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Samenvatting
Het proces
Geluidhinder wordt door dermate veel mensen ervaren dat de Europese Unie besloten heeft 
richtlijnen op te stellen om de geluidsituatie goed in kaart te brengen. Op 18 juli 2002 heeft het 
Europees Parlement de Richtlijn 2002/49/EG, inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai (kortweg de Richtlijn omgevingslawaai) gepubliceerd. De richtlijn is in de 
Nederlandse wetgeving (in de Wet milieubeheer) geïmplementeerd. Door de richtlijn zal een beeld 
van de geluidsituatie van de verschillende landen gemaakt kunnen worden. Dit kan alleen als alle 
lidstaten op dezelfde wijze de geluidssituatie in beeld brengen en rapporteren.

Het doel van de Europese richtlijn omgevingslawaai is om op basis van prioriteiten, de schadelijke 
gevolgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, voorkomen of 
verminderen. Daarnaast moet de richtlijn een grondslag gaan bieden voor het ontwikkelen van 
Europees bronbeleid. Het gaat daarbij om eventuele aanscherping van de maximale geluidsniveaus 
(bronvermogens) van de belangrijkste bronnen. Hieronder vallen onder andere weg- en 
spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor gebruik buitenshuis en in de 
industrie en verplaatsbare machines. 

De gemeente Almere is via deze wetgeving aangewezen om de geluidssituatie van verkeerslawaai en 
industrielawaai in beeld te brengen. In 2012 zijn de geluidbelastingskaarten voor Almere opgesteld. 
Gebleken is dat verkeerslawaai in Almere relevant is voor de akoestische situatie als het gaat om 
geluidhinder voor personen. Deze situatie is vorig jaar in kaart gebracht en gerapporteerd aan de EU. 
De volgende fase van het proces is het opstellen van een visiedocument waaruit blijkt hoe de 
gemeente omgaat/om zal gaan met geluidhinder van de dominante verkeerslawaaibronnen. Het 
voorliggend document gaat in op deze eis. Tevens geeft dit document inzicht hoe de geluidwetgeving 
in elkaar zit. 

Uitkomsten analyses geluidhinder
De A6 en de Flevolijn zullen in de toekomst (komende 10 jaar) fysiek wijzigen en zal de mobiliteit 
toenemen op deze verkeersaders. Om deze toename enigszins binnen de wettelijke normen te 
houden maar ook de groei mogelijkheden open te houden, zullen maatregelen worden getroffen. Voor 
de Flevolijn en de A6 zijn de maatregelen opgenomen in de Tracébesluiten. De A6 zal vanaf de 
Hollandsebrug t/m Nobelhorst worden voorzien van dubbellaags ZOAB. De Flevolijn zal over bijna het 
gehele traject waar woningen zijn gelegen, worden voorzien van schermen. De bevoegdheid om 
maatregelen te treffen voor rijkswegen en het spoor, liggen bij de desbetreffende beheerders. 

Ook de provinciale wegen zijn geïnventariseerd door de wegbeheerder. Van de provinciale wegen is 
alleen de Tussenring deels voorzien van een nieuw type geluidsreducerend asfalt.

De dreven waar de gemeente de wegbeheerder van is, blijven ook de komende jaren druk. Uit de 
verkeerstellingen en analyses blijkt echter dat de groei van de automobiliteit niet meer zo hard gaat 
zoals enkele jaren geleden is geprognosticeeerd. De afgelopen, pakweg 2 jaar, is zelfs enige 
stabilisatie geconstateerd. Dat kan ook door de crisis komen. De nieuwste verkeersmodellen 2020 & 
2030 zijn derhalve aangepast en geactualiseerd. De toekomstige akoestische gevolgen zijn 
vervolgens in beeld gebracht. 

Gebleken is dat de akoestische leefkwaliteit in Almere is in vergelijking met andere steden over het 
algemeen als goed te kwalificeren. Het label “rust en ruimte” geldt is voor Almere nog steeds van 
toepassing. Aangezien Almere nog steeds volgens rijksbeleid is aangezwezen als gemeente om de 
groei op te vangen van de metropoolregio cq. Randstad, is de verwachting hoe dan ook nog steeds,  
dat er een zekere mate van mobiliteitsgroei zal zijn.

Verder is via de burgerijenquête ‘Almere in de peiling 2012’ de bevolking bevraagd hoe en van welke 
lawaaibronnen met het meeste overlast ondervindt. De uitkomsten zijn als volgt:

1. Bromfietsers/scooterlawaai  : 20%
2. Wegverkeerslawaai             : 14%
3. Vliegtuiglawaai                   : 12%

Inspraak
De EU verlangt van haar lidstaten dat de bevolking zich kan uitspreken over de wijze waarop wordt 
omgegaan met geluidhinderbestrijding of het voorkomen daarvan. Derhalve moet dit document ter 
inzage worden gelegd zodat een ieder hiervan kennis kan nemen. Tevens is het de bedoeling dat men 
zijn/haar zienswijze of wensen kan inbrengen. Ook aan de raad wordt gevraagd desgewenst te 
reageren op deze visie en opmerkingen, wensen e.d. aan het college kenbaar te maken. In de 
wetgeving is niet geregeld hoe dit moet geschieden en is volledig vormvrij. Dit stuk is nl. geen 
beleidsstuk of te vergelijken met b.v. een bestemmingsplan en is niet voor beroep vatbaar (geen 
gang naar de Raad van State mogelijk).

Het document wordt dan samen met deze zienswijzen en wensen alsmede de reactie van het college 
hierop, vastgesteld. De vaststellingsbevoegdheid ligt dus bij het college en niet bij de raad.

Rapportage EU
Het vastgesteld document moet vóór 18 juli 2013 aan het ministerie van I&M worden overgelegd. Die
zorgt voor een verdere bundeling van alle documenten van andere gemeenten, provincies, 
Rijkswaterstaat en Prorail. Alle bijdragen worden vervolgens aan de EU verzonden.

Toekomstvisie

Om de negatieve gevolgen van de mobiliteitsgroei in goede banen te leiden, zijn in Almere de 
volgende keuzes gemaakt die uitgevoerd worden dan wel waar rekening mee wordt gehouden:

1. Plandrempel als signaalfunctie: 65 dB Lden{gebaseerd op het referentiejaar 2011 voor 
de akoestische situatie in Almere}.

2. Gestreefd wordt om in voorkomende gevallen (zie punt 3) minimaal de bestaande 
situatie zoals vastgesteld in 2011 te handhaven. Zo mogelijk wordt de 
milieugezondheidskwaliteit (GES-kwalificatie) verbeterd die heerst in een bepaald 
verkeersgebied waar woningen zijn. De doelmatigheid van mogelijke maatregelen 
vormt een belangrijk afwegingskader.

3. Bij projecten of grote infrastructurele werken (groot onderhoud, aanleg nieuwe 
wegen of extra rijbanen e.d.): 
ook onderzoek verbetering akoestische situatie, de eventuele kosten of varianten in 
kaart brengen (zie punt 1+2).

4. Monitoren van de verkeersgroei en de daarmee samenhangende geluidontwikkeling.

5. Verduurzamen van de mobiliteit in Almere.

6. Verduurzamen van het busvervoer in Almere.
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1. Inleiding

1.1      Doelstelling EU-richtlijn Omgevingslawaai

Geluidhinder wordt door dermate veel mensen ervaren dat de Europese Unie besloten heeft richtlijnen 
op te stellen om de geluidsituatie goed in kaart te brengen. Op 18 juli 2002 heeft het Europees 
Parlement de Richtlijn 2002/49/EG, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai 
(kortweg de Richtlijn omgevingslawaai) gepubliceerd. De richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse 
wetgeving en opgenomen in de Wet milieubeheer. Door de richtlijn zal een beeld van de geluidsituatie 
van de verschillende landen gemaakt kunnen worden. Dit kan alleen als alle lidstaten op dezelfde wijze 
de geluidssituatie in beeld brengen en rapporteren.

Het doel van de Europese richtlijn omgevingslawaai is om op basis van prioriteiten, de schadelijke 
gevolgen (inclusief hinder) van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, voorkomen of 
verminderen. Daarnaast moet de richtlijn een grondslag gaan bieden voor het ontwikkelen van 
Europees bronbeleid. Het gaat daarbij om eventuele aanscherping van de maximale geluidsniveaus 
(bronvermogens) van de belangrijkste bronnen. Hieronder vallen onder andere weg- en 
spoorwegvoertuigen en -infrastructuur, vliegtuigen, materieel voor gebruik buitenshuis en in de 
industrie en verplaatsbare machines.

Het uitvoeren van deze Europese richtlijn houdt in dat eerst via geluidbelastingkaarten de akoestische 
situatie als gevolg van weg, spoor, en vlieginfrastructuur in beeld wordt gebracht. Daarna dient 
verplicht een actieplan gemaakt te worden – met het oog op de toekomst- om knelpunten op te 
lossen. Bij het opstellen van het actieplan dienen de burger en de Raad te worden geconsulteerd.

Een geluidbelastingskaart heeft drie functies:

- het is de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie;
- het is een bron van informatie voor de burger over het akoestisch klimaat in zijn woonomgeving;
- het is de basis voor het opstellen van het actieplan.

De geluidbelastingskaarten zijn in juni 2012 gepubliceerd en gerapporteerd aan het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu (I&M). Uit de inventarisatie van 2011 is gebleken dat alleen wegverkeerslawaai 
(de gemeentelijke bronnen) relevant is. Voor de andere grote dominante bronnen (rijksweg A6 en de 
Flevolijn alsmede de provinciale wegen) zijn de respectievelijke wegbeheerders verantwoordelijk. 
Industrielawaai (de industriegebieden met een geluidszone – De Vaart en Markerkant -) zijn niet 
relevant gebleken omdat er geen woningen binnen de geluidszone zijn die van de minister een hogere 
waarde hebben verkregen.

Een samenvatting van de resultaten is opgenomen in de bijlage [1]. De geluidscontouren zijn destijds 
via een viewer op de gemeentelijke website ontsloten voor publiek.

Actieplan

De volgende fase die is uitgevoerd, is het opstellen van een actieplan. Een actieplan heeft de volgende 
functies:

- het vertaalt de uitkomsten van de geluidsbelastingkaart in een actieprogramma;
- het vormt de basis voor de op te stellen uitgangspunten in Almere: de visie omtrent 

verkeerslawaai als gevolg van de mobiliteit;
- het vormt de basis om in gesprek te geraken met inwoners die vinden dat zij geluidshinder 

ondervinden;
- het geeft de inwoners en de Raad de wettelijke mogelijkheid hun visie, zienswijze en wensen te 

melden aan het college hoe geluidhinder als gevolg van de mobiliteit kan worden aangepakt.

1.2 Uitvoeringsrol van de gemeente

Op grond van de Wet milieubeheer zijn door de minister aangewezen gemeenten en agglomeraties 
verplicht uitvoering te geven aan de genoemde EU-richtlijn. De eerste tranche, waarbij 
agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners, de provincies, RWS, Prorail en Schiphol dit verplicht 
moesten uitvoeren, is inmiddels achter de rug. De tweede tranche wordt uitgevoerd door onder 
meer agglomeraten en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. 

De meerwaarde van het opstellen van een geluidsbelastingkaart en actieplan voor Almere zijn:

- Verschaffing inzicht in de ontwikkelingen van de leefomgevingkwaliteit in Almere: er dient nl. 
op grond van de richtlijn min. 5 jaar na opstelling van het actieplan monitoring plaats te vinden. 
Tevens zal naar alle waarschijnlijkheid het actieplan onderdeel vormen van de nieuwe 
Omgevingswet.

- Het wordt, m.n. voor de planologen/verkeerskundigen/beheer&onderhoud wegen, inzichtelijk 
waar de milieuruimte zich bevindt en welke stedelijke of infrastructurele ontwikkelingen mogelijk 
zijn of welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om het mogelijk te maken.

- Verschaffing inzicht van verkeers-/mobiliteitsbeleid;

- De dienstverlening voor burgers met klachten over verkeerslawaai kan adequater worden 
afgehandeld;

- Voor burgers wordt het inzichtelijk hoe het akoestisch klimaat van hun leefomgeving zich 
ontwikkeld/gaat ontwikkelen, maar ook welke visie het bestuur heeft. Hierdoor wordt duidelijk 
wat het bestuur wel dan wel niet gaat doen waardoor duidelijkheid wordt geschapen. Zeker als 
het gaat om de ad hoc roep om geluidmaatregelen;

Er wordt geparticipeerd op de komende wijzigingen in de geluidwetgeving (binnen de 5 jaarscyclus) 
en de Omgevingswet. 
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1.4 Hinderonderzoek inwoners Almere 
 

Het ondervinden van hinder als gevolg van verkeerslawaai is deels persoonsgebonden. Om 
een indicatie te verkrijgen hoe inwoners van Almere verkeerslawaai ervaren, is via de Almere 
in de Peiling 2012, het aspect hinder als gevolg van lawaai uit de omgeving in kaart ge-
bracht. De resultaten zijn hierna opgenomen.  
 
Opvallend is dat de voornaamste hinder in Almere veroorzaakt wordt door de scooters en dat 
vliegtuiglawaai steeds belangrijker wordt. Wegverkeerslawaai als geheel staat op de 2e plaats
(9%+5%). 
 
 

Milieu: Geluidhinder en Risicobronnen 
 
Geluidhinder 
Om de mate van geluidhinder te meten onder de inwoners van Almere is in de enquête Almere in de Peiling 2012 een 
uitgebreide vraag gesteld over verschillende mogelijke bronnen van geluidhinder en de mate waarin men daar al dan 
niet overlast van ondervindt. Van de verschillende gevraagde bronnen worden bewoners van Almere het meest gehin-
derd door bromfietsen of scooters. Maar liefst een vijfde van de (meerderjarige) Almeerders geeft aan (minstens) ern-
stig door het geluid daarvan gehinderd te worden (figuur 1). Op afstand volgen vliegtuigen, buren en wegverkeer in 
de bebouwde kom. Daarnaast wordt ook 9% van de bewoners (minstens) ernstig gehinderd door het geluid van bron-
nen die niet in het gevraagde lijstje voorkomen. De respondenten die van de vrije ruimte gebruik maakten om een 
opmerking over geluidhinder te plaatsen noemen als ‘overige’ bronnen van geluidoverlast: de busbaan, buitenconcer-
ten, waterscooters op het Gooimeer en vuurwerkshows door de gemeente.  
 
Figuur 1. 

Geluidhinder - % (minstens) ernstig geluidgehinderd door:
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Niet iedereen ervaart dezelfde geluidoverlast. Zo hebben jongvolwassenen veel minder vaak geluidhinder dan met 
name de bewoners die ouder zijn dan 45 jaar. Dit geldt vooral voor geluidoverlast van bromfietsen/scooters, wegver-
keer, vliegtuigen, en de categorie ‘overig’. Bij bromfietsen geldt dat de hinder daarvan toeneemt, naarmate men ouder 
is. De groep 25-45 jarigen ervaart meer dan de andere groepen geluidoverlast van buren en treinen. 
Vrouwen ervaren meer ernstige geluidhinder dan mannen van buren, treinen en bedrijven/industrie. Bewoners van 
huurwoningen ervaren vaker dan woningeigenaren ernstige geluidoverlast van bromfietsen, buren, treinen en bedrij-
ven/industrie. Tussen de stadsdelen zijn er ook enige verschillen (tabel 1). In Poort ervaart men veel minder ernstige 
geluidhinder van brommers/scooters dan in de andere stadsdelen, en in Stad West heeft men hier het meest last van. 
In Almere Poort wordt meer ernstige geluidhinder van vliegtuigen en treinen ervaren dan in de rest van de stad.  Van 
het geluid van treinen heeft men in Haven het minst last en in Buiten ervaart men minder hinder van vliegtuigen dan 
gemiddeld. Van buren wordt de meeste geluidoverlast in Stad West en Stad Oost ervaren.

 

1.3 Geluid en gezondheid 

 
Er zijn veel nationale en internationale studies verricht om het effect van verstoring 
door geluid op de 
gezondheid van mensen in 
beeld te brengen. De GGD 
heeft de uitkomsten van 
deze onderzoeken gebruikt 
om de diverse 
milieuemissies (geluid, 
luchtverontreiniging etc.) 
te relateren aan een 
gezondheidseffectscore 
(GES).  
In de tabel is een 
samenvatting 
weergegeven van de 
richtlijnen die volgen uit 
deze methodiek.  
 
In opdracht van het ministerie van I&M is een literatuurstudie1 verricht naar de 
relatie tussen wegverkeerslawaai versus gezondheid en leefbaarheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geluidsbelasting Milieugezondheidskwaliteit 

Lden  [dB] Kwalitatief GES-Kwalificatie 

< 43 Stil Zeer goed 

43 – 47/48 Rustig Goed 

48- 52/53 Redelijk rustig Redelijk 

53-57/58 Luidruchtig Matig 

58-62/63 Lawaaiig Zeer matig 

63-67/68 Zeer lawaaiig Onvoldoende 

68-72/73 Zeer lawaaiig Slecht 

73 Extreem lawaaiig Zeer Slecht 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen verkeerslawaai en 
gezondheid. Dit geldt m.n. voor optreden van slaapverstoring (mensen slapen, ondanks de 
moderne huizen van nu, toch het liefst met een raam open), hart- en vaatziekten en hinder. 
In onderstaande tabel is door de onderzoekers het volgende samengesteld (tabel 1 uit de 
literatuurstudie): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkeerslawaai is een van de factoren die de leefomgevingskwaliteit/leefbaarheid bepaalt. 
Naast fijn stof en verkeersongevallen, is verkeerslawaai een belangrijke omgevingsfactor die 
medebepalend is voor de gezondheid van mensen. 

[1] Literatuurstudie naar de relatie wegverkeerslawaai versus gezondheid en leefbaarheid, 
Agentschap NL&CROW, 12 april 2012
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Tabel 1. Geluidhinder naar stadsdeel (% (minstens) ernstig geluidgehinderd door:) 
 Haven 

+ Hout 
Stad 
Oost 

Stad 
West Buiten Poort 

Almere 
Totaal 

Bromfietsen/scooters 17% 21% 25% 18% 10% 20% 
Vliegtuigen 14% 11% 14% 8% 19% 12% 
Buren 8% 12% 14% 8% 8% 10% 
Wegverkeer < 50 km/u 8% 11% 11% 7% 10% 9% 
Wegverkeer > 50 km/u 6% 5% 6% 5% 3% 5% 
Treinen 1% 3% 4% 3% 5% 3% 
Bedrijven/industrie 1% 2% 2% 2% 2% 2% 
Overig 6% 10% 9% 9% 6% 9% 
 
De laatste keer dat in de stadsenquête Almere in de Peiling naar geluidhinder is gevraagd was in 20061. Toen was de 
belangrijkste oorzaak van geluidoverlast in Almere ook brommers/scooters. De tweede grootste bron van overlast was 
toentertijd buren, gevolgd door wegverkeer en vliegtuigen.  
 
Vergeleken met het gemiddelde van de provincie Flevoland ervaren bewoners van Almere in ongeveer dezelfde mate 
geluidoverlast. Alleen van vliegtuigen en brommers/scooters wordt in Almere in 2012 meer ernstige geluidhinder 
ervaren dan in Flevoland als geheel in 20092.  

                                                      
1 Door een compleet andere vraagstelling zijn de cijfers van 2006 niet vergelijkbaar met die van 2012.  
2 Het meest recente meetjaar van geluidoverlast in Flevoland door de GGD is 2009. Ook in 2012 is er door de GGD een enquête 

gehouden, maar de resultaten hiervan worden pas in de zomer van 2013 bekend gemaakt. Bron: GGD Flevoland. Tabellenboek 

volwassenenenquête 2009 Flevoland (www.ggdflevoland.nl) 

In de onderstaande figuren zijn de resultaten van de geluidsinventarisatie 2011 EU-
omgevingslawaai samengevat:

Op grond van de geluidberekeningen van 2011 (zie histogrammen hiernaast), zou ca. 2% van de 
Almeerse bevolking (ernstige) hinder ondervinden van verkeerslawaai > 55 dB. Volgens de enquête 
heeft 14% van de bevolking last van wegverkeerslawaai. Dit verschil is te verklaren omdat de EU 
een grens stelt wanneer iemand in de categorie (ernstig) gehinderde valt. Tevens is dit bepaald via 
een objectieve methode.  In een enquête speelt hoogte van de geluidsbelasting geen rol en komt 
de subjectiviteit tot uiting (ieder mens ervaart geluidhinder weer anders). Opvallend is dat in 
Almere t.o.v. van andere steden het aantal woningen/personen een geluidsbelasting ondervindt van 
65 dB of hoger, nihil is.

Geconcludeerd moet worden dat geluidhinderbestrijding dat alleen gebaseerd is op objectief 
berekende waarden, misschien niet het gewenste effect zal gaan opleveren voor de inwoners wat 
betreft hinderbestrijding. De mogelijkheid bestaat dat een andere bron dan de berekende bron als 
meer hinderlijk wordt ervaren. Een hoge geluidsbelasting in een straat wil dus niet altijd zeggen dat 
er dan ook gelijk overlast is, b.v. omdat de geluidsisolatie van de woningen daar op is aangepast.
Wel is het zo dat Almere t.o.v. andere grotere steden in de klasse van 65 dB of hoger nauwelijks of 
geen geluidgehinderden heeft. Deze kwaliteit zou eigenlijk behouden moeten worden als de 
gemeente zich profileert als een woonstad met ‘rust en ruimte’. Dit klopt met het beeld van 
Flevoland (2010) t.o.v. Nederland (zie figuur PBL).

Overzicht Nederland geluidsbelasting > 65 dB:
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1.5 Overzicht geluidwetgeving

De geluidwetgeving is voor een buitenstaander ingewikkeld en gefragmenteerd (niet in één wet 
geregeld). In de onderstaande figuur is een summier overzicht gegeven welke wetgeving er is, 
wat geregeld wordt en waar de gemeente Almere mee te maken heeft. 

Wet 
geluidhinder

Wet 
milieubeheer WABO Wro APV

re
g

e
lt

re
g

e
lt

re
g

e
lt

re
g

e
lt

re
g

e
lt

•Geluidbelasting op 
woningen langs 
wegen, spoor

•Geluidbelasting op 
woningen vanwege 
gindustrieterreinen
met een geluidzone 
bv De Vaart, 
Markerkant

•Geluid in 
bestemmingsplannen 
o.a. normering 
hogere waarden voor 
woningen langs 
drukke wegen

•Geluidproductie-
plafonds van 
rijkswegen en spoor

•Geluidbelasting op 
woningen vanwege 
bedrijven, sportbe-
oefening

•Eisen EU-richtlijn 
Omgevingslawaai

(bv. dit document)

•Geluid Omgevings-
vergunningen

•Eisen Bouwbesluit

•Geluid & 
Gezondheid in 
bestemmingsplannen 
in Almere: via de 
GES-normeringen

(jurisprudentie)

•Geluid & hinder in 
bestemmingsplannen
die niet via andere 
wetgeving wordt 
geregeld én
ruimtelijk relevant is 
of vanwege 
jurisprudentie.

•Festiviteiten

•Burenlawaai

•Lawaai van 
huisdieren

Wet 
luchtvaart

re
g

e
lt

•Geluid 
vliegtuiglawaai o.a. 
Schiphol, Lelystad

Zoals is te zien, beslaat het aspect geluidhinder in de wetgeving een breed gebied. Het 
gaat te ver om de onderlinge dwarsverbanden tussen deze wetten op te noemen. 
Belangrijk is echter dat bij het maken van b.v. een bestemmingsplan aan het merendeel 
van deze wetgeving moet worden getoetst. De gemeente Almere heeft dan ook op dit 
gebied een breed taakveld. Voor m.n. de stedelijke ontwikkeling zal de komende 
veranderingen in de wetgeving consequenties hebben. Het gaat dan om de nieuwe 
Omgevingswet waarin leefbaarheids-/kwaliteitscriteria zullen worden opgenomen naast 
de flexibilisering van de regelgeving (veel mag straks decentraal geregeld worden). De 
Wet geluidhinder zal dan langzaam maar zeker worden opgenomen in de nieuwe 
Omgevingswet waarbij tevens ook zal worden opgenomen hoe om te gaan met bv het 
bouwen langs drukke wegen en het tegengaan van de ongebreidelde verkeersgroei. 

Voor de Rijkswegen en het spoor is dit sinds juli 2012 bij wet geregeld: Er zijn op diverse 
toetspunten geluidsproductieplafonds vastgesteld langs de A6, de A27 en de Flevolijn. 
Per punt is er een maximum vastgesteld. Overschrijding betekent in principe maatregelen 
treffen. De plafonds zijn wel met een bepaalde toekomstige groei vastgesteld. Onbekend 
is wat de nieuwe regelgeving voor gemeentelijke wegen gaat betekenen.

Dit document volgt uit de eisen van de EU-richtlijn Omgevingslawaai welke zijn vertaald 
in de Nederlandse wetgeving, m.n. in de Wet milieubeheer.

Voorkeurswaarde Wet geluidhinder nieuwe situaties: 48 dB Lden
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2. Gevolgen mobiliteit voor Almere

2.1 Inleiding  

 
De gevolgen van de mobiliteit zijn middels akoestische berekeningen in kaart gebracht. Uit-
gangspunt is de standaard EU toetshoogte van 4 meter. Er zijn berekeningen uitgevoerd 
voor de hele stad voor de toekomstige jaren 2020 en de doorkijk naar 2030. Per stadsdeel-
gebied wordt de akoestische situatie besproken.  
 
In dit actieplan wordt niet specifiek ingegaan op het spoor en de rijkswegen. Voor de uit-
breiding van het spoor is op 15 december 2011 het Tracébesluit Spooruitbreiding SAAL, 
maatregelen korte termijn, traject Weesp – Lelystad (hierna: TB Flevolijn) vastgesteld. In 
dit besluit zijn de geluidsreducerende maatregelenvoor het gehele traject in Almere vastge-
legd. Langs het gehele traject zullen schermen worden geplaatst om de toename van de 
geluidsemissie als gevolg van de toename van het treinverkeer te kunnen compenseren. 
 
De verbreding van de A6 is vastgelegd in het Tracébesluit Weguitbreiding 
Schiphol-Amsterdam-Almere, 21 maart 2011. In dit besluit wordt de A6 vanaf de Holland-
sebrug tot en met Almere Buiten-West (afrit 6) grotendeels voorzien tweelaags ZOAB. Dit 
heeft een betere geluidsreducerende werking dan de éénlaags variant. Alleen ter hoogte 
van het Weerwater zal de A6 worden verlaagd naar maaiveldniveau en wordt aan weerszij-
de voorzien van twee wallen van ca. 6 meter hoog. Het wegdek tussen de wallen zal worden
voorzien van de traditionele éénlaags ZOAB. De verwachting is dat met al deze maatrege-
len, de geluidsemissie in de toekomst (grotendeels) kan worden gecompenseerd. In bijlage 
[2] zijn de is per deel van de A6 te zien wat de verschillen zijn tussen de huidige situatie,  
2020 en 2030. 
 
De A27 heeft  in de toekomst geen gevolgen voor de bestaande woongebieden. Nieuwe 
ontwikkelgebieden dienen wel rekening te houden met de geluidsemissie van de A27. Zoals 
in de figuur hiernaast is te zien, is het ruimtebeslag waar de voorkeurswaarde wordt over-
schreden, groot. 
 

2.2 Poort 

Het gebied Poort is nog sterk in ontwikkeling en is verder niet meegenomen in de bereke-
ningen. Voor dit gebied geldt namelijk een apart bestemmingsplan met een vastgesteld ge-
luidbeleid. bij de ontwikkeling van dit stadsdeel wordt al rekening gehouden met een be-
paalde mobiliteitsgroei vanwege het verstedelijkt concept.  Het treffen van maatregelen 
zoals geluidsreducerend asfalt op de drukke dreven en busbanen is opgenomen in het be-
stemmingsplan als maatregel. Tevens worden woningen aan de toekomstig drukke straten 
– waarde voorkeurswaarde zal worden overschreden, reeds voorzien van geluidsreduceren-
de maatregelen aan de gevels (Bouwbesluit). 

A27 2030

Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting
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2.3 Almere Haven

2011

In Almere Haven zijn de dreven bepalend voor de geluidsemissie. De geluidsemissie langs de dreven ligt tussen de 58- 65 dB Lden. Door de stedenbouwkundige opzet langs de dreven, zorgen veel 
gebouwen voor afscherming van het verkeerslawaai van daarachter gelegen woningen.  In Almere Haven zal een extra dreef in de Steiger worden aangelegd. Dit is vastgelegd in het Tracébesluit 
voor de A6. De gevolgen hiervan zullen worden beperkt en in samenspraak met de bewoners worden vormgegeven. Gezien de relatief hoge geluidsbelasting langs de dreven, is het nodig deze 
dreven te blijven monitoren. Volgens de huidige Nederlandse wetgeving hoeft een gemeente niet verplicht maatregelen te treffen. Op de volgende twee bladzijden zijn geluidscontouren voor de 
jaren 2020&2030 opgenomen. Uit de figuren (zie hierna de jaren 2020 & 2030) valt op te maken dat het druk blijft langs de dreven. De nieuwe Steigerdreef zit conform het Tracébesluit in de 
rekenmodellen. Dit gebied zal dus in de toekomst veranderen. In de bijlage [3] zijn de resultaten van Almere Haven volledig te zien.

Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting



10

2.3 Almere Haven/2020

2020

Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting
Impact nieuwe 
dreef
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2.3 Almere Haven/2030

2030

Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting
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2.4 Almere Centrum & Stad

De resultaten voor Almere Centrum en Stad (zie onderstaand plaatje voor de gebiedsafbakening) zijn in bijlage [4] opgenomen. Ook in dit gebiedsdeel zijn de dreven bepalend voor de geluidsemissie. De 
geluidsemissie langs de dreven ligt tussen de 58- 65 dB Lden. Door de stedenbouwkundige opzet langs de dreven, zorgen veel aaneengesloten gebouwen voor afscherming van het verkeerslawaai. Ook is 
bij de Stedenbouwkundige opzet van Almere Centrum en Stad gekozen om relatief ver van de Provinciale wegen te bouwen. Hier worden nu de voordelen van ondervonden: in 2030 is de geluidsbelasting 
op woningen relatief laag in verhouding tot de intensiteit op de deze wegen: Hogering 40.000-90.000 [motorvoertuigen/etmaal], De Tussenring: 20.000-30.000 [motorvoertuigen/etmaal] en de 
Buitenring:15.000-40.000 [motorvoertuigen/etmaal]. Langs de Hogering is een geluidswal aangelegd die op grond van het TB A6, verhoogd zal gaan worden tot 8 meter. Langs de meest drukke dreven 
zijn al maatregelen getroffen in de vorm van schermen of wallen al dan niet gecombineerd met schermen. Nadeel is, zoals dit over het algemeen wordt ervaren, is de ervaring dat de wijken vanuit de weg 
niet zichtbaar zijn. Gezien de relatief hoge geluidsbelasting langs de dreven, blijven de getroffen geluidsreducerende maatregelen ook in de toekomst nog nodig voor een adequaat woon- en leefklimaat 
langs deze dreven. Het is tevens nodig deze dreven te blijven monitoren. Volgens de huidige Nederlandse wetgeving hoeft een gemeente niet verplicht maatregelen te treffen als een inwoner vindt dat 
hij/zij teveel overlast ondervindt van geluidsoverlast. Verder is het wel zo dat door de afscherming relatief veel rustige zones (groen gekleurd) zijn in de verblijfsgebieden direct langs de belangrijke 
verkeersaders. 

2030
Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting
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2.5 Almere Buiten

De resultaten voor Almere Buiten (zie onderstaand plaatje voor de gebiedsafbakening) zijn in bijlage [5] opgenomen. Ook in dit gebiedsdeel zijn de dreven bepalend voor de geluidsemissie. De 
geluidsemissie langs de dreven ligt tussen de 58- 65 dB Lden. Door de stedenbouwkundige opzet langs de dreven, zorgen veel aaneengesloten gebouwen voor afscherming van het verkeerslawaai. Ook is 
bij de stedenbouwkundige opzet van dit gebied gekozen om relatief ver van de Provinciale wegen te bouwen. Hier worden nu de voordelen van ondervonden: in 2030 is de geluidsbelasting op woningen 
relatief laag in verhouding tot de intensiteit op de deze wegen: De Tussenring: 20.000-30.000 [motorvoertuigen/etmaal] en de Buitenring:15.000-40.000 [motorvoertuigen/etmaal]. Langs de meest 
drukke wegen zijn al maatregelen getroffen in de vorm van schermen of wallen al dan niet gecombineerd met schermen. Een van de belangrijkste dreven, de Buitenhoutsedreef,  zal in de toekomst 
worden verbreed. Het is dan het natuurlijke moment om na te gaan of bij de verbreding geluidsreducerende maatregelen kunnen/moeten worden getroffen. Volgens de huidige Nederlandse wetgeving 
hoeft een gemeente niet verplicht maatregelen te treffen als een inwoner vindt dat hij/zij teveel geluidsoverlast ondervindt van een weg. Verder is het wel zo dat door de afscherming relatief veel rustige 
zones (groen gekleurd) zijn in de verblijfsgebieden direct langs de belangrijke verkeersaders. 

2030

Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting
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3. Strategie & visie verkeerslawaai
3.1. Inleiding gevolgen EU regelgeving voor Almere

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld, moet op grond van de EU richtlijn Omgevingslawaai een plan 
worden opgesteld waarin door het college wordt aangegeven hoe in de toekomst wordt omgegaan 
met geluidshinder als gevolg van lawaaibronnen die relevant zijn voor Almere. In de eerste fase is 
aangegeven dat m.n. verkeerslawaai bepalend is voor de akoestische situatie in de gemeente. Om na 
te gaan hoe de bevolking indicatief geluidhinder ervaart in Almere, is tegelijk met de Burgerij-
enquête de hinderbeleving bevraagd. Uit de enquête blijkt dat de bevolking over het algemeen 
genomen, het meeste last heeft van:

1. Bromfietsers/scooterlawaai  : 20%
2. Wegverkeerslawaai             : 14%
3. Vliegtuiglawaai                   : 12%

Bromfietslawaai
Uit de enquête blijkt dat de hinderbeleving van brommers/scooterverkeerslawaai nog altijd hoog 
scoort. Voor bromfiets/scooterlawaai zijn er alleen wettelijke normen voor de geluidsemissies die 
gelden voor de uitlaten. In de Regeling typekeuring geluidsproductie bromfietsen gelden de 
volgende geluidseisen:

rijdende bromfiets stilstaande bromfiets

bromfietscategorie I (> 25 km/u) 72 dB(A) 95 dB(A)

bromfietscategorie II (< 25 km/u)                 66 dB(A) 88 dB(A)

Volgens een voorstel van Siim Kallas, Vice-President van de Europese Commissie en verantwoordelijk 
voor transport komt er in de toekomst in de hele EU verplichte controle van scooters en motorfietsen. 
Het doel is primair verbetering van de verkeersveiligheid. Motor- en scooterrijders, en onder hen met 
name jongeren, zijn de groep weggebruikers die het meeste risico loopt. Maar zo’n verplichte APK 
dient ook om de technische staat van het voertuig conform de toelatingscertificaten te handhaven 
(opgevoerde scooters/bromfietsen of andere dempers voorkomen).

De hinder die deze groep echter veroorzaakt, valt echter buiten de regelgeving m.b.t. de EU-richtlijn 
Omgevingslawaai

Vliegtuiglawaai
Vliegtuiglawaai is voor het actieplan niet relevant omdat er geen wettelijke geluidcontouren vanwege 
vliegverkeer op het Almeerse grondgebied aanwezig zijn. In de toekomst zal dit kunnen veranderen. 
In het kader van de Alderstafel Lelystad Airport is Almere aangehaakt om de belangen van Almere te 
behartigen. Dit geschiedt voor zowel de bestaande (voor zover relevant) als de nieuwe woongebieden 
(Oosterwold). Wel moet worden opgemerkt dat, ondanks het feit dat er geen wettelijke 
geluidcontouren van vliegverkeer aanwezig, een deel van de bevolking wel overlast ervaart (12% van 
de geënquêteerden).  

Wegverkeerslawaai
Wegverkeerslawaai is voor de leefomgeving een van de belangrijkste aspecten die de gezondheid van 
mensen negatief kan beïnvloeden. Het is een gevolg van de mobiliteit. Derhalve wil de EU van haar 
lidstaten weten hoe de EU-burgers worden beschermd tegen verkeerslawaai. Vanwege het feit dat 
gemeenten als wegbeheerders autonoom zijn in het bestrijden van geluidhinder, moet elke gemeente 
haar inspanningen rapporteren aan het ministerie van I&M die dit vervolgens aan de EU rapporteert. 
De EU verlangt van haar lidstaten plandrempels waarboven maatregelen zullen worden getroffen. 
Elke gemeente is vrij in het bepalen van de plandrempels. In de volgende paragrafen zal hier nader 
op in worden gegaan. Verder moet worden opgemerkt dat de landelijke regelgeving m.b.t. geluid en 
het voorkomen van geluidhinder gaat veranderen. 

3.2. Aanpak wegverkeerslawaai gemeente Almere

Historie
De gemeente Almere is een jonge gemeente waar min of meer gelijktijdig met de inwerkingtreding van 
de Wet geluidhinder (1979) de eerste woningen werden gebouwd (eerste woning 1976 in Almere Haven, 
1980 de eerste woningen in Stad). De Rijksdienst IJsselmeerpolders hield bij het ontwerpen van Almere 
al rekening met een forse mobiliteitsgroei van deze stad. Vandaar dat de woonwijken nabij de meeste 
dreven op relatief grote afstand zijn gelegen in vergelijking met oudere steden. Ook werden de gevels 
van de meeste woningen langs destijds geprognosticeerde drukke wegen al voorzien van extra 
geluidsisolatie of werd rekening gehouden met een hogere geluidsbelasting dan de norm uit de Wet 
geluidhinder. Kortom, de woongebieden in Almere zijn (en worden nog steeds) ontworpen met in 
achtneming van het aspect geluidhinder en de Bouwbesluiteisen.

Oudere steden met veel historische panden en/of woningen die eerder zijn gebouwd dan de begin 
tachtiger jaren, werden geconfronteerd met een forse mobiliteitsgroei. Tevens bleek dat de 
geluidsisolatie van de gevels van veel woningen onvoldoende was om het verkeerslawaai afdoende te 
weren. Er heerste binnen dan ook –met gesloten ramen – een ongezond akoestisch klimaat. Er was voor 
de Wet geluidhinder van kracht werd, geen wetgeving die eiste dat rekening moest worden gehouden 
met toekomstig geluidhinder bij het bouwen van een woning langs een drukke weg. Het Rijk besloot om 
een landelijke saneringsoperatie te starten en stelde budget beschikbaar om woningen adequaat te 
isoleren. Het gaat m.n. om de woningen die een geluidsbelasting ondervonden van  > 68 dB Lden zijn en 
vóór de Bouwbesluit en Wet geluidhinder tijdperk waren gerealiseerd langs een drukke weg. Dit soort 
woningen die vallen onder de saneringsoperatie, zijn niet aanwezig in Almere.

Plandrempel wegverkeerslawaai Almere
De Eu verlangt van de gemeenten dat een plandrempel wordt ingesteld als waarboven er eventueel 
maatregelen zullen worden overwogen of worden getroffen. Het huizenbestand van Almere is relatief 
jong en is er bij de bouw langs de drukke wegen vanaf het ontwerp altijd rekening gehouden met 
toekomstige toename van verkeerslawaai. Indien er sprake was van een hogere geluidsbelasting dan de 
voorkeurswaarde, werd geluidsisolatie toegepast. het ontwerp van de woonwijken laat zien dat relatief 
ver van drukke wegen is gebouwd (ruime stedenbouwkundige opzet) en dat er veel rustige plekken in de 
wijken zijn gecreëerd door de gekozen stedenbouwkundige structuren (de groene gekleurde contouren in 
de figuren van de verkeerslawaaiberekeningen). Dit betekent over het algemeen genomen dat ondanks 
dat er op diverse plaatsen een hoge geluidsbelasting heerst of kan gaan heersen, het niet automatisch 
betekent dat binnen – bij gesloten ramen- een slecht en ongezond akoestisch klimaat aanwezig is. Het is 
dan ook lastig om een plandrempel te bepalen voor Almere. Ook is het zo dat langs een dreef diverse 
waarden heersen. Echter, problemen als die ontstaan zijn op het “oude land”, moeten in de toekomst 
worden voorkomen. 

Het is echter ondoenlijk, mede vanwege de huidige financiële situatie, maatregelen op voorhand op te 
nemen en b.v. alle drukke wegen van geluidsreducerend asfalt te voorzien (max. reductie ca. 2.5-3 dB 
gemiddeld tijdens de levensduur ca. 7-8 jaar, huidige stand der techniek). Volgens de IPO 
rekenmethodiek zijn de meerkosten incl. afschrijving,onderhoud voor geluidsreducerend asfalt ca. €35,-
/m2 voor 10 jaar of € 105,-/ m2 voor 30 jaar (3 keer vervangen). Een kilometer wegdek van 6 meter 
breed kost dan al gauw ca. €200.000,- extra –overigens hangt dit bedrag sterk af van de hoogte van de 
aanbesteding -. Tevens is het een feit dat het ook onmogelijk is verkeerslawaai langs drukke wegen in 
binnenstedelijke situaties volledig terug te dringen tenzij de wegen volledig ingepakt worden. 
Geluidsreducerend asfalt compenseert ten dele wel de negatieve gevolgen van de mobiliteitsgroei, maar 
op drukke wegen blijft het verkeerslawaai dominant aanwezig. De drukke wegen zijn nl. de 
verkeersaders t.b.v. de bereikbaarheid van de parkeergarages nabij winkelcentra, de woonwijken, 
maatschappelijke voorzieningen z.a. het ziekenhuis, P+R stations, supermarkten, industrieterreinen e.d. 
Om de mobiliteitsgroei in goede banen te leiden en de negatieve gevolgen te beperken vergt derhalve 
meer dan alleen asfalt te vervangen door een geluidsreducerend type.
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1. Plandrempel als signaalfunctie: 65 dB Lden{gebaseerd op het referentiejaar 2011 voor 
de akoestische situatie in Almere}.

2. Gestreefd wordt om in voorkomende gevallen (zie punt 3) minimaal de bestaande 
situatie zoals vastgesteld in 2011 te handhaven. Zo mogelijk wordt de 
milieugezondheidskwaliteit (GES-kwalificatie) verbeterd die heerst in een bepaald 
verkeersgebied waar woningen zijn. De doelmatigheid van mogelijke maatregelen 
vormt een belangrijk afwegingskader.

3. Bij projecten of grote infrastructurele werken (groot onderhoud, aanleg nieuwe 
wegen of extra rijbanen e.d.): 
ook onderzoek verbetering akoestische situatie, de eventuele kosten of varianten in 
kaart brengen (zie punt 1+2).

4. Monitoren van de verkeersgroei en de daarmee samenhangende geluidontwikkeling.

5. Verduurzamen van de mobiliteit in Almere.

6. Verduurzamen van het busvervoer in Almere.

Toelichting.

Ad.1. 

De EU eist dat gemeenten een plandrempel instellen waarboven eventueel maatregelen worden overwogen of 
getroffen. In Almere zijn er in 2011 nauwelijks geluidsgevoelige objecten met een geluidsbelasting van 65 
dB. Het jaar 2011 is gekozen vanwege het feit dat de EU-richtlijn uitgaat van dit jaar als inventarisatiejaar. 
De uitkomsten van dit jaar kunnen dan worden gebruikt als referentiepunt. In deze rapportage zijn de 
prognoses 2020 & 2030 voor Almere in beeld gebracht. Over 5 jaar dient wederom aan de EU te worden 
gerapporteerd en dienen de verschillen dan inzichtelijk te worden gemaakt. Dit zal derhalve geschieden met 
2011 als basisjaar. De plandrempel zal dus in de toekomst fungeren als signaalfunctie bij de 
monitoring van verkeerslawaai. Maatregelen worden in Almere via andere kaders(b.v. projecten) 
getroffen mits daar budget voor is dan wel vereist volgens de wetgeving. 

Ad.2 

De mobiliteit is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Er is echter wel een trend merkbaar dat dit niet meer 
zo hard gaat als voor de crisis (< 2009). Voor de rijkswegen en het spoor heeft het Rijk echter een maximum 
ingesteld voor de toename van verkeerslawaai (weg- en spoor) door het instellen van 
geluidproductieplafonds. Deze zijn wettelijk vastgelegd en dienen bewaakt te worden door de bronbeheerders 
(RWS & Prorail). Wordt in de toekomst een plafondwaarde overschreden, dan dient de weg- of 
spoorwegbeheerder maatregelen te treffen. Pas als een maatregel niet doelmatig is, mag dan het plafond 
worden verhoogd. Voor Almere zijn de plafonds (incl. maatregelen) vastgesteld via de Tracébesluiten voor de 
A6 en het spoor. Voor de gemeentelijke en provinciale wegen is dit nog niet aan de orde. Vanuit het Rijk 
wordt momenteel echter wel vaart gemaakt om de wetgeving voor de gemeentelijke wegen aan te gaan 
passen. Onbekend is welke verplichtingen hieruit gaan voortvloeien. Als wegbeheerder heeft de gemeente 
echter een zekere mate van verantwoordelijkheid richting haar bewoners. Als er in een project “werk met 
werk” gemaakt kan worden door aan de bron (wegdek) of in de overdrachtssfeer (wallen, schermen, ophogen 
van bestaande schermen/wallen e.d.) geluidbeperkende maatregelen te treffen tegen acceptabele kosten (dit 
wordt door het bestuur zelf bepaald) dan moet dit altijd overwogen worden. Veelal zal dit echter geschieden 
omdat op grond van de Wet geluidhinder vanwege een woningbouwproject maatregelen getroffen moeten 
worden of omdat b.v. een weg verdubbeld wordt. De huidige regelgeving verplicht de gemeentelijke 
wegbeheerder niet om maatregelen te treffen als bv bewoners vinden dat men erg veel overlast ondervindt 
van een bepaalde weg. Het treffen van maatregelen moet pas gebeuren als de gemeente een weg moet 
reconstrueren en daardoor, inclusief een geprognosticeerde groei van 10 jaar, de geluidsbelasting toeneemt 
met 2 dB of meer. Onbekend is of dit in de toekomst anders geregeld zal gaan worden. 

Ad.3

In het Meerjaren Infrastructuur Programma voor Almere (MIPA 2013) staan de infrastructurele 
projecten genoemd die de komende jaren zullen worden uitgevoerd, mits de budgetten ter 
beschikking komen. Het gaat niet alleen over de gemeentelijke wegen maar ook over de Provinciale 
wegen die in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere zullen worden uigevoerd:
- verbreden van de Hogering-West tot de Hollandsedreef

-Verdubbelen van de Waterlandseweg

De verbreding van de Hogering-West geschiedt via het Tracébesluit A6 en wordt de bestaande 
wal/scherm verhoogd. De Waterlandseweg is nog in studie, maar wel is duidelijk dat er ter hoogte 
van de woonboten maatregelen zullen moeten worden getroffen. 

Verder wordt de Stedendreef vanwege groot onderhoud gelijk verdubbeld om kosten te besparen. 
Voor dit project wordt ook de geluidsinventarisatie uitgevoerd en wordt bekeken of er maatregelen 
moeten worden getroffen vanwege de Wet geluidhinder.

Ad.4

In Almere vindt de monitoring van de verkeersstromen via automatische telsystemen plaats. Dit is 
dan de input voor de akoestische en luchtkwaliteitrekenmodellen die – wettelijk- gehanteerd moeten 
worden. Het monitoren van de verkeersstromen, verkeerslawaai en luchtkwaliteit langs de wegen 
wordt derhalve uitgevoerd en wordt voldaan aan de EU-monitoringsplicht voor verkeerslawaai en 
luchtkwaliteit (dit laatste in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
NSL). 

GESGES--GGDGGD

Zeer SlechtExtreem lawaaiig73

SlechtZeer lawaaiig68-72/73

OnvoldoendeZeer lawaaiig63-67/68

Zeer matigLawaaiig58-62/63

MatigLuidruchtig53-57/58

RedelijkRedelijk rustig48- 52/53

GoedRustig43 – 47/48

Zeer goedStil< 43

GES-KwalificatieKwalitatiefLden [dB]

MilieugezondheidskwaliteitGeluidsbelasting

Om de negatieve gevolgen van de mobiliteitsgroei in goede banen te leiden, zijn in Almere de volgende 
keuzes gemaakt die uitgevoerd worden dan wel waar rekening mee wordt gehouden:
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Ad.5 Verduurzamen mobiliteit Almere

Almere is opgezet als OV stad en als fietsstad met vrijliggende fietspaden. Het fietsnetwerk is groot: 
67 km hoofdfietsnetwerk en 470 km secundaire fietspaden en –routes door de wijken. Ondanks het 
feit dat alle voorzieningen en wijken goed tot zeer goed bereikbaar zijn met de fiets, is het 
fietsgebruik in Almere (afstanden < 7.5 km) 3% lager dan in steden vergelijkbaar met Almere 
(34%). Dit heeft diverse oorzaken:

- De doorstroming in Almere is goed (tot nu toe weinig files);

- de afstanden zijn relatief groot;

- het busvervoer is populair;

Het Rijk en zeker ook de EU, zijn van plan in de toekomst duurzame mobiliteit te gaan stimuleren. Er 
zijn diverse proefprojecten met behulp van subsidie in Almere opgezet. Voor de elektrische auto zijn 
in de metropoolregio op diverse plaatsen laadpalen geplaatst. In Almere gaat het om ca. 46 
laadpunten van Stichting E-laad. Verder is met subsidie voor luchtkwaliteitprojecten een 
snellaadstation voor elektrische auto’s gerealiseerd aan de Veluwsezoom op het openbaar 
toegankelijke parkeerterrein van Van der Valk. Ook wordt momenteel het project Electric Freeway
uitgevoerd. Hierbij wordt actief automobilisten die max. ca. 25-30 km van hun werk wonen, 
gestimuleerd om de afstand zoveel als mogelijk af te leggen met een e-scooter of en speciale e-bike
(die sneller [45km/u] mag dan een normale e-bike). Dit uit kosten overwegingen, gezondheid en 
met medewerking van de werkgevers. Voor de werkgevers kan het kostenvoordeel opleveren m.b.t. 
hun mobiliteitsbudget en gezondere werknemers.

Almere heeft een uniek fietspadenstelsel met lange afstanden wat zich bij uitstek leent voor e-bikes. 
Het zou mooi zijn en passen bij het imago van duurzame stad als meer Almeerders zich per fiets 
zouden gaan bewegen dan nu het geval is. In het MIPA en mobiliteitsplan zijn de ambities 
beschreven t.a.v. de fietsmobiliteit. Het staat echter elke inwoner vrij om het vervoersmiddel te 
kiezen die bij zijn/haar situatie past.

Ad.6 Verduurzamen busvervoer

In Almere is het busvervoer erg populair. Dit komt omdat het om hoogwaardig openbaar vervoer 
gaat dat veelal op vrij liggende busbanen (dus los van de autowegen) plaatsvindt. Dit betekent dat 
de betrouwbaarheid van de ritten (aankomst/vertrektijden) hoog is. Ook dit is uniek in Nederland 
waar normaal busvervoer gemengd met autoverkeer moet plaatsvinden.

Veel busbanen lopen echter dwars door de wijken cq. langs tuinen. Dit leidt tot geluidsoverlast –
zeker de drukke lijnen-. Bij de volgende concessie (2017) zal worden nagegaan op welke wijze het 
busvervoer kan worden verduurzaamd t.o.v. de huidige situatie. Geluid en luchtverontreiniging 
zullen onderdeel gaan uitmaken bij de voorwaarden voor de volgende concessie.

Bron figuren: MIPA 2013/DSO/H. Maassen

Bron figuren: MIPA 2013/DSO/H. Maassen
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4. Beschrijving inspraakproces
Het voorliggend stuk “Verkeerslawaai en Mobiliteit 2020-2030” dat is opgesteld in het kader van de EU-verplichting om 
een actieplan op te stellen om geluidhinder te bestrijden dan wel te voorkomen, moet ook volgens de wetgeving conform 
de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene Wet bestuursrecht, afdeling 4.3 verder worden afgehandeld.

Dit betekent in de praktijk dat dit document voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage zal worden gelegd. Tijdens 
deze inspraakperiode kan een ieder op dit document reageren en zijn of haar zienswijzen naar voren brengen. Ook is 
apart in de Wet milieubeheer geregeld dat de raad ook inspraak heeft en zienswijze of wensen kan indienen. De manier 
waarop de raad dit wil doen, staat niet beschreven in de wetgeving. 

Tegen een door het college vastgesteld actieplan, zoals dit document hier invulling aan geeft, staat dus geen beroep open 
omdat het plan slechts voornemens bevat, inzicht geeft op de geluidwetgeving en de manier waarop in Almere wordt 
omgegaan met het aspect verkeerslawaai. Het document bevat dus geen concrete maatregelen. Er is op basis van dit 
document derhalve geen direct rechtsgevolg. De bevoegdheid tot het vaststellen van het Actieplan is door de Eu bij het 
college neergelegd.

Het definitief document zal na verwerking van wensen en zienswijzen in een reactienota definitief worden vastgesteld 
door het college en worden ingediend bij de minister van Infrastructuur en Milieu.

Overzicht procedure na B&W besluit tot het beginnen van de Awb procedure:
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