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32252
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductie-
plafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet 
milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds).
Schriftelijk inbreng SP-fractie

ALGEMEEN-INLEIDING-ADVIES RAAD VAN STATE

De leden van de SP hebben met gemengde gevoelens kennis genomen van het wetsvoorstel. 
Zij ondersteunen ten volle de analyse van de regering dat de huidige wet te beperkte 
mogelijkheden biedt om toename van geluidbelasting door de groei van het verkeer te 
reduceren. Ook is het prima om de vermindering van de geluidoverlast aan te pakken langs 
drie sporen: begrenzen van de belasting in bestaande situaties, saneren van situaties met een te 
hoge belasting en versterkte inzet van bronmaatregelen.

De indruk ontstaat dat het wetsvoorstel mede ten doel heeft om de versnelde uitvoering van 
projecten voor weg- en spooraanleg te faciliteren. Daarvoor lijkt de bescherming van 
omwonenden tegen geluidshinder zeker tot 2020 te worden opgeschort. Het hele 
wijzigingsvoorstel ademt volgens de leden van de SP fractie de sfeer uit vooral het ontheffen 
zo eenvoudig mogelijk te maken.

De scepsis van de leden van de SP-fractie over het wetsvoorstel heeft met name betrekking op 
de wijze waarop deze algemene doelstellingen vertaald worden naar een concreet kader. Een 
voorbeeld daarvan is het oprekken van de geluidsproductienorm met 1,5 decibel boven het 
niveau van de heersende waarde. Daarmee kan de verkeerstroom ter plaatse met zo’n 40% 
toenemen. Het argument om hiermee een zekere werkruimte te creëren voor het bevoegd 
gezag om maatregelen te treffen snijdt geen hout. De ontwikkeling van verkeerslawaai op een 
wegvak of baanvak kan periodiek gemeten worden en deze ontwikkeling kan naar de 
toekomst geëxtrapoleerd worden. Daarmee kan de wegbeheerder goed inschatten wanneer 
door de groei van het verkeer het toegestane plafond overschreden dreigt te worden en daarna 
tijdig voorbereidingen starten voor het reduceren van de belasting.

Een enorme toename is mogelijk zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover hoeft 
te staan. Enige vereiste is dat er gewerkt wordt aan een saneringsplan. Zeker in die gevallen 
waar de overlast al over de top is kan dit tot zeer ongezonde situaties leiden. De wijziging 
maakt het in de praktijk ook nog eens mogelijk dat tot 2020 de norm met 1,5 decibel kan 
worden opgerekt. Dat betekent dat omwonenden tot die tijd (extra) hinder kunnen blijven 
ondervinden. Is dat de bedoeling van deze regering? Dat staat volgens de leden van de SP-
fractie haaks op het doel van de Wet geluidhinder als het gaat om beheersen van 
geluidbelasting en het reduceren van geluidbelasting.

De Raad van State was in zijn advies buitengewoon kritisch over het wetsvoorstel, in het 
bijzonder op twee punten.

Allereerst de rol van de minister van Verkeer en Waterstaat bij besluitvorming en het toezicht. 
De minister van Verkeer en Waterstaat is primair verantwoordelijk voor de aanleg en het 
beheer van goede infrastructuur. Dat belang kan op gespannen voet staan met de bescherming 
van omwonenden tegen overlast. De Raad van State adviseert dan ook alle schijn van 
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belangenverstrengeling te vermijden en het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit de 
besluitvorming en het toezicht. 
De leden van de SP-fractie zien dit in het antwoord van de regering niet voldoende terug. 
Waarom is die rol van het ministerie van Verkeer en Vervoer niet op voorhand uit de 
besluitvorming en het toezicht verwijderd. Zo is er nog altijd vaag welke inspectie toezicht 
houdt en het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft nog altijd een stem in de 
besluitvorming. Kan de regering in een overzichtelijke tabel nog eens uiteenzetten waar 
precies de Inspecties die vallen onder het ministerie van Verkeer en Vervoer toezicht houden 
en handhavend moeten optreden? En kan tevens worden aangegeven bij welke besluitvorming 
het ministerie van Verkeer en Vervoer een stem heeft?

Een tweede belangrijk kritiekpunt van de Raad van State is het onderbrengen van veel 
normering in lagere regelgeving, niet alleen in Algemene Maatregelen van Bestuur maar zelfs 
in Ministeriële Regelingen. De Raad dringt erop aan om de normen, maar ook criteria voor 
ontheffingen e.d., in de wet op te nemen of tenminste de uitgangspunten van de normering in 
de wet te verankeren. 
Waarom is dit niet gebeurd? De leden van de SP-fractie zouden graag een overzicht krijgen 
van alle lagere regelgeving waarnaar het wetsontwerp verwijst, met daarin per geval 
gemotiveerd waarom de kritiek van de Raad van State niet gevolgd is. Ook zouden zij graag 
per geval gemotiveerd zien waarom de regering al dan niet kiest voor een voorhangbepaling.

De regering geeft in reactie op het advies van de Raad van State aan (pag.3) dat “..bij het 
aanbrengen van een rem op de geluidproductie wel is getracht om niet zodanig te normeren en 
reguleren, dat dit belemmerend zou werken voor het maatschappelijk geaccepteerde, zelfs 
gewenste, gebruik van rijkswegen en spoorwegen.
De leden van de SP-fractie zijn van mening dat dit een fundamenteel verkeerde grondhouding 
is. De normen voor de bescherming tegen geluidsoverlast dient gebaseerd te zijn op objectief 
vastgestelde gronden, in het bijzonder het voorkomen van negatieve gezondheidseffecten en 
slaapverstoring bij omwonenden. Deze vormen vervolgens de milieuruimte waarbinnen het 
verkeer zich dient te bewegen. De leden van de SP-fractie overwegen hierbij dat het vrijwel 
altijd mogelijk is om verkeerslawaai met technische maatregelen zodanig te beperken dat de 
overlast binnen de objectieve grenzen blijft. De overwegingen van de regering lijken vooral 
gebaseerd op het beperken van de kosten, maar dat komt neer op marchanderen.

Tenslotte heeft de Raad van State ook kritiek op het afwijken van het uitgangspunt dat de 
formele waarborgen in beginsel op het niveau van de wet dienen te worden vastgelegd. Zij 
ziet geen reden om daar bij dit wetsvoorstel een uitzondering op te maken. (pag.6)
De leden van de SP-fractie vinden de argumentatie van de regering op deze kritiek niet 
overtuigend.
Zij worden bijvoorbeeld zéér ongerust over de kwalificatie “te kostbaar” en “minder 
gangbaar” van ondertunneling, terwijl dit in stedelijk gebied in toenemende mate de enige 
strategie is om de leefbaarheid in de nabijheid van wegen nog enigszins op peil te houden.

Op pag.7 van het nader rapport n.a.v. het advies van de Raad van State wordt gesteld dat de 
geluidproductieplafonds zullen gelden voor wegen in beheer bij het Rijk en 
hoofdspoorwegen.
Kan dit niet leiden tot strategisch gedrag van het Rijk, door wegen over te dragen aan lagere 
overheden?
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Door milieuorganisaties is gesuggereerd dat betere fietsvoorzieningen in veel geval een goed 
alternatief kunnen zijn om de geluidsbelasting op knelpunten weg te werken of tenminste te 
beperken?
Onderschrijft de regering deze suggestie en zo ja, hoe zou de wet actief kunnen bevorderen 
dat wegbeheerders en bevoegd gezagen waar mogelijk inzetten op deze preventieve optie in 
plaats van afschermingsmaatregelen e.d.?

Tot slot vragen de leden van de SP fractie zich af wat de reden is om alleen best beschikbare 
bronmaatregelen te eisen.. Het is voor veel locaties denkbaar dat geluidschermen, verdiept 
aanleggen of zelf ondertunneling een oplossing kan zijn. De wegbeheerder kan hier nu voor 
kiezen maar moet niet. De beheerder kan er ook kiezen voor bovendoelmatige maatregel te 
treffen. Maar waarom zou die dat onder deze nieuwe regels ineens wel doen en in de huidige 
situatie niet. De leden van de SP verwachten dat de wegbeheerder logischerwijs veel eerder 
zal leunen op de bronmaatregelen en zich daar te zijner tijd ook achter verschuilen. Laat de 
regering zich hier door de focus op bronmaatregelen niet te veel leiden door de financiën? 
Verliezen hier de volksgezondheid en het milieu het van de euro? 

HOOFDSTUK 2 MvT – REGELS GELUIDBEHEERSING

Gesteld wordt dat de wet de beheerder de ruimte gaat bieden om wijzigingen aan de 
infrastructuur door te voeren zonder onevenredig zware geluidprocedures. Het moet dan gaan 
om wijzigingen die niet leiden tot een toename van (toegelaten) geluidsbelastingen.
Wie bepaalt welke maatregelen in deze categorie vallen en op grond van welke criteria en 
onderbouwing? (pag.14)

Gesteld wordt dat voor elk van de drie pijlers een afweging gemaakt wordt op grond van 
kosten en baten. Op grond van welke criteria en waarom zijn deze niet in de wet verankerd? 
(pag.15)

Er zal “worden geregeld” in hoeverre andere geluidsgevoelige objecten dan woningen in de 
saneringoperatie worden meegenomen. (pag.16)
Door wie? Hoe? 

Er zal “… iets worden gedaan” voor de woningen die ten opzichte van de situatie in 
1986/1987 een stijging van de geluidsbelasting hebben ondervonden van meer dan 5dB.
Vanwaar deze drempel? Een groot aantal van genoemde categorie woningen zat in 1986/87 al 
aan het geluidsplafond, dat door deze drempel dus feitelijk nog eens met 5dB wordt verhoogd.

Kan de beheerder van een spoortraject op grond van het overschrijden van de geluidsnormen 
extra eisen stellen aan lawaaierig spoorwegmaterieel, met name goederenwagons? Zo nee, 
kunnen deze wagons de facto geweerd worden door ze een hoge kilometervergoeding te laten 
betalen? Kan een overzicht worden gegeven van de feitelijke verschillen in geluidproductie 
van spoormaterieel dat momenteel gebruik maakt van de Nederlandse spoorinfrastructuur?
(pag.18)

Is uitgesloten dat na 2020 –na afronding van de saneringsoperatie- nog ergens structureel het 
geluidsproductieplafond wordt overschreden?
Kunnen na die tijd nog steeds ontheffingen verleend worden? Zo ja, is er een grens gesteld 
aan de periode van ontheffing?
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HOOFDSTUK 3 MvT – GELUIDPRODUCTIEPLAFONDS

Het opstellen van de geluidplafondkaart roept bij de leden van de SP veel vragen op. Wat 
staat er nu precies op die kaart? Staan daar de overschrijdingen op of juist de locaties die wel 
aan de norm voldoen? Hoe is op die kaart terug te vinden waar de overschrijdingen 
plaatsvinden, wat de oorzaak ervan is en hoe dit wordt opgevangen? De leden van de SP zien 
überhaupt graag een overzicht van het aantal knelpunten langs rijkswegen en spoorwegen en 
de verspreiding van die 800.000 gehinderde woningen dat er mee gemoeid is. Welke ambities 
heeft de regering in het terugdringen van het aantal gehinderden? Kan de minister aangeven 
op hoeveel dB respectievelijk de Lden, L-day, L-evening, L-night zijn vastgesteld. Is hier nog 
onderscheidt gemaakt naar locatie?

Wie bepaalt waar de referentiepunten liggen? Op basis van welke criteria?

“Het betreft een kleine groep woningen die hier nadeel van ondervinden.” (pag.22)
Om hoeveel woningen gaat het?

Kan nader worden aangeduid welke objecten aangewezen worden als geluidsgevoelig?
Onderschrijft de regering dat hieronder in ieder geval alle gebouwen dienen te zijn inbegrepen 
waarin structureel geslapen wordt? (pag.31)

Waarom wordt het aan het Bevoegd Gezag overgelaten om te bepalen of cumulatie relevant 
is, dus moet worden meegenomen? Waarom worden hiervoor geen objectieve criteria in de 
wet opgenomen (pag.34)

Waarom is de handhavingsparagraaf zo minimaal uitgewerkt, na de zware kritiek van de Raad 
van State? (pag.55)
Waarom wordt in deze paragraaf niets gezegd over de frequentie van handhaving, de 
verplichting om in specifieke gevallen onafhankelijke metingen te laten uitvoeren?
Hoe is het mogelijk dat het dubbele petten probleem van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, die eindverantwoordelijk is voor Rijkswaterstaat en Prorail en tevens een rol 
speelt bij de handhaving, naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State is opgelost?

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 11.1
Kan nader onderbouwd worden, mede in relatie tot de kritiek van de Raad van State, waarom 
bij de definitie van “Onze ministers” niet gekozen is voor de formulering: Onze Minister, 
gehoord de minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 11.2
Kan worden gemotiveerd waarom, nu de wet volledig op nieuwe leest geschoeid wordt, bij 
geluidsgevoelige objecten nog onderscheid gemaakt wordt naar peildatum (1 januari 1982, 1 
juli 1987). Een dergelijk onderscheid kan toch niet gemotiveerd worden vanuit verschillen in 
de behoefte aan bescherming van belanghebbenden?

Artikel 11.3
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De leden van de SP-fractie zouden graag zien dat in lid 3 expliciet vermeld wordt dat de 
Tweede Kamer geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de evaluatie.

Artikel 11.4
Op welke objectieve maatstaf is de grenswaarde van drie miljoen voertuigen per jaar voor de 
provinciale wegen gebaseerd? Waarom zou de voertuigmix (aandeel vrachtverkeer) hierin 
geen rol moeten spelen?

Artikel 11.11
Zou een actieplan niet moeten starten met een evaluatie van het geluidbeleid van het bevoegd 
gezag in de voorgaande periode, inclusief een verslag van de realisatie van de voorgenomen 
acties uit het vorige actieplan?

Artikel 11.14
Waarom wordt uitsluitend voor het actieplan op lokaal niveau de eis gesteld dat de 
gemeenteraad het concept toegezonden heeft gekregen en in de gelegenheid is gesteld om 
wensen en zienswijze ter kennis van Burgemeester en Wethouders te brengen?
Dit is toch evenzeer van belang op het niveau van rijksoverheid en provincies?
Waarom stellen de respectievelijke volksvertegenwoordigingen de –zeer beleidsrijke-
actieplannen niet vast, in plaats van deze slechts te becommentariëren?

Artikel 11.17
Kan worden toegelicht op welke wijze verzekerd is dat alle andere vormen van 
geluidsbelasting dan spoorwegen en wegen (o.m. door industrie, luchthavens, windmolens,
militaire oefeningen) op een vergelijkbare wijze behandeld worden als in dit wetsvoorstel? En 
als dat niet zo is: waarom niet?
Hoe wordt geregeld dat bewoners die zijn blootgesteld aan cumulatie van geluid uit 
verschillende bronnen, waaronder ook bronnen die niet binnen de reikwijdte van dit 
wetsvoorstel vallen, beschermd worden tegen de optelsom van al dat lawaai?

Artikel 11.22
Waarom wordt ook weer in dit wetsvoorstel gekozen voor de bepaling van geluidsproductie 
uitsluitend op basis van berekeningen? De maatschappelijke praktijk van de afgelopen tijd 
laat toch zien dat berekeningen veel meer mogelijkheden bieden voor creatief boekhouden, 
waardoor overlast als sneeuw voor de zon verdwijnt? Welke sancties kunnen worden 
opgelegd in het geval van het “wegrekenen” van geluidsoverlast?
Waarom wordt niet voorgeschreven dat waar mogelijk –in bestaande situaties- berekeningen 
altijd gecombineerd moeten worden met metingen, uitgevoerd in opdracht van een andere 
partij dan de beheerder van de weg of het baanvak?
Is er in het wetsvoorstel enige vorm van externe, onafhankelijke kwaliteitscontrole geregeld 
op het verslag als bedoeld in artikel 11.22?

Artikel 11.24
Op welke bijzondere omstandigheden wordt gedoeld? Waarom worden deze omstandigheden, 
mede gezien de fundamentele kritiek van de Raad van State, niet expliciet in de wet 
verankerd?

Artikel 11.31
De leden van de SP-fractie zijn van mening dat een geluidproductieplafond ook vastgesteld 
moet kunnen worden op verzoek van een gekwalificeerd aantal belanghebbenden.
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Artikel 11.33
De uitvoering van het akoestisch onderzoek door de beheerder is een schoolvoorbeeld van de 
slager die zijn eigen vlees keurt. De leden van de SP-fractie zijn van mening dat dergelijke 
onderzoeken altijd door een onafhankelijke partij moeten plaatsvinden, die ook niet 
rechtstreeks betaald wordt door de beheerder. Dit zou bijvoorbeeld geregeld kunnen worden 
via een legesheffing ten behoeve van het akoestisch onderzoek, waarna de inspectie VROM 
als formeel opdrachtgever optreedt.

Artikel 11.38
Op grond van welke overwegingen mag onze minister een andere termijn vaststellen, 
waarbinnen maatregelen worden getroffen? Hoeveel uitstel mag er maximaal worden 
toegestaan? Waarom zijn de criteria voor uitstel en de maximale termijn van uitstel niet in de 
wet verankerd, in lijn met de fundamentele kritiek van de Raad van State?

Artikel 11.39
Zijn huurders en personen die op basis van een gebruikscontract een gebouw bewonen ook 
rechthebbenden? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is de lijn die gevolgd wordt indien de eigenaar van een gebouw niet wil meewerken 
aan geluidreducerende maatregelen, maar de huurders/gebruikers daar juist wel prijs op 
stellen?

Artikel 11.51
Wat wordt in dit verband verstaan onder “redelijkerwijs”? Wat is de bestaande praktijk onder 
de huidige wetgeving op dit punt? Wordt deze praktijk gecontinueerd, of wordt de 
rechtsbescherming van belanghebbenden verbeterd?

P.F.C. Jansen, 14 januari 2010.


