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Samenvatting 
 
De gemeente Stichtse Vecht is op grond van de Europese Richtlijn omgevingslawaai verplicht om 
elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een Actieplan te maken.  
De kaarten geven inzicht in de geluidssituatie van 2016 en zijn op 27 juni 2017 door het college 
vastgesteld.  
In het Actieplan moet worden aangegeven welke geluidsknelpunten er in de gemeente zijn 
(waarvoor de gemeente bevoegd gezag is) en welke mogelijkheden er zijn om (te) hoge 
geluidsbelastingen te reduceren. De knelpunten worden geïnventariseerd op de door het college 
vastgestelde plandrempels. 
De plandrempels zijn geen harde eisen waaraan onder alle omstandigheden voldaan moet worden. 
De plandrempel geeft de gemeentelijke ambitie aan. Op het moment dat er sprake is van onderhoud 
of vernieuwing van het wegdek, wordt bekeken of er een geluidsknelpunt aanwezig is en of 
maatregelen mogelijk zijn om de ambitie te halen. 
In de komende planperiode staat de aanleg van twee rotondes aan de Burgemeester Waverijnweg 
gepland. Hierlangs zijn ook knelpunten. In het kader van de aanleg van de rotondes wordt dan 
overwogen of er maatregelen kunnen worden genomen om de knelpunten op te lossen.  
Het Actieplan betreft alleen de geluidsbronnen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Er worden 
geen ambities gesteld voor geluidsbronnen waarvoor andere overheden bevoegd gezag zijn, zoals 
de Rijksweg A2, het spoor en de provinciale wegen. 
 
In het actieplan worden de plandrempels voor de gemeentelijke wegen vastgesteld: 

1. 60 dB Lden voor doorgaande en wijkontsluitingswegen 
2. 65 dB Lden langs de overige gemeentelijke wegen 
3. 50 dB Lden voor de stiltegebieden. 

 
 
De plandrempel is de gemeentelijk ambitie. In het actieplan wordt beschreven dat maatregelen niet 
autonoom worden genomen. Op het moment dat er (grootschalig) onderhoud of ingrepen aan de 
weg plaatsvinden, wordt geïnventariseerd of knelpunten kunnen worden opgelost. 
 
Doel commissievergadering 
 
In de Wet milieubeheer is opgenomen dat Burgemeester en wethouders een actieplan niet kan 
vaststellen dan nadat de gemeenteraad een ontwerp van het actieplan is toegezonden en deze in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en zienswijze ter kennis van burgemeester en wethouders te 
brengen. 
Tijdens de commissievergadering wordt de raad deze gelegenheid geboden. 

P-stuk 
Peilen 
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Van de raadsleden wordt gevraagd 
 
Peilpunten: 
1. Instemmen met het Actieplan en dan met name met: 

a. De plandrempels. 
b. Het beleid dat bij (grootschalige) werkzaamheden aan de weg wordt afgewogen of de 

daar aanwezige knelpunten opgelost kunnen worden. 
 
 
Vervolgtraject 
Het Actieplan ligt ter inzage voor een ieder tot 1 juni 2018 
Na de bespreking in de raadscommissie en de verwerking van de zienswijzen stelt het college het 
Actieplan vast. 
 
Bijlagen 
- Concept Actieplan 
 


