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Geluid binnen de grenzen
U woont in de buurt van een rijksweg en ervaart waarschijnlijk
dat verkeersgeluid hinderlijk kan zijn. In het Meerjarenprogramma
Geluidsanering (MJPG) gaat Rijkswaterstaat de hinder bij veel
woningen verminderen.
Het MJPG komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven
de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen:
zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd.
Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat dus hoe het geluid
verminderd kan worden. Onder welke voorwaarden we daadwerkelijk overgaan tot het treffen van maatregelen, leest u in
hoofdstuk 2.
De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter
beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om twintig regionale plannen. Bij het maken
van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.
* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met
lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.
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Waarom
geluidsanering
bij uw woning?

Welke woningen we aanpakken en welke niet, hangt af van de regels
voor geluidsanering. Daarom kan het gebeuren dat in dezelfde wijk
of zelfs dezelfde straat sommige woningen wel saneringswoning zijn
en andere niet. Wettelijk vastgestelde rekenmethoden dienen hierbij
als uitgangspunt. Voor alle woningen langs rijkswegen in Nederland
is berekend of de geluidbelasting boven of onder de saneringsdrempel
ligt.* Op basis daarvan wordt actie ondernomen.
Berekenen van geluid
Het geluid van de Nederlandse rijkswegen is niet elke dag of elk moment van de dag hetzelfde. Het ene moment is het
drukker dan het andere, soms rijden er veel personenauto’s en dan weer meer vrachtwagens. En zelfs het weer heeft invloed
op geluid. Door het geluid kortstondig te meten, krijg je dus enkel een momentopname. In geluidberekeningen moeten
wij volgens de wet uitgaan van een gemiddeld geluidniveau over een heel jaar. De kosten om hieraan te kunnen voldoen
met behulp van metingen zijn erg hoog. Bovendien is het met meten niet mogelijk te voorspellen wat het effect van stiller
asfalt of een geluidscherm is, als die geluidmaatregelen er nog niet zijn. Daarom berekent Rijkswaterstaat de geluidbelasting
en het effect van eventuele geluidmaatregelen, zoals stiller asfalt of een geluidscherm met gedetailleerde, wettelijk voor
geschreven rekenmethoden, die de hele omgeving in kaart brengen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) controleert met periodieke metingen of de rekenmethoden nog kloppen.
Meer weten over onze keuze om te berekenen in plaats van te meten? Ga dan naar www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.
In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg ziet u de geluidbelasting bij uw woning.
Hier kunt u ook terecht voor actuele informatie.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met
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lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.

Wat bedoelen we met
saneringsdrempel?
De saneringsdrempel is de grens die we stellen aan het
geluidniveau van de weg op de gevel van een woning
(in de meeste gevallen 65 decibel). Blijft het niveau
onder deze drempel, dan blijft alles bij het oude. Wordt
de drempel overschreden, dan bepaalt de wet dat
Rijkswaterstaat moet kijken naar mogelijkheden om
het geluid te verminderen. Dit wil niet zeggen dat er
ook daadwerkelijk maatregelen getroffen worden.
In hoofdstuk 2 leest u welke voorwaarden hieraan
verbonden zijn.

Wat is geluidbelasting?
Wat de één mooie muziek vindt, is voor de ander herrie.
En overdag hoor je nauwelijks dat een lawaaiige scooter
langsrijdt, maar ’s nachts kan je er wakker van schrikken.
Hoe je geluid ervaart, is afhankelijk van je gehoor, je
smaak, je gevoeligheid, de tijd van de dag en andere
omstandigheden. Het is dan ook moeilijk om voor
iemand anders te bepalen wat geluidoverlast of
geluidhinder is. Daarom hebben we het niet over
geluidoverlast, maar over geluidbelasting of geluid
niveau: het meetbare of te berekenen geluid op een
bepaalde plek. Want dat is voor iedereen hetzelfde
en dus een objectieve norm. Het geluidniveau wordt
weergegeven in het aantal decibel.
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Wat gaan
we doen?

Het geluid aanpakken bij de bron heeft de voorkeur. Daarom kijken we eerst
of stiller asfalt het gewenste resultaat oplevert. Daarna berekenen we of een
geluidscherm of -wal uitkomst kan bieden. Als deze maatregelen niet
voldoende of niet mogelijk zijn, of het effect ervan niet opweegt tegen de
kosten, kunnen we overgaan tot gevelisolatieonderzoek. Dit is ook mogelijk
in combinatie met stiller asfalt en/of een geluidscherm of -wal.
Zo gaan we te werk:
Woont u in de buurt van een rijksweg?
Ja

Nee

Is uit onze berekeningen gebleken dat het geluidniveau aan
de buitenzijde bij uw woning boven de saneringsdrempel ligt?*

Nee

Er verandert niets

Ja
Wordt het geluidniveau verminderd met stiller asfalt en/of een geluidscherm in uw omgeving?
Ja
Dit is de oplossing voor u

Ja, maar onvoldoende

Nee

Dan komt uw woning (ook) in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met
lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.
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Kijken naar de kosten

Stiller asfalt

Rijkswaterstaat is verplicht om zich bij het bepalen van de
maatregelen te houden aan het zogeheten doelmatigheidscriterium. Dat wil zeggen dat we steeds het effect van de
geluidmaatregel en de kosten ervan afwegen. Als bijvoorbeeld een geluidscherm voor een buurt maar een kleine
geluidvermindering oplevert tegen relatief hoge kosten,
gaan we over tot gevelisolatieonderzoek.

De meeste geluidbelasting van rijkswegen komt van het
geluid van autobanden op de weg. Daarom helpt het
aanbrengen van stil asfalt, zoals tweelaags zoab, om de
geluidbelasting in de omgeving te verlagen.

Op de hoogte blijven
Op de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/
mjpg ziet u welke maatregelen we voorstellen voor uw
woning en/of in uw omgeving. Deze maatregelen zijn nog
niet definitief. Pas na vaststelling van het geluidsaneringsplan door de minister én eventuele beroepsprocedures
weten we zeker welke maatregel we waar uitvoeren.
Per brief houden we u op de hoogte van alle belangrijke
ontwikkelingen over het geluidsaneringsplan.
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze e-mailservice,
voor automatische updates over het saneringsplan in uw
omgeving. Heeft u een vraag? Dan kunt u altijd contact
opnemen met een van onze medewerkers via de gratis
informatielijn 0800 - 8002.

Welke geluidmaatregelen kunnen we nemen?

Geluidschermen en geluidwallen

Ook een geluidscherm of geluidwal kan een goede
maatregel zijn om de geluidbelasting van een rijksweg te
verminderen. Het luistert wel nauw op welke plek je een
scherm of wal plaatst, wat het materiaal en de vorm is en
hoe hoog je de afscherming maakt.
Bij het plaatsen van een geluidscherm houden we rekening
met een veilige doorstroming van het verkeer en ook zoveel
mogelijk met het plaatselijke landschap.
Gevelisolatie

Als gevelisolatie de beste oplossing is, brengen we, met uw
toestemming, geluidwerende voorzieningen aan in uw
woning. Denk bijvoorbeeld aan geluidwerend (dubbel) glas
of geluiddempende ventilatie. Heeft u zelf al maatregelen
genomen of wilt u die binnenkort nemen? Die mogen wij
niet vergoeden. In het schema op pagina 8 ziet u de stappen
in het proces voor gevelisolatie.

• het aanbrengen van stiller asfalt;
• het plaatsen of ophogen van geluidschermen of
geluidwallen;
• gevelisolatie;
• of een combinatie van die maatregelen.
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Gevelisolatie
Komt uw woning in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek?
Ja

Nee

U ontvangt een brief waarin we uitleggen hoe u toestemming kunt geven
voor gevelisolatieonderzoek. Geeft u toestemming?*

Nee**

Ja
Een ingenieursbureau komt bij u langs en berekent op basis van de verzamelde
gegevens van uw woning of extra geluidisolatie nodig is. Is dat zo?

Nee

Er verandert niets

Ja
Het ingenieursbureau komt langs om te bespreken welke geluidwerende voor
zieningen in uw woning nodig zijn. Geeft u toestemming om deze aan te brengen?*

Nee**

Ja
De werkzaamheden worden op kosten van Rijkswaterstaat uitgevoerd.
We komen eerst bij u langs om u te informeren over de werkzaamheden.***
Op www.rijkswaterstaat.nl/gevelisolatie vindt u meer informatie over dit onderwerp.
*	Alleen de eigenaar van de woning kan toestemming geven voor het onderzoek en voor de isolatie. Als de eigenaar
niet zelf op het adres woont waar het over gaat, sturen we ook brieven (ter kennisgeving) naar de huurder.
**	Dit besluit wordt, volgens de wet, opgenomen bij de informatie van uw woning in het openbare register van het
Kadaster. Op www.rijkswaterstaat.nl/gevelisolatie vindt u meer informatie over dit onderwerp.
***	Wanneer er door achterstallig onderhoud of gebreken extra werkzaamheden nodig zijn voor het aanbrengen van de geluidwerende

8 | Rijkswaterstaat

voorzieningen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de woningeigenaar, als deze de isolatie wil laten aanbrengen.

Zoek de geluidmaatregelen voor uw adres
In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg vindt u alle informatie over
(de status van) het geluidsaneringsplan bij uw woning. U zoekt eenvoudig met uw eigen postcode
en huisnummer. U kunt zien wat het berekende geluidniveau aan de buitenzijde bij uw woning is,
hoe het staat met de planning en – wanneer dit bekend is – welke maatregelen we willen nemen.

Op de hoogte blijven
Wilt u snel op de hoogte zijn van de voortgang van het regionale geluidsaneringsplan voor
uw omgeving? Schrijf u dan in voor onze e-mailservice. Als u uw e-mailadres achterlaat op
www.rijkswaterstaat.nl/mjpg krijgt u automatisch updates over het geluidsaneringsplan in uw
omgeving. Heeft u geen internet? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers
via de gratis informatielijn 0800-8002.
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Plannen
en planning

In totaal komen er twintig regionale geluidsaneringsplannen, waarin
staat waar welke geluidmaatregelen komen. Wanneer uw woning aan
de beurt is, hangt onder meer af van de hoogte van het berekende
geluidniveau. De woningen waar het geluid van de rijkswegen het
hardst is, worden namelijk als eerste aangepakt.
Ieder geluidsaneringsplan heeft een eigen planning. Een overzicht van de twintig regionale plannen staat op
www.rijkswaterstaat.nl/mjpg. De actuele planning en stand van zaken vindt u in de geluidmaatregelenkaart op
dezelfde website. De geluidmaatregelen van het gehele MJPG worden naar verwachting uiterlijk in 2027 afgerond.*
Ook na de uitvoering van het MJPG blijven omwonenden beschermd. Om deze bescherming te bieden, controleert
Rijkswaterstaat jaarlijks of de geluidproductie langs rijkswegen nog binnen de zogenaamde geluidproductieplafonds
valt. Op www.rijkswaterstaat.nl/geluid vindt u hierover meer informatie.

* Een uitzondering is er voor het aanbrengen van stiller asfalt. Dit laten we zo vaak als mogelijk
samenvallen met andere geplande werkzaamheden, zoals groot onderhoud. Wanneer deze
werkzaamheden kort na 2027 gepland zijn, wordt het stiller asfalt dus ook later aangebracht.
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Vragen? Wij staan voor u klaar!
Per brief informeren we u over alle belangrijke ontwikkelingen rond het geluidsaneringsplan. En we passen de
geluidmaatregelenkaart op de website steeds aan als er plannen gepubliceerd worden. Heeft u op enig moment
vragen over de plannen of het MJPG in het algemeen? Neem dan contact met ons op via onze gratis informatielijn:
0800 - 8002. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen,
zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. We helpen u graag.

De officiële procedure
Wanneer het regionale geluidsaneringsplan voor uw omgeving is opgesteld, kunt u dit inzien op de website van
Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu). Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg vindt u een link zodra het plan is
gepubliceerd. De plannen worden ook aangekondigd in de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en/of dagbladen.
Na publicatie kunt u uw ‘zienswijze’ indienen: laten weten wat u van de plannen vindt. Hoe dat moet, leest u op de
website van BSV. U heeft zes weken de tijd om dit te doen. Rijkswaterstaat informeert u per brief over de start van
deze periode.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt mede op basis van de zienswijzen een definitief besluit over
de saneringsplannen. Heeft u het idee dat er niet op de goede manier rekening is gehouden met uw zienswijze?
Dan kunt u in beroep gaan. Daar heeft u weer zes weken de tijd voor. Rijkswaterstraat informeert u opnieuw per
brief over de start van deze periode. Ook is er dan weer een aankondiging in de Staatscourant, huis-aan-huisbladen
en/of dagbladen. Let op: de inhoud van een geluidsaneringsplan is pas definitief na de eventuele beroepsprocedures.
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Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen?
Bel dan ons telefoonnummer 0800 - 8002 of vul het contact
formulier in op www.rijkswaterstaat.nl/contact.
Dit gratis nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en
feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. We helpen u graag.

Voor informatie over het MJPG kunt u ook terecht op onze
website: www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl
0800 - 8002 (gratis)
Maandag tot vrijdag: 07.00 - 20.00 uur
Zaterdagen, zondagen en feestdagen: 10.00 - 18.30 uur.
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