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inzake de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de geluidbelastingkaarten EU
3e tranche op grond van artikel 11.6 van de Wet milieubeheer vastgesteld. Op
grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai is de gemeente Dordrecht
verplicht om de kaarten (vijfjaarlijks) op te stellen. De geluidbelastingkaarten
geven de geluidbelasting (op de gevel) weer veroorzaakt door de wegen (zowel
lokale als rijkswegen) het spoor en bedrijven (geluidgezoneerde industrieterreinen).
Er is gebruik gemaakt van gegevens uit 2016. Het besluit van het college is
gepubliceerd en de kaarten zijn voor iedereen te bekijken op de website van de
gemeente. Op grond van de kaarten wordt een actieplan gemaakt gericht op de
geluidbelasting die veroorzaakt wordt door verkeer op binnenstedelijk wegen. Het
actieplan volgt het huidige Actieplan Geluid 2013-2018 op. Het concept zal in
mei/juni 2018 gereed zijn.
Inleiding

Op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai (2002), die in juli 2014
geïmplementeerd is in de Wet Geluidhinder, zijn grote steden en agglomeraties
verplicht elke vijfjaar geluidbelastingkaarten en actieplannen op te stellen.
Dordrecht maakt samen met de andere Drechtsteden (met uitzondering van
Alblasserdam) deel uit van de aangewezen agglomeratie Rotterdam/Dordrecht.
De richtlijn is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden
blootgesteld. In het bij zonder geldt de richtlijn voor woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen.
De geluidbelastingkaarten EU 2e tranche zijn in 2012 vastgesteld. De
geluidbelastingkaarten zijn steeds gebaseerd op het jaar voorafgaand aan de
vaststelling. Dit betekent dat de voorliggende geluidbelastingkaarten voor
Dordrecht gebaseerd zijn op gegevens uit 2016. Conform de Wet milieubeheer stelt
het college de kaarten vast. Dit moet in principe voor 30 juni 2017 gebeuren,
echter het opstellen van de geluidbelastingkaarten heeft vertraging opgelopen,
doordat de actuele verkeerscijfers van de lokale wegen, nodig voor de
berekeningen, niet tijdig beschikbaar waren. U bent hier van op de hoogte gebracht
met de Burap 2017. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft het voor
de Drechtstedengemeenten gemeld bij Infomil, de coördinerende instantie.
Op grond van de geluidbelastingskaarten 3e tranche wordt een actieplan opgesteld.
Dit plan volgt het Actieplan Geluid 2013-2018 op. Dit is opgenomen in het huidige
begrotingsprogramma Milieu en Duurzaamheid.
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Doelstelling

In het begrotingsprogramma Milieu en Duurzaamheid is als doestelling opgenomen
het verbeteren van de woon en leefomgeving, meer specifiek het verbeteren van
het akoestisch klimaat.
In het vigerende Actieplan Geluid 2013-2018 is dit verder gekwantificeerd. In het
actieplan is de plandrempel gelegd op 65 dB. Boven de drempel heeft de gemeente
zichzelf tot doel gesteld maatregelen te nemen om de geluidbelasting te verlagen.
In totaal ging het in 2013 om circa 1.280 woningen. Een groot deel van deze
woningen bevindt zich in het centrum (Binnenstad en 19e-eeuwse Schil).
De streefwaarde voor deze collegeperiode ligt op 1.100 woningen.
Stand van zaken/de feiten

De richtlijn, op grond waarvan de geluidbelastingkaarten worden opgesteld, richt
zich vooral op het vaststellen, beheersen en zo nodig en gewenst verlagen van
geluidniveau in de leefomgeving.
In het algemeen geven de kaarten en tabellen wel het beeld dat omgevingslawaai
een aandachtspunt is voor onze stad. Dat lijkt logisch met de A16, N3 en de
spoorlijn door de stad. Echter, verreweg de grootste aantallen geluidbelaste
woningen en gehinderden komen voor langs de gemeentelijke wegen.
Het is echter op grond van de geluidbelastingskaarten en tabellen niet mogelijk om
specifieke knelpunten in de stad te benoemen, gerelateerd aan bovengenoemde
doelstellingen. De kaarten geven de optredende geluidbelasting op de gevel weer.
Er is nog geen rekening is gehouden of sprake is van een nieuwe woning of een al
gesaneerde woning. In beide gevallen voldoen deze woningen namelijk al aan de
Wet geluidhinder (wettelijk vereiste binnen niveau).
Deze opschoningsactie vindt plaats in het kader van het actieplan, dat op basis van
de kaarten wordt opgesteld.
Kosten en dekking

Kosten en dekking zijn onderdeel van het Actieplan 2018-2023.
Duurzaamheid

De geluidbelastingskaarten 3e tranche geven inzicht in de geluidbelasting
veroorzaakt door de wegen, het spoor en bedrijven. Het gemeentelijk beleid is er
op gericht om de woon en leefomgeving te verbeteren. Minder vervoerskilometers
(lopen, fietsen, openbaar vervoer), maar vooral ook de inzet van stillere
voertuigen, zoals bijvoorbeeld de elektrische bus in de Binnenstad, dragen direct bij
aan de doelstelling. Zowel Het stimuleren van het gebruik van de elektrische auto
door het faciliteren van de aanleg van e-laadinfra zal tot verbetering van het
akoestisch klimaat langs de binnenstedelijke wegen leiden. Voor de Rijkswegen is
dit overigens minder effectief.
Met de verduurzaming van de mobiliteit wordt ook een bijdrage geleverd aan de
energietransitie en de luchtkwaliteit.
Communicatie en inclusief beleid

Het collegebesluit is gepubliceerd en de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche zijn te
bekijken op de website van de gemeente. Voorts zijn de kaarten zes weken lang in
te zien op het Stadskantoor.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie

Op basis van de Geluidbelastingskaarten 2016 wordt een Actieplan Geluid
voorbereid. Een evaluatie van het huidige actieplan maakt daar onderdeel van uit.
Voor het actieplan geldt echter dat dit beperkt blijft tot omgevingslawaai afkomstig
van lokale wegen. Vanuit het Rijk en Prorail worden actieplannen opgesteld gericht
op de rijkswegen en spoorwegen in Dordrecht. Ook de aanpak van het lawaai van
de gezoneerde bedrijven maakt geen onderdeel uit van het actieplan. Dit valt onder
de werking van de Wet milieubeheer.
Op grond van de Wet milieubeheer stelt het college het actieplan vast. Voorafgaand
aan de vaststelling wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. Met een RIB wordt
u op de hoogte gebracht van het actieplan. Dit zal nog voor de zomer 2018
plaatsvinden.
Bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.

Rapport 3e tranche geluidbelastingskaarten Gemeente Dordrecht.
Contourenkaart: geluidbelasting als gevolg wegverkeer lokale wegen.
Pandenkaart: geluidbelasting als gevolg wegverkeer lokale wegen.
Tabellen aantallen geluidgevoelige panden en gehinderden-slaapgestoorden.
Vergelijking resultaten 3e tranche en 2e tranche.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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