
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Op 23 oktober 2018 hebben wij het ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 vastgesteld. In het 

Actieplan geluid geven wij aan hoe wij de geluidshinder van wegverkeerslawaai in de periode 2018 

– 2023 willen beperken. Ingevolge artikel 11.14 van de Wet milieubeheer leggen wij het ontwerp-

actieplan voor advies aan uw raad voor. 

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-10-2018; 

 

 

b e s l u i t: 

 

In te stemmen met het ontwerp actieplan geluid 2018 – 2023. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 13 december 2018 
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    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 
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Voorgesteld besluit 

Wij verzoeken u in te stemmen met het ontwerp actieplan geluid 2018 – 2023 en uw eventuele 

wensen en zienswijzen kenbaar te maken aan ons. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is gericht op de evaluatie en de beheersing van geluid van 

(spoor)wegen, industrie en luchtvaart. Door een goede beheersing van het omgevingslawaai kan 

het aantal geluidgehinderden in drukke regio’s worden beperkt. Uit de richtlijn vloeit de 
verplichting voort om geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te stellen. In Nederland is deze 

verplichting opgenomen op grond van art. 11.11 van de Wet milieubeheer.  

 

Omgevingsdienst IJmond heeft de geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor de gemeenten in 

haar werkgebied opgesteld. De geluidsbelastingkaarten voor Bloemendaal zijn 17 oktober 2017 

door ons college vastgesteld. Op basis van deze geluidsbelastingkaarten en –tabellen met geluid 

belaste woningen is een actieplan geluid opgesteld voor de periode 2018-2023 (201800668). Het 

Actieplan 2018-2023 volgt het vorige Actieplan 2013-2018 (2013033339) op. 

 

Inwoners van Bloemendaal kunnen zich op de hoogte stellen van de geluidssituatie in zijn of haar 

leefomgeving en de maatregelen die worden genomen om de geluidsbelastingen op woningen te 

verminderen. 

 

Politieke keuzeruimte 

Door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen volgens artikel 11.11 Wet milieubeheer en door 

het treffen van maatregelen zullen de geluidsbelastingen op de woningen te verminderen.  

 

Gedachtegang 

Artikel 11.14 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat dat het ontwerp-actieplan ook aan uw raad 

moeten voorleggen voor advies. Hierna zal na verwerking van ingebrachte zienswijzen (van 

burgers) en uw advies, het definitieve actieplan worden vastgesteld. 

 

De vaststelling van het actieplan is een bevoegdheid van het college. Het ontwerp actieplan is op  

23-10-2018 vastgesteld. Conform afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dient het ontwerp 

Actieplan geluid gedurende 6 weken ter inzage gelegd te worden. Het vaststellen van het ontwerp 

Actieplan is geen besluit dat voor beroep vatbaar is omdat het een eigen beleidsvoornemen is.  

In het actieplan geluid geeft het college aan hoe zij de geluidshinder van wegverkeerslawaai in de 

periode 2018–2023 wil beperken. Locaties met hoge geluidsbelastingen op woningen vanwege 

wegverkeerslawaai zijn met de in 2017 door het college vastgestelde geluidkaarten 

geïnventariseerd, zodat maatregelen kunnen worden getroffen. Dat kan door het treffen van 

maatregelen aan de bron (stil wegdek), in de overdracht (geluidschermen) of aan de woning 

(gevelisolatie). Aan alle maatregelen zijn kosten verbonden. Het plaatsen van geluidschermen is 

(zeer) duur en moeilijk stedenbouwkundig in te passen binnen de bebouwde kom. In feite komen 

uitsluitend maatregen aan de bron (stille wegdekken) in aanmerking.  

De maatregel betreft (dus) het toepassen van stil SMA-asfalt op drukke doorgaande verkeerswegen 

met woningen op korte afstand van de weg. Binnen de planperiode van het actieplan (2018-2023) 

worden mede in verband met gepland groot wegonderhoud de deklagen op delen van de 

Zandvoorterweg (2019), de Kleverlaan (2020) en de Rijksstraatweg (2018-2020) vervangen door 

geluidreducerend asfalt in de vorm van stil SMA-asfalt. 

 

Tevens is het de bedoeling om een zogeheten plandrempel vast te stellen. Bij geluidsbelastingen 

boven de plandrempel is er tenminste een inspanningsverplichting op de geluidsituatie te 

verbeteren. De plandrempel is 68 dB; er zijn geen woningen die deze geluidsbelasting 

ondervinden. 
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Overwegingen van het college 

Door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen volgens artikel 11.11 Wet milieubeheer en door 

het treffen van maatregelen zullen de geluidsbelastingen op de woningen te verminderen. De 

geluidsituatie van inwoners van Bloemendaal zal hiermee verbeteren. 

 

Middelen 

Financiële middelen 

Toepassing van stil SMA-asfalt gaat minder lang mee als standaardasfalt en daarom in de gehele 

onderhoudscyclus iets duurder, namelijk circa 15%. De meerkosten voor het toepassen van stil 

SMA-asfalt komen ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten. De beslissing voor het al dan 

niet toepassen van stil SMA-asfalt ligt geheel bij de gemeentelijke wegbeheerder. De genoemde 

maatregelen worden in (ambtelijk) overleg met de gemeentelijke wegbeheerder voorgesteld. 

Personele middelen 

n.v.t. 

Organisatorische middelen 

n.v.t. 

 

Participatie 

Zie onder communicatie. 

 

Communicatie 

De in 2017 vastgestelde geluidkaarten kunnen worden ingezien via de website van 

Omgevingsdienst IJmond. Deze mogelijkheid is met een publicatie naar voren gebracht aan de 

inwoners van Bloemendaal. 

Het ontwerp actieplan geluid wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd conform afd. 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

Omgevingsdienst IJmond heeft de geluidsbelastingkaarten en actieplannen ook voor de gemeente 

Heemstede opgesteld.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

Na verwerking van ingebrachte zienswijzen (van burgers) en uw eventuele advies zal het 

definitieve actieplan worden vastgesteld.  

 

Evaluatie 

Na afloop van de planperiode (2023) zullen de maatregelen worden geëvalueerd. 

 

Bijlagen 

Collegebesluit Actieplan geluid gemeente Bloemendaal 2018-2023 (2018006680). 

Ontwerp Actieplan geluid gemeente Bloemendaal 2018-2023 (2018006683). 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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