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Nieuwsbrief 25: Akoestische onderzoeken
geluidseffecten GOL gereed

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de akoestische onderzoeken van de geluidseffecten van GOL. Er
wordt ingegaan op zowel de onderzoeksaanpak als het vervolgproces.

_________________________________________________________

Akoestische onderzoeken geluidseffecten GOL gereed
 

Bij het verschijnen van de tussenrapportages voor de MER in november 2016 is al aangekondigd dat er aanvullend
onderzoek zou komen op het gebied van geluid. Deze akoestische onderzoeken voor GOL-Oost en GOL-West zijn
gebaseerd op de keuzes van de Stuurgroep GOL in december 2016 en zijn intussen afgerond. De resultaten zijn
opgenomen in het concept ontwerp van het Provinciaal Inpassings Plan dat begin april door Gedeputeerde Staten is
vrijgegeven voor het vooroverleg met betrokken overheden. Deze nieuwsbrief schetst in het kort de werkwijze van
deze akoestische onderzoeken.

Onderzoeksaanpak
 

Binnen het project GOL worden nieuwe wegen aangelegd en andere fysiek gewijzigd. Beide moeten getoetst
worden aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde voor de aanleg
van een nieuwe weg bedraagt 48 decibel (dB). Bij de aanpassing van een bestaande weg mag het geluid niet met 2
dB of meer toenemen. Bij overschrijding van deze grenswaardes moet onderzoek plaatsvinden of en met welke
maatregelen deze overschrijding kan worden weggenomen. Daarnaast moet onderzocht worden of deze
maatregelen financieel doelmatig zijn. Wanneer het niet mogelijk is op geluidsgevoelige locaties het geluid
voldoende weg te nemen, wordt mogelijk een hogere waarde vastgesteld. Daarbij wordt een procedure doorlopen,
waarbij er aanvullende eisen aan de binnenwaarde van een woning worden gesteld.

 

In de akoestische onderzoeken is het volgende proces doorlopen:
 

- Benoemen nieuwe wegen en aangepaste wegen
 

- Rondom deze wegen zijn de geluidszones bepaald
 

- In deze gebieden is de geluidsbelasting in de nieuwe situatie onderzocht
 

- Daarmee wordt duidelijk waar bij nieuwe wegen de grens van 48 dB en bij bestaande wegen de grenswaarde met
2 dB of meer wordt overschreden

 
- Voor deze situaties is bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Zie hiervoor onderstaand schema.
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Toelichting bij schema:
 

- Het eerste type maatregelen zijn bronmaatregelen. Hierbij gaat het om het verminderen van geluid aan de bron
bijvoorbeeld door stil asfalt. Dit is in een aantal gevallen voldoende om binnen de voorkeurgrenswaarde te blijven.
Hier gaat het om situatie A.

 
- Het volgende type maatregelen doet ook iets aan de overdracht van het geluid bijvoorbeeld door het plaatsen van
geluidsschermen. Dit lost opnieuw een aantal situaties op. Dit type maatregelen komt vrijwel altijd voor in
combinatie met stiller asfalt. Dit is situatie B.

 
- Er blijft dan een aantal woningen over waar met maatregelen de waarde niet verminderd kan worden of waar de
maatregelen niet doelmatig zijn. Hier zal een hogere waarde aan de orde zijn. Dan is situatie C aan de orde.

Afgelopen week zijn alle inwoners waar door de GOL-plannen een geluidsmaatregel nodig is direct geïnformeerd.
Dit betekent dat voor alle andere inwoners binnen het GOL plangebied geen maatregelen in het kader van geluid
nodig zijn.

In het akoestisch onderzoek naar de geluidseffecten is ook gekeken naar gevolgen buiten het plangebied. De
resultaten zijn in de onderzoeken opgenomen. Het is aan de gemeenten om te besluiten of en zo ja, welke
maatregelen genomen worden. De communicatie met de omgeving over deze maatregelen loopt via de gemeenten.

De volledige akoestische onderzoeken en bijbehorende conclusies vindt u hier. Daarnaast is het mogelijk tijdens de
inloopavond op 18 april in de Voorste Venne, Afrikalaan 100 in Drunen vanaf 18.00 uur meer informatie te krijgen
over deze akoestische onderzoeken, het concept ontwerp PIP, alle bijbehorende documenten en het vervolg van het
proces. Dan zijn er ook inhoudelijk experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Vragen kunt u daarnaast
altijd stellen via info@oostelijkelangstraat.nl.

_________________________________________________________
 

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, waterschap
Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden en is het

https://www.oostelijkelangstraat.nl/PageByID.aspx?sectionID=101744&contentPageID=744499
mailto:info@oostelijkelangstraat.nl
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aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen
naar info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website.

mailto:info@oostelijkelangstraat.nl
http://www.oostelijkelangstraat.nl/

