plaatsvinden, maar kunnen in enkele gevallen wat later gereed zijn
of worden uitgevoerd in combinatie met onderhoud of andere werkzaamheden na
2020.
De realisatie van de eerste maatregelen zoals raildempers, geluidschermen en
gevelisolatie is voorzien in 2015. Op dit moment is nog niet aan te geven welke
maatregelen op welke locaties in de saneringsplannen zullen worden opgenomen.
Daarom zijn in dit actieplan nog geen MJPG-maatregelen opgenomen.
Behalve in het MJPG zullen saneringsmaatregelen ook zoveel mogelijk worden
meegenomen in projecten waarin de hoofdspoorweg wordt gewijzigd of groot
onderhoud ondergaat. Dat wordt “gekoppelde sanering” genoemd (koppeling van
project en saneringsplicht), en deze vond ook al voor 1 juli 2012 plaats. Omdat ook
de maatregelen die in verband met gekoppelde sanering zullen worden getroffen
nog niet bekend zijn op het moment dat dit actieplan wordt vastgesteld, is hiervan
ook geen schatting in dit actieplan opgenomen.
Vóór 1 juli 2012 werd geluidssanering ook door gemeenten uitgevoerd, door een
subsidieaanvraag voor maatregelen te doen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai
(BSV), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Met de komst van het MJPG kunnen gemeenten geen nieuwe saneringsprojecten
meer indienen bij BSV. De projecten die al via BSV zijn gestart, worden wel door
BSV3 afgemaakt. De planning is dat in 2018 deze projecten zijn uitgevoerd.
Voor de volgende locaties is de geluidssanering in voorbereiding of uitvoering:
10. Laan van Nieuw Oost Indië;
1. Bussum;
11. Langedijk / Alkmaar;
2. Capelle a/d IJssel;
12. Maastricht;
3. Diemen;
4. Duiven;
13. Meerssen;
5. Haren-Gillen;
14. Nuenen;
6. Helmond;
15. Nunspeet;
7. Hillegom;
16. Watergraafsmeer;
8. Oldenzaal;
17. Deurne;
9. Hilversum;
18. Heeze Leende.
De maatregelen die op deze locaties worden getroffen zijn voor zover bekend
meegenomen in dit actieplan. Behalve voor de locaties Deurne en Heeze Leende.
3

Gegevens zijn aangeleverd in februari 2013 door Bureau Sanering Verkeerslawaai.
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Daarvan kwamen de gegevens over de maatregelen nadat de berekeningen van de
effecten al waren bepaald.
De vordering van de geluidssanering is te volgen op
www.geluidspoor.nl/geluidsanering.html. In bijlage D staan verschillende websites
die specifieke informatie geven over andere projecten.
4.4.3 Gemeentelijke geluidsprojecten
Bij grote gemeentelijke projecten nabij hoofdspoorwegen worden soms ook
geluidmaatregelen genomen door de gemeente. Voorbeelden zijn de aanleg van een
scherm of aarden wal. Dit kan het geval zijn bij nieuwe woonlocaties. Hierdoor daalt
ook de geluidsbelasting van bestaande woningen op dezelfde locatie.
Deze maatregelen zijn dan onderdeel van het totale gemeentelijke project. In
praktijk worden dit soort gemeentelijke projecten waarbinnen geluidmaatregelen
worden genomen, regelmatig samengenomen met aanlegprojecten, grote
reconstructies, beheer- en onderhoudsprojecten en sanering. Voor een aantal
projecten zijn de maatregelen bekend. Het gaat om de projecten:
1. Maasdonk;
3. Teylingen.
2. Rijssen – Holten;
4.5 Samenvatting in voorbereiding zijnde maatregelen
In paragraaf 4.3 en 4.4 zijn de projecten genoemd waar geluidmaatregelen zijn
voorzien in de periode 2013 tot 2018. Het betreft geluidmaatregelen zoals de aanleg
van een stillere spoorconstructie, de aanleg van geluidschermen en de aanleg van
raildempers.
Voor het in beeld brengen van de geluidhinder op landelijk niveau is bij de aanleg
van stillere spoorconstructies de ombouw naar voegloos spoor op betonnen
dwarsliggers het meest bepalend. De komende planperiode is uitbreiding van dit
spoortype voorzien op bijna 400 km. Daardoor neemt het percentage spoor met dit
spoortype toe van 61 naar 69%. De locaties waar deze ombouw plaatsvindt, zijn
weergegeven in Figuur 10. De uitbreiding van raildempers is voorzien op 34 km
spoor (zie Figuur 11). Daardoor is er een uitbreiding van spoor met raildempers van
32%. Voor geluidschermen is een uitbreiding voorzien met 115 km (zie Figuur 12).
Dit is een toename van 23%.
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Figuur 10 Geplande aanleg van voegloos spoor op betonnen dwarsliggers van 2013 t/m 2017 op de trajecten met meer dan 30.000 treinpassages in 2011 (zie Figuur 1).
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Figuur 11 Geplande aanleg van raildempers van 2013 t/m 2017 op de trajecten met meer dan 30.000
treinpassages in 2011 (zie Figuur 1).
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Figuur 12 Geplande aanleg van geluidschermen van 2013 t/m 2017 op de trajecten
met meer dan 30.000 treinpassages in 2011 (zie Figuur 1).
4.6 Vervoersontwikkelingen
4.6.1 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is voor spoor een pakket aan
maatregelen vastgelegd waarmee het spoorvervoer tussen de grote steden in de
Randstad, Brabant en Gelderland met gemiddeld 5% per jaar kan groeien. Ook kan
het goederenvervoer toenemen zonder dat dit het personenvervoer in de weg zit. In
de plannen is ervan uitgegaan dat het goederenvervoer groeit naar 66 tot 102
miljoen ton per jaar in 2020. Om deze groeidoelstellingen te kunnen realiseren
houdt PHS rekening met een verlaging van de geluidproductie van goederen- en
personentreinen in de periode tot 2020. Aanvullend daarop is in PHS voorzien dat,
waar nodig volgens de wettelijke normen, geluidbeperkende maatregelen worden
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getroffen. Het gaat dan veelal om het plaatsen van raildempers of geluidschermen
en gevelisolatie van geluidsbelaste woningen. De groei van het verkeer leidt
hierdoor niet tot een aantasting van de leefbaarheid in de omgeving van het spoor.
Op basis van de voorkeursbeslissing PHS zijn de volgende corridors (zie Figuur 13)
benoemd:
Reizigerscorridors Alkmaar-Amsterdam, Amsterdam-Utrecht-Eindhoven,
Schiphol-Utrecht-Arnhem-Nijmegen, Den Haag CS-Rotterdam-Breda en BredaEindhoven.
Routering goederenvervoer Zuid- en Oost-Nederland.
Het spoornetwerk dat binnen deze corridors ligt, betreft vrijwel geheel
hoofdspoorwegen die ook in de tweede geluidskaart zijn meegenomen. Uitzondering
zijn kleine delen van de routering goederenvervoer waar deze bij Venlo en Oldenzaal
de grens naar Duitsland overgaan.
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Figuur 13 Locatie van de PHS corridors en in het rood de trajecten van met hoofdspoorwegen met jaarlijks
meer dan 30.000 treinen (2e tranche geluidskaarten).

Bij het realiseren van de voorgenomen verkeersgroei, wil de Minister van
Infrastructuur en Milieu een balans vinden tussen vervoersgroei enerzijds en de
kwaliteit van de leefomgeving anderzijds. De geluidstoename die wordt veroorzaakt
door de extra inzet van treinen kan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door de
instroom van stiller materieel. Beoogd wordt om in 2020 al het reizigersvervoer te
realiseren met stil materieel en het goederenvervoer te realiseren met tenminste
80% stil goederenmaterieel en maximaal 20% lawaaiig materieel. Het Rijk heeft
hiertoe in 2008 een stimuleringsregeling geïntroduceerd en in 2012 aangepast ,die
vervoerders/wagoneigenaren in staat stelt om via een prestatieregeling van Prorail
een vergoeding voor de ombouw van bestaande wagons te ontvangen. Ook zet het
Rijk er in Europees verband op in om met de omliggende landen nadere afspraken
hierover te maken. Met name vanuit het perspectief van de goederen corridors
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wordt hier op ingezet. Gelet op deze initiatieven, en gezien de recente vrijgave van
de LL-blokken en de ontwikkelingen in Duitsland, zijn er naar mijn mening voor
vervoerders en wagoneigenaren geen belemmeringen meer om het gestelde doel te
realiseren. Daarnaast biedt het nieuwe stelsel van geluidproductieplafonds voor stille
treinen meer ruimte dan voor lawaaiige. Dit zal de inzet van stil materieel verder
stimuleren.
4.6.2 Inzet op stille treinen
Effectief bronbeleid voor geluid is nodig om de gezondheidseffecten en hinder te
verminderen, geld voor geluidschermen te besparen en meer mogelijkheden te
scheppen voor bijvoorbeeld woningbouw of capaciteitsvergroting van infrastructuur.
De financiële besparingen kunnen groot zijn. Als alle treinen bijvoorbeeld van stille
remsystemen worden voorzien, zou dit de samenleving honderden miljoen euro’s
aan kosten voor geluidschermen besparen.
Door de toename van de inzet van stil materieel is in 2011 deze 70% voor personentreinen bereikt. Voor goederentreinen is de inzet van stil materieel in 2011 toegenomen tot 12%. Voor de komende planperiode is als tussendoel gesteld dat in
2016 40% van het goederenmaterieel stil is. De NS rijdt al voor een groot deel met
stiller materieel. Het enige lawaaiige materieel dat nog bij NS in gebruik is, zijn de
ICRm rijtuigen. De NS verwacht in de loop van 2013 een besluit te nemen over al
dan niet ombouwen van deze 25 tot 30 jaar oude ICRm rijtuigen. In 2010 is het
deel van het ICRm-park dat door NS Hispeed wordt ingezet op de HSL overigens al
omgebouwd door de toegevoegde gietijzeren blokkenrem uit te schakelen. Deze
omgebouwde rijtuigen vallen nu in de stillere rekencategorie 8. Voor deze ombouw
heeft NS Hispeed gebruik gemaakt van de Stimuleringsregeling Toename Stille
Treinkilometers.
Het inzetten van stil goederenmaterieel in Nederland wordt door de volgende
ontwikkelingen bevorderd:
Invoering van geluidproductieplafonds op 1 juli 2012. Daardoor is groei van het
goederenvervoer niet zonder meer mogelijk, tenzij tegelijkertijd wordt ingezet
op stil materieel.
Aanpassing van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. In
dit besluit staan regels waarmee de capaciteit op het spoor wordt verdeeld. Een
aanpassing van dit besluit is in de komende planperiode voorzien waarin stil
materieel bij capaciteitsverdeling voorrang krijgt.
Bonusregeling voor gebruik van stille goederenwagen in Nederland en Duitsland
en een verbod van lawaaiige goederentreinen in Zwisterland vanaf 2020. Tevens
zet Nederland in op een internationale aanpak voor dit onderwerp.
Op termijn wordt een malus-regeling ingesteld voor relatief lawaaiig vervoer.
De reductie van hinder door de inzet van stille goederenwagens komt pas goed tot
zijn recht indien zo’n trein ook met 100% stille goederenwagens rijdt. Met zo’n
100% stille trein wordt voorkomen dat de aanwezigheid van één of meerdere
lawaaiige goederenwagens de geluidreductie van de stille wagons vrijwel geheel
tenietdoet. In Nederland is in 2012 een proef gestart waarbij vervoerders een
bijdrage krijgen van € 0,04 per gereden wagenkilometer in Nederland, wanneer de
goederentreinen volledig bestaan uit nieuwe stille wagens. De proef duurt 4 jaar en
is thans op de verbindingen Rotterdam – Emmerich, IJmuiden – Duitsland en
IJmuiden – België.
Daarnaast is een bonusregeling opgenomen in de zogeheten Netverklaring 2013 van
ProRail. In de periode waarin deze Netverklaring geldig is (9 december 2012 t/m 7
december 2013) krijgt een spoorwegonderneming een bonus van € 0,04 per
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kilometer per wagon (tot een maximum van 120.000 kilometer) voor het rijden met
stil gemaakt materieel.
Europees beleid en de TSI
Om een verdere vermindering van het aantal (ernstig) gehinderden te realiseren, is
het noodzakelijk dat in de toekomst de EU scherpere geluidseisen stelt aan treinen.
De instroom van goederenwagens is immers vooral een internationaal onderwerp.
Het wagenpark van goederentreinen dat rijdt in Nederland circuleert door geheel
Europa en is tevens eigendom van vele internationale vervoerders. Daarbij moet in
ogenschouw worden genomen dat het merendeel van de wagons door vervoerders
wordt geleased.
Het blijkt dat de geluidreductie van stil materieel echt goed naar voren komt als
tenminste 75 tot 85% van het wagenpark dat een locatie passeert stil is. Als alle
treinen op een bepaald baanvak een geluidproductie hebben die minstens 7 dB lager
is, dan de geluidproductie van lawaaiig treinmaterieel (met gietijzeren remblokken),
is de door de omgeving waar te nemen totale geluidreductie ook 7 dB. Is echter
50% van het passerende treinverkeer 7 dB stiller dan is de totale geluidreductie 2,2
dB. Een reductie van 3,5 dB wordt bereikt als 70% van het treinverkeer 7 dB stiller
is. Om ervoor te zorgen dat tenminste 75 tot 85% van het wagenpark stil is, is een
krachtige en langdurige Europese aanpak nodig. Met zo’n Europese aanpak is op
onderdelen een start gemaakt. Het is nodig dit verder uit te breiden.
Internationale eisen voor bestaand goederenmaterieel zijn ook nodig om een
significante geluidreductie te behalen met ‘akoestisch slijpen’. Door akoestisch
slijpen worden de oneffenheden op het spoor weggehaald. Daardoor maakt een
passerende trein minder geluid. Deze reductie is echter vooral te realiseren bij stil
treinmaterieel (zonder gietijzeren remblokken). Treinen met gietijzeren remblokken
geven geen tot een zeer geringe geluidreductie op trajecten die akoestisch geslepen
zijn.
Het beleid op het gebied van stille treinen wordt voornamelijk bepaald door de
Europese commissie. In de TSI Noise (Technical Specification of Interoperability) zijn
voorschriften opgenomen voor de geluidemissie van nieuw treinmaterieel. Het Rijk
neemt deel aan de voorbereiding en besluitvormingsprocedures van de TSI Noise
om de inzet van stillere treinen te bevorderen. Een grote revisie waarbij de
emissienormen naar verwachting worden aangescherpt wordt in de loop van 2013
verwacht.
Internationale samenwerking op corridor Rotterdam - Genua
Door het Ministerie van I&M wordt gewerkt aan het oplossen van belemmeringen en
het creëren van stimulansen voor de ombouw van bestaande lawaaiige goederenwagens met LL-remblokken op de corridor Rotterdam – Genua. Samen met Duitsland, Zwitserland en Italië wordt gewerkt aan een aanpak. Deze bestaat onder meer
uit het invoeren van een bonusregeling om gebruik van nieuwe en omgebouwde
stille goederenwagons op de corridor te stimuleren en het verbeteren van de internationale samenwerking waardoor het gebruik van stille goederenwagons in de verschillende landen aantrekkelijker wordt voor vervoerders.
Duitsland heeft inmiddels een bonusregeling voor stille goederentreinen. In Zwitserland is door de regering op 30 november 2012 aan het parlement voorgesteld om
vanaf 2020 lawaaiige goederentreinen geheel te weren.
4.7 Financiële informatie over maatregelen
Het actieplan geeft inzicht in de kosten en de baten (verlaging geluidsbelasting,
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vermindering aantal gehinderden) van de voorgenomen maatregelen. Hoewel er
meestal van wordt uitgegaan dat milieumaatregelen alleen extra kosten opleveren,
kunnen er ook opbrengsten zijn. Directe opbrengsten kunnen waardestijging van
grond of gebouwen zijn, maar ook minder zichtbare opbrengsten, zoals verbetering
van het leefmilieu en afname van gezondheidsklachten. De opbrengsten van de
maatregelen in dit plan zijn alleen gekwantificeerd voor zover het de effecten op
aantallen woningen in verschillende geluidsklassen betreft.
Over de kosten van geluidmaatregelen kan het volgende worden gezegd:
Aanlegprojecten en grote reconstructies: het budget voor de geluidmaatregelen
is onderdeel van de totale projectkosten en is niet precies aan te geven. Het
budget voor deze maatregelen wordt, samen met de overige projectkosten
vastgelegd in het MIRT;
Voor de naleving van de geluidproductieplafonds worden (in de toekomst) kosten voor geluidmaatregelen gemaakt. Deze kosten zijn nu nog niet aan te geven;
Beheer- en onderhoudsprojecten: het budget voor de geluidmaatregelen is onderdeel van de totale projectkosten voor beheer en onderhoud en is niet precies
aan te geven;
Saneringsprojecten door gemeenten: Voor 19 projecten die reeds in uitvoering
zijn is nog een budget van ca. € 34 miljoen beschikbaar. Voor 14 projecten die
momenteel worden voorbereid komt tot 2018 € 27 miljoen beschikbaar. De
planning is dat in dat jaar alle projecten zijn uitgevoerd.
MJPG: In de periode tot 2020 is een programmabudget voor spoor beschikbaar
van € 613 miljoen voor maatregelen zoals raildempers, schermen en gevelisolatie. In de komende planperiode worden de benodigde maatregelen naar verwachting voor een zeer groot deel vastgesteld in plannen. Het grootste deel van
de uitvoering daarvan en daarmee van de uitgave van het budget wordt naar
verwachting in de volgende planperiode (2018-2023) uitgegeven.
Gemeentelijke geluidprojecten: Het budget van de geluidmaatregelen is onderdeel van totale projectkosten van bijvoorbeeld een bestemmingsplanontwikkeling.
(Stimuleren van) ombouw van lawaaiig materieel: Deze kosten lopen uiteen van
enkele honderden euro per aanpassing tot enkele honderdduizenden euro per
aanpassing en zijn daarom niet generiek aan te geven.
4.8 Effecten van maatregelen, algemeen
Geluidmaatregelen hebben effect op woningen langs het spoor. Hoe groot dit effect
is, hangt samen met veel verschillende factoren. In deze paragraaf wordt ingegaan
op het effect van de voorgenomen maatregelen in de planperiode. In algemene zin
hebben de geluidmaatregelen de effecten zoals in Tabel 3 is opgenomen. De
bandbreedte bij geluidschermen is zo groot omdat de ligging van de woning ten
opzichte van het scherm (afstand, hoogte) in sterke mate het effect bepaalt.
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Type maatregel
Stillere spoorconstructies4
Raildempers (per strekkende meter enkel per spoor)
Geluidscherm 2 meter hoog per strekkende meter
Geluidscherm 3 meter hoog per strekkende meter
Geluidscherm 4 meter hoog per strekkende meter
Ombouw van rijdend materieel

Indicatie geluidreductie [dB]
2 – 4 dB
ca. 3 dB
0 – 8 dB
0 – 12 dB
0 – 20 dB
4 – 9 dB

Tabel 3 Overzicht van geluidmaatregelen en geluidreductie.

Stillere spoorconstructies en raildempers hebben lokaal effect hebben naar beide
zijden van het spoor. Ook geluidschermen hebben een lokaal effect. Dit effect treedt
echter enkel op aan de zijde van het spoor waar het scherm is geplaatst. Aan de
overzijde van het spoor heeft het scherm geen effect. Dit verschil is een van de
redenen waarom het rijksbeleid de toepassing van bronmaatregelen wil bevorderen.
De ombouw van rijdend materieel heeft effect op alle trajecten waar deze treinen
rijden. Het totale effect op de omgeving is afhankelijk van de materieelsamenstelling op het betreffende baanvak. Dit kan van jaar tot jaar verschillen. Het
effect van de ombouw van rijdend materieel is daarom niet in dit actieplan
meegenomen.
Gevelmaatregelen hebben uiteraard alleen effect op het verlagen van het geluid
binnen in de woning.
4.9 Analyse van het effect van voorgenomen maatregelen in planperiode
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de berekening van het effect van de in
paragraaf 4.5 beschreven maatregelen op het geluidsniveau bij de woningen langs
de hoofdspoorwegen waar jaarlijks meer dan 30.000 treinen passeren. Hierin zijn de
volgende maatregelen niet meegenomen:
•
de MIRT-projecten waarvoor de maatregelen nog niet bekend zijn (zoals PHS).
•
de maatregelen uit de nog vast te stellen saneringsplannen in het kader van het
MJPG.
•
de effecten van een andere inzet van het materieel.
•
de effecten door ombouw van rijdend materieel.
Van de MIRT- en MJPG projecten zijn de geluidmaatregelen veelal nog niet
(definitief) vastgesteld of nog niet zeker.
Tabel 4 bevat de resultaten voor het hele etmaal (Lden) en voor alleen de
nachtperiode (Lnight) in 2011. Op de locaties met maatregelen komt de reductie
overeen met de in tabel 3 aangegeven waarden. Wordt het effect van alle in de
periode 2013-2018 voorgenomen maatregelen over het gehele spoorwegnet
gemiddeld, dan daalt de gemiddelde geluidemissie met 0,24 dB. Dat komt door de
toepassing van stille spoorconstructies (Figuur 10) en raildempers (Figuur 11).

4

Onder stillere spoorconstructies wordt verstaan: een ballastbed met betonnen dwarsliggers
en voegloos spoor. De geluidreductie betreft het verschil met een spoor met ballastbed met
houten dwarsliggers en eventueel in combinatie met voegenspoor.
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Geluidsniveau
Lden
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB

Aantal
woningen
50.800
23.400
8.400
1.900
200

Aantal
personen
116.900
53.900
19.300
4.300
500

Geluidsniveau
Lnight
50-54 dB
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
> 70 dB

Aantal
woningen
35.000
13.500
4.600
900
0

Aantal
personen
80.700
31.100
10.500
2.000
0

Aantal
gehinderden
14.000
10.200
5.400
1.700
200

Aantal ernstig
gehinderden
3.500
3.200
2.100
800
100

Aantal
slaapgestoorden
2.400
1.600
600
200
0

Tabel 4 Geluid van het hoofdspoorwegennet waar in 2011 meer dan 30.000 treinen passeren na het treffen
van de thans bekende maatregelen.

Als gevolg van de voorgenomen maatregelen in de periode 2013 – 2018 neemt het
aantal woningen met geluidsbelasting van 70 dB en meer af met circa 500. Het
aantal woningen neemt hier voor de etmaalwaarde Lden met ruim 19% af. Uit een
vergelijking van de resultaten met de in 2012 vastgestelde geluidskaart over het
jaar 2011 (Tabel 2), volgt dat in gedurende het etmaal (Lden) maximaal 2.600
woningen een geluidsbelasting hebben die boven de plandrempel van 70 dB. Dit zal
over 5 jaar naar verwachting zijn teruggebracht tot circa 2.100 woningen. De
geplande maatregelen hebben zowel op de dag, avond als ook op de nachtperiode
een geluidreducerend effect. Voor de nachtperiode is het aantal woningen met een
geluidniveau boven de plandrempel van 70 dB zeer klein en afgerond gelijk aan 0.
Een samenvatting van de verschillen staat in Tabel 5.
De afname komt vooral door de realisatie van bovenbouwaanpassingen en
geluidschermen zoals beschreven in hoofdstuk 4. Omdat schermen en raildempers
veelal voor de locaties met de hogere geluidsbelastingen worden gerealiseerd, is
binnen deze geluidsklassen ook het meeste effect terug te zien.
Geluidsniveau
Lden

55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB

Aantal
woningen in
2011
55.100
25.900
9.800
2.400
200

Aantal
woningen in
2011 na
maatregelen
50.800
23.400
8.400
1.900
200

Afname van het
aantal woningen

8%
10%
14%
21%
0%

Tabel 5 Geluid van het hoofdspoorwegennet waar in 2011 meer dan 30.000 treinen passeren zonder en met
het treffen van de thans bekende aanvullende maatregelen.

De geplande maatregelen hebben ook een groot effect op woningen met een
geluidsbelasting die onder de plandrempel ligt. Het effect in absolute aantallen is
groot omdat het aantal woningen met een geluidsbelasting tussen de 55 en 70 dB
groot is.
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Het effect op het aantal woningen wordt vertaald naar mensen en de mate van
hinder die zij ondervinden. De wijze waarop dat is gedaan is beschreven in bijlage
C. Figuur 14 geeft een overzicht van de verandering van het aantal woningen per
geluidsklasse voor de etmaalperiode (Lden).

60000

Aantal woningen met geluidbelastingklasse [Lden]
EU geluidkaart 2e tranche 2011

50000
EU geluidkaart 2e tranche 2011 met
maatregelen actieplan

40000
30000
20000
10000
0
55 - 59 dB
-

60 - 64 dB

65 - 69 dB

70 - 74 dB

>= 75 dB

Figuur 14 Overzicht van het aantal woningen gedurende het etmaal (Lden) voor de twee varianten
2011: (1) EU-geluidskaart en (2) EU geluidskaart met aanvullende de reeds geplande
geluidmaatregelen. Beide langs de trajecten met meer dan 30.000 treinpassages in 2011 (zie Figuur
1).

Bij de analyse van het effect van voorgenomen maatregelen is geen rekening
gehouden met de toename van het spoorverkeer. Bij het bepalen van de (omvang
van de) geluidmaatregelen wordt overigens wel rekening gehouden met een
verwachte toename van het spoorverkeer.

4.10Doorkijk naar volgende fase
Uit dit hoofdstuk blijkt dat in de planperiode 2013-2018 opnieuw een aanzienlijke
hoeveelheid geluidmaatregelen wordt genomen. Deze geluidmaatregelen hebben
een significante afname van het aantal geluidsbelaste woningen en dus ook het
aantal (ernstig) gehinderden tot gevolg. Een deel van de te treffen maatregelen is
bekend. Op basis daarvan blijkt dat het aantal woningen boven de plandrempel na
het treffen van de reeds bekende maatregelen met circa 19% afneemt.
Na de komende planperiode zal voor 2016 opnieuw een geluidskaart worden
opgesteld voor hoofdspoorwegen. Deze kaart wordt in 2017 vastgesteld. Dan zal
blijken welke maatregelen daadwerkelijk zijn genomen en in hoeverre deze hebben
geleid tot een oplossing van de geluidsknelpunten. In 2018 wordt dan een nieuw
actieplan voor de periode 2018 – 2023 vastgesteld.
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Nederland loopt in de nabije toekomst tegen de grenzen aan van:
De geluidreductie die maximaal mogelijk is met maatregelen als de aanpassing
van de spoorconstructie en de plaatsing van geluidschermen en -wallen;
De maatschappelijke aanvaardbaarheid van de kosten van deze maatregelen;
De maatschappelijke aanvaardbaarheid van het plaatsen van een grote hoeveelheid (hoge) schermen, wegens aantasting van het landschap en verdwijnen van
het uitzicht.
Door de voorziene groei van het reizigers- en goederenvervoer per spoor zal het
spoorverkeer verder toenemen. Door deze toename is het voor een verdere
vermindering van het aantal (ernstig) gehinderden noodzakelijk dat in de toekomst
ingezet wordt op de volledige inzet van stille reizigerstreinen en de inzet van 80 tot
100% stille goederentreinen. Voor de inzet van stille goederentreinen dient nog de
grootste stap gezet te worden. Daarvoor is een krachtige en langdurige Europese
aanpak nodig. Nederland neemt deel aan de voorbereiding en
besluitvormingsprocedures van de internationale voorschriften (TSI genaamd) die
de inzet van stillere treinen bevorderen. Een aanscherping van de TSI wordt in 2013
verwacht. Tevens neemt Nederland deel aan diverse initiatieven voor de ombouw
van het huidige lawaaiige goederenmaterieel. Becijferd is dat een groter aandeel
van stiller materieel in heel Europa de komende vijftien jaar voor tientallen
miljarden euro aan maatschappelijke baten kan opleveren (Europees onderzoek en
onderzoek door UIC).
Bij succesvol Europees bronbeleid kan de geluidsbelasting op woningen langs
hoofdspoorwegen waarop jaarlijks meer dan 30.000 treinen passeren ook na de
komende planperiode verder dalen, ondanks een verdere groei van het reizigers- en
goederenvervoer. Voorts zal na 2018 periode een daling optreden van de
geluidsbelasting op vooral de zwaarst belaste woningen als gevolg van de afronding
van het MJPG sanering.

Pagina 45 van 55

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018

5 Zienswijzen

Het ontwerp van het Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen
heeft voor eenieder ter inzage gelegen van 12 juli tot en met 22 augustus 2013. In
die periode zijn er bij het Centrum publieksparticipatie vier schriftelijke zienswijzen
over het ontwerp ingediend. Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingediend.
De inhoud van de ontvangen – soms zeer uitgebreide – reacties is divers. De bundel
met de volledige schriftelijke inspraakreacties is te downloaden via de website van
het Centrum Publieksparticipatiewww.centrumpp.nl5www.centrumpp.nl.
In een Nota van Antwoord zijn de kernpunten van de ingediende zienswijzen
samengevat en beantwoord. Deze Nota van Antwoord is integraal als Bijlage E in dit
actieplan opgenomen.
Sommige zienswijzen hadden betrekking op meer dan één ontwerpactieplan van het
Rijk. In dat geval zijn de relevante delen van die zienswijzen in de betreffende Nota
van Antwoord beantwoord.
Sommige zienswijzen hadden tevens betrekking op een provinciaal of gemeentelijk
Actieplan Omgevingslawaai. De complete zienswijze is dan in afschrift aan de
betreffende provincie of gemeente gestuurd.
Naar aanleiding van de zienswijzen is het actieplan ten opzichte van het ontwerp op
een aantal onderdelen inhoudelijk gewijzigd. In Bijlage E is aangegeven welke
onderdelen dit betreft, en wat de doorgevoerde wijzigingen zijn.

5

www.centrumpp.nl/Images/Bundel%20van%20zienswijzen_tcm318-345894.pdf
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Bijlage A

Begrippenlijst

Begrip
agglomeratie

Verklaring
als verstedelijkt gebied met meer dan 100.000
inwoners aangewezen gebied. Er zijn in Nederland 21
agglomeraties aangewezen.

bevoegd gezag

instantie die besluiten neemt

bronbeheerder

degene die de geluidsbron (de weg, het spoor) beheert

dB

decibel, grootheid waarin de sterkte van het geluid
wordt weergegeven. Zie ook: Lden.

dosis-effectrelatie

relatie tussen de geluidssterkte en de mate van hinder
die mensen ervan ondervinden

Europese richtlijn omgevingslawaai

Richtlijn 2000/14/EG van het Europese parlement
waarmee harmonisatie van de wetgeving inzake
geluidemissie in het milieu wordt beoogd

geluid
geluidsbelasting in dB

met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen
De sterkte van het geluid in de dosismaat Lden,,
afgerond op een geheel getal

geluidsbelastingkaart (verder in dit plan

Kaarten die betrekking hebben op de geluidsbelasting

“geluidskaart” genoemd)

Lden en de geluidsbelasting Lnight op woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen vanwege rijkswegen met
meer dan 3 miljoen voertuigbewegingen per jaar

geluidhinder

subjectieve ervaring van mensen waarbij ze geluid of
lawaai hinderlijk vinden

hoofdspoorweg

spoorweg die als “hoofdspoorweg” is aangewezen in de
Spoorwegwet

Lden

dosismaat voor geluid. Lden staat voor Level dayevening-night, oftewel het Niveau van dag-avondnacht. Dit is de jaargemiddelde geluidsbelasting op een
woning of ander geluidsgevoelig object over alle
perioden van 07.00–19.00 uur (dag), van 19.00–23.00
uur (avond) en van 23.00–07.00 uur (nacht). De drie
deelniveaus worden ‘gewogen’ bij elkaar opgeteld tot
één niveau voor het hele etmaal. ‘Gewogen’ betekent
dat er rekening mee gehouden wordt dat de drie
perioden dag, avond en nacht niet dezelfde duur
hebben. Verder wordt voor de avondperiode een opslag
van 5 dB toegepast, en voor de nachtperiode 10 dB.
Geluidsbelastingen Lden worden altijd op een geheel
getal afgerond.

Lnight

dosismaat voor geluid, zie ook Lden. Lnight betreft de
geluidsbelasting in alleen de nachtperiode (23.00–07.00
uur). Geluidsbelastingen Lnight worden net als
geluidsbelastingen Lden altijd op een geheel getal
afgerond.

MIRT

Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en
Transport

verkeerslawaai

Het geluid afkomstig van verkeer op de openbare
(spoor-)weg
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Bijlage B

Dosis-effectrelaties voor geluid van spoorwegen

In de Regeling Omgevingslawaai (14 juli 2004) zijn dosis-effectrelaties beschreven
waarin de koppeling tussen een bepaald geluidsniveau van een bron en de
hinderbeleving van een ontvanger wordt gemaakt. Op basis van deze terminologie is
de tabel ingedeeld en zijn de berekeningen, ten behoeve van de geluidskaart,
uitgevoerd. Aangenomen is dat per woning gemiddeld 2,3 mensen wonen. Deze
relaties zijn ook overgenomen in de Regeling geluid milieubeheer (bijlage 2).
Geluidsniveau
[Lden]
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
70-74 dB
> 75 dB

Gehinderden per
100 bewoners
12
19
28
40
47

Ernstig
gehinderden per
100 bewoners
3
6
11
18
23

Tabel 6 Dosis-effectrelaties voor spoorweglawaai (Lden).

Geluidsniveau
[Lnight]
50-54 dB
55-59 dB
60-64 dB
65-69 dB
> 70 dB

Slaapgestoorden
per 100
bewoners
3
5
6
8
10

Tabel 7 Dosis-effectrelaties voor spoorweglawaai (Lnight).
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Bijlage C

MIRT-projecten met mogelijk invloed op geluid

De onderstaande MIRT-projecten hebben mogelijk invloed op geluid:
1. Amsterdam Zuidas: Er wordt uitgegaan van een volledig 4-sporige zuidtak
en een 6-sporig station en een OV-terminal. Start realisatie is vanaf 2013.
Onderdelen van het project starten voor het onherroepelijk Tracébesluit.
Deze worden gerealiseerd via OV-SAAL en het bestemmingsplan van
Amsterdam. Oplevering is in de periode 2021 – 2025. De diverse project
onderdelen komen op verschillende momenten gereed.
2. Arnhem Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject): Er wordt een nieuwe OVterminal gerealiseerd. De aansluiting van het station op de stad wordt verbeterd. Nieuwe, hoogwaardige woon- en werkfuncties worden in bestaand
stedelijk gebied toegevoegd. Oplevering OV-terminal is in de periode 2011 –
2014.
3. Aslastenclusters I, II, III: Het spoorwegnet wordt door middel van met name bovenbouwvernieuwingen, zoals dwarsliggers, spoorstaven, baanlichaam
en aanpassingen van kunstwerken, geschikt gemaakt voor zwaardere treinen en hogere snelheden. Oplevering is in de periode 2010 – 2016.
4. Den Haag CS, perronsporen 11 en 12: De tijdelijk aan RandstadRail in gebruik gegeven perronsporen 11 en 12 zijn weer benodigd voor de zware rail.
De perronsporen 11 en 12 worden door ProRail weer aangesloten op het
emplacement Den Haag CS. Oplevering is gepland in 2015.
5. Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV): Door de toename van het
goederenvervoer over bestaand spoor (Elst-Arnhem-Deventer-Twente) ontstaan leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Er wordt gewerkt aan een divers pakket van hinderbeperkende maatregelen, waaronder het vervangen
van overwegen door tunnels en het versnellen van de sanering van geluidhinder. De oplevering is in 2015.
6. Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn): De capaciteit en
kwaliteit van de huidige achterlandverbinding van de Antwerpse haven (de
Montzenroute) is volgens België onvoldoende om het goederenvervoer per
spoor te verwerken. Daarom wil de Belgische regering het historische tracé
van de IJzeren Rijn weer in gebruik nemen. Diverse studies zijn uitgevoerd.
De initiatiefnemer van het project, België, heeft na de laatste studie nog
geen vervolgstap gezet. De vervolgplanning betreffende het opstellen van
een Tracébesluit is onbekend.
7. Grensoverschrijdend spoorvervoer Onderwerp: Nog geen tijdschema aanwezig. Er lopen op dit moment diverse initiatieven die de Minister van Infrastructuur en Milieu waar nodig en mogelijk zal ondersteunen. Deze initiatieven betreffen onder meer de verbinding Heerlen-Aachen, Enschede-Gronau,
Groningen-Leer en de lightrailverbinding Maastricht-Lanaken.
8. Hanzelijn: Aanleg van de Hanzelijn, tussen Lelystad en Zwolle, geschikt voor
snelheden tot 200 km/h. De lijn is, met maatregelen voor geluid en veiligheid, geschikt voor het personen- en goederenvervoer. 6 december 2012 is
de Hanzelijn opengesteld.
9. Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).
10. Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua: Onderdeel van deze optimalisering is het doortrekken en aansluiten van het wachtspoor aan de
noordkant in Zevenaar op het derde spoor in Duitsland.
11. OV Schiphol-Amsterdam- Almere-Lelystad: Het oplossen van capaciteitsknelpunten binnen deze corridor. Oplevering kkorte termijnmaatregelen in
de periode 2012 – 2016. De lange termijn maatregelen in de periode 2016 –
2020.
12. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Dit programma realiseert een hogere frequenties op het spoor en het verwerken van het groeiende goederenvervoer. Het gaat om de reizigerscorridors Alkmaar-Amsterdam, Amster-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dam-Utrecht-Eindhoven, Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen; Den HaagRotterdam-Breda en Breda-Eindhoven en routering van goederenvervoer
door Zuid- en Oost-Nederland. Diverse OTB’s/TB’s/MER’s worden vastgesteld
vanaf 2012. De oplevering is per werkpakket verschillend. Vanaf 2013 start
de realisatie.
Programma Kleine Functiewijzigingen: De projecten uit dit programma dragen bij aan het verhogen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor. Geluidmaatregelen maken onderdeel uit van deze projecten. Jaarlijks wordt het meerjarenprogramma, na consultatie van de vervoerders, geactualiseerd.
Project Reistijdverbetering: De maatregelen uit deze projecten zijn de aanleg van een extra perron te Deventer, uitbreiden van een wachtspoor bij Beilen, infrastructurele versnellingsmaatregelen op het baanvak Sittard-Heerlen
en maatregelen met betrekking tot rijden met 160 km/uur op daarvoor
reeds geschikte baanvakken (Den Haag-Hoofddorp, Amsterdam-Utrecht,
Boxtel-Eindhoven en de Flevolijn).
Quickscan Decentraal Spoor Nijmegen-Roermond: Effectieve maatregelen
die nodig zijn ter verbetering van de punctualiteit. Het gaat om snelheidsverhoging Blerick-Venray, sneller binnenrijden emplacement, snelheidsverhoging Venlo-Roermond, aanleg snelwissel bij Reuver en de aanleg dubbelspoor bij Reuver. Realisatie tussen 2012 en 2013.
Quickscan Decentraal Spoor Noord-Nederland: Effectieve maatregelen die
nodig zijn ter verbetering van de punctualiteit. Het gaat om:
De lijn Leeuwarden-Harlingen Haven (aanleg van snelle wissels bij Dronrijp en Franeker)
De lijn Leeuwarden-Sneek (snelheidsverhoging Mantgum-Leeuwarden;
aanleg van een dubbelspoor bij Sneek-Noord, inclusief de aanleg van
een extra perron). Deze maatregelen zijn in 2010 gerealiseerd.
De lijn Groningen-Nieuweschans (verhogen van de maximumsnelheid
tussen Groningen-Losplaats-Zuidbroek; snelheidsverhoging tussen Zuidbroek en Nieuweschans).
De lijn Groningen-Roodeschool (verhogen maximumsnelheid tussen
Sauwerd-Roodeschool; doortrekken van het spoor naar terminal AG Ems
(Roodeschool)).
Realisatie tussen 2011 en 2014.
Quickscan Decentraal Spoor Oost-Nederland: Effectieve maatregelen die nodig zijn ter verbetering van de punctualiteit. Het gaat om:
De lijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk (aanleg snelle wissel bij Doetinchem; aanleg dubbelspoor bij Wehl; aanleg snelle wissel bij Didam; verlenging perrons)
De lijn Amersfoort-Ede-Wageningen (aanleg dubbelspoor bij BarneveldNoord, incl. alternatieve plaatsing nieuw perron)
De lijn Zutphen-Winterswijk (verhogen aankomst- en vertreksnelheid bij
Zutphen; vrijleggen treindienst bij Zutphen), afhankelijk van bijdragen
provincie Gelderland.
De lijn Zwolle-Kampen (aanleg inhaalspoor)
De lijn Nijmegen-Roermond (snelheidsverhoging Nijmegen-Mook; op deze lijn worden ook in Limburg maatregelen getroffen)
Realisatie tussen 2011 en 2014.
Regionet, fase 1: Er is budget gereserveerd voor de uitvoering van een pakket extra maatregelen ter verbetering van het stadsgewestelijk (rail)vervoer in de noordvleugel van de Randstad (congestiepakket). Het pakket
heeft tevens een positief effect op het functioneren van het landelijk spoornetwerk. Oplevering van de maatregelen is in de periode 2007 – 2015.
Rijswijk-Schiedam (inclusief spoorcorridor Delft): Het spoorviaduct door de
stedelijke bebouwing in Delft veroorzaakt leefbaarheidproblemen. Als oplossing voor de leefbaarheidsproblemen te Delft wordt een spoortunnel van
2.300 meter lengte aangelegd. De spoortunnel wordt 2-sporig ingericht.
Vooruitlopend op het PHS besluit tot spooruitbreiding wordt de spoortunnel
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

echter 4-sporig uitgegraven. Oplevering 2-sporige tunnel is in 2015. Oplevering van de 4-sporige tunnel is in 2017.
Sloelijn + Geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn: Om diverse knelpunten op te
lossen wordt een nieuwe Sloelijn uitgevoerd. Deze ligt enkele kilometers
naar het westen en is conform alternatief 2 uit de Trajectnota. Tevens worden (aanvullende) inpassingmaatregelen voor geluid op het traject Vlissingen-Roosendaal (Zeeuwse lijn) getroffen. Oplevering Sloelijn geëlektrificeerd
in 2009, nieuw Besluit geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn in 2010 en oplevering Geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn in 2016.
Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte: De ‘Integrale Verkenning Rotterdams havengebied’ uit 2009 laat zien dat maatregelen noodzakelijk zijn om
de verwachte groei aan spoorgoederenvervoer door met name de komst van
de Tweede Maasvlakte op te vangen. Daartoe moet de capaciteit van de Havenspoorlijn en de bijbehorende openbare spooremplacementen meegroeien
met de verwachte vervoerstoename door uitbreidingen en aanpassingen van
de spoorinfrastructuur en door het vervoerproces te verbeteren. In 2011 is
de planuitwerking gestart. In 2013 start de realisatie fase.
Sporen in Arnhem: De bestaande railinfrastructuur in Arnhem is niet toereikend om het huidige en het in de toekomst te verwachten aantal reizigers
en treinen adequaat te kunnen verwerken. Het project heeft als doelstelling
het verbeteren van de afwikkeling van het treinverkeer en het uitbreiden
van de infrastructuur en perroncapaciteit om het aantal reizigers en treinen
op basis van de Nota Mobiliteit met een doorkijk naar 2020 te kunnen verwerken. Oplevering is in 2011.
Sporendriehoek Noord-Nederland: Maatregelen om intensivering van de
treindienst mogelijk te maken op de trajecten Leeuwarden-Meppel-Zwolle en
Groningen-Assen-Meppel-Zwolle. Dit zijn maatregelen zoals de aansluiting
bij Herfte, wachtsporen en het optimaliseren van bogen. Start realisatie is in
2010. Oplevering in 2020.
Traject Oost: Diverse maatregelen ter verbetering en (andere) benutting van
de bestaande spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grens. In 2008 is een aanvang gemaakt met de planuitwerking van de projecten in Driebergen-Zeist,
Maarsbergen en Bunnik.
Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE): Het Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen (UPGE) is er op gericht dat na afronding
van het programma alle emplacementen voldoen aan de geluidsnormen. Het
programma bestaat enerzijds uit de deelprogramma’s ‘terugdringen booggeluid’ en ‘terugdringen voeggeluid’ en anderzijds uit een aantal deelprojecten
op emplacementen waar extra maatregelen (geluidschermen) nodig zijn. De
deelprogramma’s ‘terugdringen booggeluid’ en ‘terugdringen voeggeluid’ zijn
in 2011 afgerond. De deelprojecten op emplacementen waar extra maatregelen nodig zijn, zijn in 2015 allemaal afgerond.
Vleuten-Geldermalsen (inclusief Randstadspoor, fase 1): Aanpassingen tussen Vleuten-Utrecht CS (4-sporig), Utrecht CS-Utrecht Lunetten (6-sporig,
inclusief 2 vrije kruisingen bij Lunetten) en Utrecht Lunetten-Geldermalsen
(4-sporig, tussen Houten en Houten Castellum/ARK). Tevens aanleg van haltes Utrecht Leidsche Rijn, Houten-Zuid/Castellum, Amersfoort Vathorst, Tiel
Passewaaij, Utrecht Terwijde, Utrecht Vaartsche Rijn en Utrecht Zuilen.

De projecten 9 (Meerjarenprogramma Geluidssanering) en 12 (Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer) zijn nader toegelicht in paragraaf 4.4.2 en 4.6.1.
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Bijlage D

Interessante websites

Geluid rond hoofdspoorwegen in Nederland met meer dan 30.000 treinpassages per
jaar
De geluidskaart van rijkswegen bestaat uit een geografische kaart van Nederland
met geluidscontouren langs hoofdspoorwegen en een tabel met het aantal
geluidsbelaste woningen binnen die contouren. De geluidskaart is in juni 2012
vastgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en is te vinden op
de website: www.geluidspoor.nl/geluidkaart.html
MIRT-projectenboek
Het MIRT-projectenboek geeft een overzicht van de ‘belangrijkste, voorgenomen
infrastructurele werken in de planperiode’. http://mirt2013.mirtprojectenboek.nl/
Gegevens over spoorprojecten
Op de volgende website is algemene informatie over spoorprojecten te vinden:
www.prorail.nl/PUBLIEK/INFRAPROJECTEN/Pages/default.aspx
Gegevens over het MJPG
Op de volgende website is algemene informatie over het saneringsprogramma te
vinden dat tot kort na 2020 zal worden uitgevoerd:
www.geluidspoor.nl/geluidsanering.html
Centrum Publieksparticipatie
Op de website van het Centrum Publieksparticipatie vindt u een overzicht van alle
lopende en afgeronde zienswijze- en beroepsprocedures. Daarnaast vindt u
specifieke informatie over de infrastructurele projecten:
www.centrumpp.nl/
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Bijlage E

E.1

Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen over het
ontwerp van het Actieplan Omgevingslawaai van rijkswegen

Inleiding
In deze bijlage is de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen over het
ontwerp van het Actieplan omgevingslawaai van Rijkswegen opgenomen.
Het ontwerp van het Actieplan omgevingslawaai van rijkswegen 2013-2018 heeft
voor eenieder ter inzage gelegen van 12 juli tot en met 22 augustus 2013. In die
periode zijn er drie schriftelijke zienswijzen ingediend. Er zijn geen mondelinge
zienswijzen ingediend.
De kernpunten van de ingekomen zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn
opgenomen in deze Nota van Antwoord. Paragraaf E.2 geeft het overzicht van
ingekomen zienswijzen weer. In Paragraaf E.3 vindt de beantwoording van de
ingediende zienswijzen plaats.
De inhoud van de ontvangen – soms zeer uitgebreide – reacties is divers. De bundel
met de volledige schriftelijke inspraakreacties is te downloaden via de website van
het Centrum Publieksparticipatiewww.centrumpp.nl6.
Sommige zienswijzen hadden betrekking op meer dan één ontwerpactieplan van het
Rijk. In dat geval zijn de relevante delen van die zienswijzen in de betreffende Nota
van Antwoord beantwoord.
Sommige zienswijzen hadden tevens betrekking op een provinciaal of gemeentelijk
Actieplan Omgevingslawaai. De complete zienswijze is dan in afschrift aan de
betreffende provincie of gemeente gestuurd.

E.2

Overzicht ingekomen zienswijzen
Nummer

E.3

Organisatie

Naam en woonplaats

1

vertrouwelijk, Alkmaar

2

vertrouwelijk, Bilthoven

3

Gemeente Alkmaar

Dhr. F.M. Borst

4

ProRail

Dhr. Ir. M.S. Roovers, Utrecht

Beantwoording afzonderlijke zienswijzen

Volgnummer

1

Organisatie

Naam

vertrouwelijk

Plaats

ALKMAAR

Kernpunt(en) van de zienswijze(n)

Antwoord

Het betreft een zienswijze die later nog is

In het onderstaande ga ik puntsgewijs in op

aangevuld.

de verschillende onderdelen van de
ingebrachte zienswijze.

Oorspronkelijke zienswijze:
Aanpak niet-doorgaand treinverkeer,
Inspreker ervaart een toename van de

rangeren, overstand, omroep installatie,

overlast in de Spoorbuurt door meerdere

booggeluid

vervoerders, "grotere" treinen, en door

Rangeren, overstand en omroepinstallaties

6

www.centrumpp.nl/Images/Bundel%20van%20zienswijzen_tcm318-345894.pdf
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Volgnummer

1

Organisatie

Naam

vertrouwelijk

Plaats

ALKMAAR

Kernpunt(en) van de zienswijze(n)

Antwoord

uitbreiding omroepinstallaties op het station

zijn bedrijfsmatige activiteiten waarop een

sinds 24 mei 2012 (van 1 naar 6 op perron

omgevingsvergunning milieu of het

1). Inspreker wordt regelmatig, ongewenst

Activiteitenbesluit van toepassing is. Het

en onophoudelijk geconfronteerd met “bijna

voorkomen en beperken van geluid afkomstig

communistische en bijna indoctrinerende

van omroepinstallaties is geregeld in het

berichtgeving", ook als het onnodig lijkt

Activiteitenbesluit en/of de Algemene

(geen trein en/of reiziger langs/op perron).

Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente

De aanwezige woningen - tot op ca. 30m

Alkmaar ziet toe op de naleving daarvan.

afstand - hebben hier veel last van.
Verder ervaart inspreker overlast van

De taken en verantwoordelijkheden voor het

booggeluid van treinen in de bocht onder het

opstellen van actieplannen geluid zijn

station aan de zuidzijde nabij de Perronstraat

geregeld in de Wet milieubeheer. Het Rijk

en de Van Teijlingenstraat. Inspreker vreest

stelt een Actieplan omgevingslawaai op voor

voor een verdere toename van de overlast

het doorgaand spoor op het

wanneer het Programma Hoogfrequent

hoofdspoorwegnet. Gemeenten binnen

Spoorvervoer wordt ingevoerd.

aangewezen agglomeraties zijn
verantwoordelijk voor het opstellen van

Inspreker verzoekt om een betere

Actieplannen omgevingslawaai gericht op

inventarisatie van, en controle op dergelijke

bedrijfsmatige activiteiten. Maatregelen voor

geluiden, en zo nodig handhaving van

het beperken van geluid afkomstig van deze

toepasselijke normen. Het ontwerpactieplan

bronnen zijn daarom niet in het rijksactieplan

is te vrijblijvend, inspreker verzoekt om een

opgenomen, tenzij er sprake is van een

meer concrete planning en termijnen van

landelijk programma/project zoals het

maatregelen.

UitvoeringsProgramma Geluid op
Emplacementen (UPGE). Op de wens van

Inspreker vreest voorts dat doelstellingen

inspreker om in het rijksactieplan ook een

van het Actieplan onvoldoende worden

plan van aanpak op te nemen voor (al) het

betrokken bij de verlening van een nieuwe

geluid van niet-doorgaand treinverkeer kan ik

milieuvergunning.

daarom niet ingaan. Wel zal ik uw zienswijze
onder de aandacht brengen van de gemeente

Latere aanvulling zienswijze:

Alkmaar.

Het Actieplan dient ook aandacht te besteden

Over de geuite klachten en de aanvraag om

aan het geluid van niet-doorgaand

een nieuwe omgevingsvergunning milieu

treinverkeer, inclusief rangeren,

merk ik ter informatie nog het volgende op.

overstandgeluiden (compressoren) en

Er is uitgebreid contact geweest tussen

booggeluiden, Het Actieplan zou hiervoor een

ProRail en de omgeving van het

plan van aanpak moeten bevatten. De

station/emplacement Alkmaar. Dat heeft er

regelgeving is complex, maar biedt de

toe geleid dat ProRail en NS Reizigers enkele

omgeving onvoldoende bescherming.

concrete, bovenwettelijke maatregelen
hebben genomen en nog gaan nemen om de
geluidhinder te beperken. Dit zijn extra
maatregelen naast de maatregelen die al
worden genomen vanwege verplichtingen in
de omgevingsvergunning milieu en het
Activiteitenbesluit.
In het kader van het UPGE is in Alkmaar ook
grootschalig het booggeluid aangepakt, door
conditioneren van wissels en bogen. Met deze
aanpak is zowel het booggeluid van

Pagina 55 van 55

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018

Volgnummer

1

Organisatie
Kernpunt(en) van de zienswijze(n)

Naam

vertrouwelijk

Plaats

ALKMAAR

Antwoord
doorgaand treinverkeer (bovenwettelijk) en
rangerende treinen (verplichting in de
vergunning) aangepakt. Ondanks deze
uitgebreide maatregelen is het booggeluid
helaas nooit helemaal te voorkomen.
Uitvoeringsdata/termijnen
Het Actieplan omgevingslawaai voor
drukbereden spoorwegen geeft een overzicht
van bestaand geluidsbeleid, lopende
projecten en programma’s voor de komende
vijf jaar. In het actieplan worden
maatregelen op hoofdlijnen beschreven. Het
actieplan geeft geen detailinformatie over de
uitvoering van maatregelen, kosten en
planning van specifieke projecten.
Besluitvorming over maatregelen vindt niet
plaats in het actieplan, maar in afzonderlijke
projectbesluiten met daarin de gedetailleerde
uitwerking. Het actieplan is geen
toetsingskader voor projecten.

Volgnummer

2

Organisatie

Naam
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Kernpunt(en) van de zienswijze(n)

Antwoord

De achtertuin van de woning van inspreker

In het (landelijke) actieplan worden

grenst aan het spoor. Na plaatsing schermen

maatregelen op hoofdlijnen beschreven. Het

ondervindt inspreker meer geluidshinder van

actieplan geeft geen detailinformatie over de

het spoor. Inspreker is van mening dat dit

uitvoering van maatregelen op specifieke

komt door de verlaging van het scherm aan

locaties. Aan uw verzoek om in het actieplan

de noordzijde van 2,5 naar 1,5m waardoor

specifieke maatregelen ter hoogte van uw

een 'geluidstrechter' is ontstaan.

woning op te nemen, kan ik dan ook in dit

Inspreker is van mening dat eerder

kader niet voldoen.

uitgevoerde metingen op de verkeerde plaats

Besluitvorming over specifieke maatregelen

zijn verricht en daardoor onbruikbaar zijn. De

vindt niet plaats in het actieplan, maar in

gemeente De Bilt weigert echter nieuwe

afzonderlijke projectbesluiten met daarin de

meting te verrichten.

gedetailleerde uitwerking. Deze

Inspreker verzoekt de situatie te controleren,

projectbeschrijvingen kunnen worden

en passende maatregelen te treffen om

gemaakt en uitgevoerd door Prorail in

ervoor te zorgen dat het geluid ook bij zijn

opdracht van het Rijk dan wel de gemeenten.

woning aan de norm voldoet. Inspreker stelt

Wat hierbij belangrijk is, is de vraag wie de

voor om het geluidscherm met 1 meter op te

opdrachtgever was van de aanpassingen aan

hogen om zo de 'trechter' te dichten.

de schermen. U wordt geadviseerd om met
de gemeente in contact te treden en vast te
stellen in opdracht van wie en in welke
context deze aanpassingen zijn verricht. Ook
bestaat de mogelijkheid om via
publiekscontacten van Prorail een klacht in te
dienen als blijkt dat de aanpassingen zijn
verricht in opdracht van het Rijk.
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Overigens is het in de wet zo geregeld dat
wat betreft de geluidsbelasting uitgegaan
wordt van berekeningen en niet van
metingen.
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Smeerinstallaties tegen booggeluid hebben

Het UitvoeringsProgramma Geluid op

wisselend succes. In bijlage C van het

Emplacementen (UPGE) is een lopend

ontwerpactieplan staat dat het

project/programma en als zodanig in het

deelprogramma "terugdringen booggeluid" in

actieplan opgenomen. UPGE is geïnitieerd en

MIRT-project 25 (UPGE) in 2011 zou zijn

gefinancierd door het Rijk om geluidpieken,

afgerond. ProRail zou voornemens zijn om

o.a. booggeluid, op emplacementen aan te

smeerinstallaties op treinen te plaatsen,

pakken.

maar de gemeente vindt dat niet terug in

Wiel-Railconditionering is een

actieplan. Wat is status hiervan? De

techniek/middel om booggeluid aan te

gemeente wil graag dat de aanpak van

pakken. Over de toepassing van specifieke

booggeluid concreet in het actieplan en

technieken/middelen neemt het Rijk geen

landelijk beleid wordt opgenomen.

besluit. Het is aan ProRail en NS Reizigers om
binnen de wettelijke kaders zelf keuzes te
maken in de wijze van bestrijding van
booggeluid.
De toepassing van Wiel-Railconditionering
voor de bestrijding van booggeluid is in
ontwikkeling en wordt op dit moment nog
nader bezien door NS Reizigers en ProRail. Er
heeft nog geen besluitvorming
plaatsgevonden over de toepassing van WielRailconditionering en om die reden is het ook
nog niet opgenomen in het actieplan.
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ProRail draagt in de zienswijze een aantal

De (redactionele) opmerkingen die geplaatst

feitelijke aanscherpingen van de tekst in het

zijn die zien op blz. 7, 8, 14, 16 (2e

ontwerpactieplan aan, alsmede redactionele

opmerking), 25 en 38 van het

verbeteringen.

ontwerpactieplan zullen worden aangepast in

Meer inhoudelijk bevat de zienswijze voorts

het actieplan zoals door ProRail aangegeven.

de volgende punten (paginanummers van

De overige opmerkingen zullen gedeeltelijk

ontwerpactieplan):

dan wel voorzien van een nadere toelichting

•

•

p. 16 (1e opmerking): De wettelijke

worden aangepast, Deze aanpassingen luiden

verplichting omtrent saneringsplannen

als volgt:

behelst dat de beheerder (Prorail) deze

•

Blz 16, 1e opmerking:

uiterlijk eind 2020 bij de Minister ter

Inderdaad luidt de wettelijke verplichting

vaststelling indient, niet dat de Minister ze

dat de beheerder de saneringsplannen

dan ook moet hebben vastgesteld.

indient voor eind 2020. In het actieplan

p. 20: ProRail verzoekt om in het

wordt dit zo aangepast dat de Minister er
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actieplan concreet te benoemen welke

naar streeft om zo spoedig mogelijk na

maatregelen uit het Innovatieprogramma
Geluid (IPG) verder ontwikkeld moeten

•

•

•

maatregelen …. doorontwikkeld” wordt

onderneemt.

geschrapt, dit geldt niet voor

p. 22: ProRail verzoekt in het actieplan te

spoorwegen.
•

Blz. 22:

eventueel aanscherpen van de minimale

De zin: “Omdat de voornaamste …..

akoestische kwaliteit van de

remblokken” wordt gewijzigd in: “Omdat

spoorconstructie en de ontwikkeling en de

de voornaamste bron van geluid van

instroom van stil materieel.

hoofdspoorwegen oneffenheden in het

p. 23 (1e opmerking): ProRail is van

loopvlak tussen wiel en spoor zijn, zal

mening dat in het actieplan tot

aan de hand van de ontwikkeling van de

uitdrukking moet komen dat maatregelen

instroom van stil materieel, zoals de

mede door vervoerders en de beheerder

bestaande omgebouwde stille

worden getroffen.

goederentreinen met aangepaste

p. 23 (2e opmerking): ProRail vraagt waar

remblokken en het nieuwe

het genoemde percentage van 12% stil

goederenmaterieel dat is ingestroomd,

goederenmaterieel in 2011 op gebaseerd

ook opnieuw de minimale akoestische

is.

kwaliteit van de spoorconstructie worden

p. 37: ProRail vraagt het Rijk concreet

bezien.”

aan te geven op welke wijze de genoemde

•

Blz. 20, 2e alinea, laatst zin: “enkele

worden, en welke acties het Rijk daarvoor

verduidelijken wat de relatie is tussen het

•

indiening de plannen ook vast te stellen.
•

•

Blz. 23, 1e opmerking:

80-20-doelstelling anno 2020 bereikt zal

De zin: “Dit actieplan …. te verlagen”

worden.

wordt gewijzigd in: “Dit actieplan geeft

p. 43: ProRail vraagt om een

onder meer inzicht in de maatregelen die

bronvermelding van de becijfering dat een

het Rijk, de beheerder en de vervoerders

groter aandeel van stiller

in de planperiode 2013 – 2018

goederenmaterieel in heel Europa de

gezamenlijk nemen, om het geluid bij

komende 15 jaar miljarden aan

woningen langs bepaalde trajecten te

maatschappelijke baten kan opleveren.
Als dat een juiste inschatting is, wil

beheersen en zo mogelijk te verlagen.”
•

Blz. 23, 2e opmerking:

ProRail graag meedenken in verdere en

De genoemde 12% stil materieel in 2011

snellere ombouw van lawaaiig

ziet op de instroom van nieuw materieel

goederenmaterieel.

voor het erts- en kolentransport. Deze
12% geldt voor het gebruik van de
Betuweroute, landelijk gezien ligt dit
lager. Dit is in de tekst aangescherpt.
•

Blz. 26:
“103 km” wordt gewijzigd in “106 km”.

•

Blz. 37:
De zin: “Beoogd wordt ….. 20% lawaaiig
materieel” wordt aangevuld met: “ Het
Rijk heeft hiertoe in 2008 een
stimuleringsregeling geïntroduceerd en in
2012 aangepast ,die
vervoerders/wagoneigenaren in staat
stelt om via een prestatieregeling van
Prorail een vergoeding voor de ombouw
van bestaande wagons te ontvangen. Ook
zet het Rijk in om in Europees verband
met de omliggende landen nadere
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afspraken hierover te maken. Met name
vanuit het perspectief van de goederen
corridors wordt hier op ingezet. Gelet op
deze initiatieven, en gezien de recente
vrijgave van de LL-blokken en de
ontwikkelingen in Duitsland, zijn er naar
mijn mening voor vervoerders en
wagoneigenaren geen belemmeringen
meer om het gestelde doel te realiseren.
Daarnaast biedt het nieuwe stelsel van
geluidproductieplafonds voor stille treinen
meer ruimte dan voor lawaaiige. Dit zal
de inzet van stil materieel verder
stimuleren. ”
•

Blz. 38, 2e opmerking:
De zin: “Het wagenpark …. vervoerders.”
wordt aangevuld met: “Daarbij moet in
ogenschouw worden genomen dat het
merendeel van de wagons door
vervoerders wordt geleased”.

•

Blz.43:
Bronvermelding zal worden verwerkt
(Europees onderzoek en onderzoek door
UIC).

Voor het overige geeft de zienswijze mij geen
aanleiding tot het aanpassen van het
ontwerpactieplan.

Pagina 59 van 55

