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ONDERWERP 
Ontwerp Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai tweede tranche. 
 
GEADVISEERDE BESLISSING 
Geen opmerkingen te maken op de ter zienswijze voorgelegde Ontwerp Actieplan EU richtlijn 
omgevingslawaai tweede tranche, verseon nummer 1021044 en de antwoordbrief aan het college 
met kenmerk 1032640 vast te stellen. 

 
INLEIDING 
In de Wet milieubeheer, hoofdstuk 11 Geluid, is voorgeschreven dat de gemeente op basis van de EU 
richtlijn omgevingslawaai, elke vijf jaar een geluidsbelastingkaart en een actieplan geluid moet 
opstellen. Dit wordt het tweede actieplan van de gemeente Albrandswaard, dat het eerste actieplan 
vervangt.  
 
BEOOGD EFFECT 
Het doel van het actieplan is het woon- en leefklimaat niet te laten verslechteren en waar mogelijk 
zelfs te verbeteren. De ambitieniveaus, genoemd plandrempels1, worden in dit actieplan vastgesteld.  
De plandrempel voor wegverkeerslawaai blijft gelijk. Voor railverkeerslawaai wordt voor het eerst 
een plandrempel vastgesteld, omdat dicht langs de metrobaan enkele hoog geluidbelaste woningen 
zijn gelegen. 
In de planperiode t/m 2018 wordt in het kader van beheer en onderhoud maatregelen op wegen 
genomen, waardoor het geluid afneemt.  
 
ARGUMENTEN 

1. Het nieuwe actieplan geeft op een goede wijze invulling aan de wettelijke verplichting. 
 

 
FINANCIËN 
De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen aan de lokale wegen worden door de 
gemeente bekostigd uit het budget van onderhoud van wegen.  

                         
1 Plandrempel: een geluidbelastinggrens waarop het college beleid ontwikkelt en zo nodig maatregelen treft.  



 
COMMUNICATIE 
Het ontwerp actieplan wordt gepubliceerd in De Schakel en voor een ieder ter inzage gelegd. 
 
UITVOERING 
Procedure: 
- vaststellen ontwerp actieplan 
- ter inzage leggen voor 6 weken voor een ieder / gemeenteraad 
- verwerken zienswijzen 
- vaststellen actieplan (geen bezwaar / beroep mogelijk) 
- binnen 4 weken het actieplan beschikbaar te stellen 
 
Voor de uitvoering van de voorgenomen maatregelen wordt aangesloten bij het beheer en 
onderhoud van de wegen. De planning is opgenomen in het ontwerp actieplan.    
 
BIJLAGEN 
Het ontwerp actieplan EU richtlijn omgevingslawaai tweede tranche (1021044). 
 
Poortugaal, 16 februari 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


