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Samenvatting 
 

Voor u ligt het tweede actieplan geluid van de gemeente Delft. Dit actieplan geldt voor de periode 

2013-2017 en bevat een actualisatie van het eerste actieplan geluid. Met dit actieplan voldoet de 

gemeente Delft aan zijn wettelijke verplichting die voortkomt uit de Europese richtlijn 

omgevingslawaai.  

 

De gemeente Delft heeft de ambitie de stad leefbaar en gezond te houden. Dit betekent handhaving 

van het huidige goede kwaliteitsniveau in gebieden waar hiervan sprake is en het verbeteren van de 

geluidskwaliteit waar dit noodzakelijk is. Bij het maken van afwegingen zijn doeltreffendheid en 

financiële doelmatigheid van maatregelen uitgangspunten van het actieplan. Met dit actieplan 

kunnen niet alle geluidsknelpunten worden opgelost. Voor een verdere afname van het aantal 

geluidgehinderden zijn maatregelen nodig die buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen.  

 

Tijdens de periode van het eerste actieplan zijn diverse maatregelen gerealiseerd ter verbetering van 

de geluidskwaliteit. De Kruithuisweg is voorzien van geluid reducerend wegdek. Voorts zijn alle 

zogenoemde A-lijst woningen en woningen in de Professorenbuurt voorzien van gevelisolatie. Het 

geluidsniveau in de betreffende woningen voldoet nu aan het wettelijk niveau. Ook zijn maatregelen 

uitgevoerd uit het fietsactieplan en het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan die tot doel hebben het 

fiets- en OV-gebruik te bevorderen. Het is nog te vroeg om het overall effect van deze maatregelen 

te beoordelen.  

 

Voor het bepalen van prioritaire geluidsknelpunten dienen er volgens de EU-richtlijn 

omgevingslawaai plandrempels te worden vastgesteld. Daar waar plandrempels worden 

overschreden zijn maatregelen gewenst. Voor dit actieplan zijn plandrempels vastgesteld voor 

stedelijk wegverkeer en industrielawaai. Voor stedelijk wegverkeer zijn de plandrempels 68 dB 

(etmaalperiode) en 58 dB (nachtperiode) van toepassing. Voor industrielawaai zijn dat 65 dB, 

respectievelijk 55 dB. Voor de wegen in het buitengebied zijn provincie en waterschap 

wegbeheerder en voor autowegen is Rijkswaterstaat dat. Voor spoorwegverkeer is ProRail 

beheerder. Voor deze geluidsbronnen heeft het vaststellen van een plandrempel geen meerwaarde, 

omdat de gemeente geen bevoegdheid heeft hiervoor maatregelen te treffen. 

 

Op 26 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de geluidsbelastingkaart 

vastgesteld. Daaruit blijkt dat het wegverkeer de belangrijkste veroorzaker is van geluidshinder. 

Circa 1 op 4 inwoners van Delft ondervindt geluidshinder door wegverkeer. Bijna driekwart van het 

aantal geluidsgehinderden ondervindt een geluidsbelasting lager dan de vastgestelde plandrempel. 

De bijdrage van industrielawaai aan geluidshinder is in verhouding verwaarloosbaar.  

 

Gedurende de periode van dit actieplan zullen de nog niet of deels gerealiseerde maatregelen van 

het vorige actieplan worden uitgevoerd of voortgezet. Daarnaast is de inzet gericht op het treffen 

van generieke maatregelen die onder andere tot doel hebben de groei van de automobiliteit te 

beheersen. Dan gaat het om de realisatie van tramlijn 19, het bevorderen van het fietsgebruik en 

elektrisch rijden, en maatwerk distributie. Deze generieke maatregelen zullen niet voldoende zijn om 

alle overschrijdingen van de plandrempel aan te pakken. De gemeente gaat daarom onderzoek doen 

naar additionele maatregelen die de geluidbelasting op hoog geluidbelaste locaties kan 

terugbrengen tot een aanvaardbaar geluidsniveau.  
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Inleiding 
 

Het opstellen van een actieplan geluid is een wettelijke verplichting voor veel overheden, zo ook 

voor de gemeente Delft. Het actieplan is bedoeld om de geluidhinder in de bestaande situatie te 

verlagen door het voeren van beleid en het treffen van maatregelen gericht op het terugdringen van 

de geluidsbelasting. Dit actieplan geluid is het tweede actieplan dat door de gemeente wordt 

vastgesteld. Het actieplan 2013-2017 is een actualisatie van het actieplan geluid 2008-2012. 

 

In het actieplan komen, conform de wettelijke bepalingen, de volgende onderwerpen aan de orde: 

� het vigerend wettelijke kader; 

� de ambitie en het beleid; 

� de kenmerken van de gemeente Delft met betrekking tot geluid;  

� de evaluatie van het vorige actieplan; 

� de beoordeling van het aantal gehinderden; 

� bestaande en nieuwe maatregelen voor het voorkomen en terugdringen van geluidhinder 

� het inspraakproces. 

 

Tijdens de vergadering van 19 maart 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het 

ontwerp-actieplan geluid goedgekeurd. Het college heeft besloten het ontwerp-actieplan ter inzage 

te leggen en de gemeenteraad te vragen om een reactie. 

 

Het ontwerp-actieplan heeft van 15 april tot en met 24 mei 2013 zes weken ter inzage gelegen. 

Tijdens deze periode was een ieder in de gelegenheid zienswijzen in te dienen op het ontwerp-

actieplan. Het besluit over het ontwerp-actieplan en de mogelijkheid hierop zienswijzen in te 

brengen is bekend gemaakt in de Stadskrant op 8 april 2013 en op de website van de gemeente. 

Tijdens de vergadering van 5 november 2013, heeft het college van burgemeester en wethouders 

het plan definitief vastgesteld. Het is niet mogelijk om daarna in beroep te gaan.
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Hoofdstuk 1: Kader 
 

1.1 Inleiding 

 

Het actieplan geluid is een wettelijke verplichting die volgt uit Europese regelgeving, de Richtlijn 

omgevingslawaai. De Europese richtlijn is in Nederland ingevoerd door deze op te nemen in, in 

eerste instantie, de Wet geluidhinder. Sinds 1 juli 2012 zijn de verplichtingen uit de richtlijn 

ondergebracht in de Wet milieubeheer. 

 

Ter ondersteuning van het bevoegd gezag bij de uitvoering van de verplichtingen, bestaat het 

projectbureau Polka
1
. Op de website van Polka is veel informatie te vinden over de richtlijn, de 

geluidkaarten en de actieplannen, waardoor Polka voor een ieder interessant is om meer te lezen 

over deze onderwerpen. 

 

1.2 Richtlijn omgevingslawaai 

 

De Europese Richtlijn 2002/49/EG is gericht op de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. 

Deze richtlijn wordt aangehaald als de Richtlijn omgevingslawaai. In Nederland is de richtlijn in 2004 

geïmplementeerd in de Wet geluidhinder. De Richtlijn omgevingslawaai is van toepassing op 

omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld. De richtlijn richt zich vooral op het 

vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Het 

toepassingsgebied beperkt zich tot een aantal gedefinieerde brontypen, te weten weg- en 

railverkeer en luchtvaart en specifiek vastgelegde industriële activiteiten. Om de schadelijke 

gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, worden volgens de Richtlijn omgevingslawaai de 

volgende instrumenten toegepast: 

 

� Inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van 

geluidsbelastingkaarten; 

� Vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken; de plannen 

moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke effecten 

kunnen hebben voor de gezondheid van de mens; ook moeten ze een goede geluidskwaliteit 

handhaven; 

� Voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij hoort het 

publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van inspraak over de actieplannen. 

 

1.3 Wettelijk kader 

 

De Europese richtlijn omgevingslawaai is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer (sinds 2012, voorheen in de Wet geluidhinder), hoofdstuk 11. Titel 11.2 

‘Geluidsbelastingkaarten en actieplannen’ bevat een systeem van geluidsbelastingkaarten en 

actieplannen conform de Europese richtlijn omgevingslawaai. 

 

Een meer gedetailleerde uitwerking is gegeven in een tweetal uitvoeringsbesluiten. Eerst is er het 

Besluit geluid milieubeheer (een AMvB). Daarnaast is er de Regeling geluid milieubeheer (een 

ministeriële regeling). Hierin staan nadere regels over de uitvoering. 
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1.4 Proces 

 

Voorafgaand aan het actieplan is een geluidsbelastingkaart opgesteld en vastgesteld. Deze 

geluidsbelastingkaart beschrijft de situatie in 2011. Het actieplan borduurt hierop verder met een 

beschrijving van het beleid ter beperking van de geluidsbelasting en de voorgenomen te treffen 

maatregelen. 

 

De gemeente Delft heeft in 2008 voor de eerste keer een actieplan geluid vastgesteld. Dit actieplan 

is daarmee een herziening van het vorige actieplan. De stappen die voor deze herziening zijn 

doorlopen en nog volgen zijn de volgende (tussen haakjes de verwijzing naar het betreffende 

hoofdstuk in dit plan): 
 
Vaststellen Plandrempel (Hoofdstuk 2.3) 

Volgens de EU-richtlijn moet het actieplan gaan over ‘prioritaire problemen’. Van een prioritair 

probleem is sprake als een ‘relevante grenswaarde’ wordt overschreden. Bij implementatie in de 

Nederlandse wetgeving is het begrip ‘relevante grenswaarde’ vertaald in ‘plandrempel’. Een eerste 

stap in het maken van een actieplan is het vaststellen van een of meer plandrempels. Op basis van 

de plandrempels zal beleid worden geformuleerd. In situaties waar de geluidsbelasting hoger is dan 

de plandrempel dienen maatregelen overwogen te worden om deze overschrijding terug te dringen.  

 

Inventarisatie (Hoofdstuk 3) 

De geluidsbelastingkaarten zijn de eerste stap om de geluidsituatie te beoordelen. In het actieplan 

worden de geluidsbelastingkaarten verder toegelicht. Samen met de plandrempel zijn de kaarten 

bepalend voor het vaststellen van de ‘prioritaire problemen’. 

 

Opstellen maatregelenpakket (Hoofdstuk 4) 

Het belangrijkste onderdeel van het actieplan is het maatregelenpakket. Dit pakket zal maatregelen 

bevatten uit het vorige actieplan die nog in uitvoering zijn en wordt aangevuld met een aantal 

nieuwe maatregelen. 

 

Inspraak en publicatie (Hoofdstuk 5) 

Artikel 11.14 van de Wet milieubeheer (Wm) beschrijft de procedure voor de vaststelling van het 

actieplan. De voorbereiding gebeurt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarbij in 

afwijking op artikel 3:15 Awb een ieder zienswijzen naar voren kan brengen. De termijn voor het 

naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen bedraagt zes weken. In artikel 

11.14, lid 2, van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat het ontwerp van het actieplan moet worden 

toegezonden aan de gemeenteraad, en de gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld 

zijn wensen en zienswijze te geven, voordat Burgemeester en wethouders het actieplan vaststellen. 

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. 
 
Vaststelling actieplan en verzending aan I&M 

Uiterlijk 18 juli 2013 wordt het actieplan vastgesteld (Wm artikel 11.12). In de aangewezen 

agglomeratiegemeenten stelt het college van burgemeester en wethouders het actieplan vast. 

Gedeputeerde Staten (provincie) stelt het actieplan voor provinciale wegen vast. De actieplannen 

voor rijkswegen, hoofdspoorwegen en grote luchthavens worden vastgesteld door de Minister van 

Infrastructuur en Milieu. Binnen één maand na de vaststelling worden de stukken ter beschikking 

gesteld aan een ieder en wordt het actieplan verstuurd naar de door het ministerie van I&M 

aangewezen instantie. Het ministerie van I&M is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf 

jaar worden verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar de Europese Commissie.  
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Hoofdstuk 2: Beleid en ambitie 
 

2.1 Inleiding 

 

De gemeente Delft kenmerkt zich door hoge ambitieniveaus, zo ook voor de geluidskwaliteit in de 

stad. Het in stand houden van de geluidskwaliteit waar het goed is en het verbeteren van de 

geluidkwaliteit waar dat nodig is, is het doel. De gemeente heeft een beleid hogere waarden Wet 

geluidhinder en bij ruimtelijke planvorming is er nadrukkelijk plaats voor een integrale aanpak. Met 

dit actieplan voegen we daar de ambitie voor de bestaande situatie aan toe.  

 

Hoewel de geluidskwaliteit een belangrijk onderwerp is, moet rekening worden gehouden  met de 

kosten die geluidmaatregelen met zich meebrengen. Het verbeteren van de geluidskwaliteit in het 

dichtbevolkte gebied is een erg kostbare zaak. Het is dus zaak prioriteiten te stellen en zorgvuldig af 

te wegen welke maatregelen getroffen dienen te worden. De prioriteiten volgen uit de plandrempel. 

De zorgvuldige afweging volgt uit de balans tussen locatie specifieke maatregelen en generieke 

maatregelen. 

 

In dit hoofdstuk worden de ambitie en de plandrempel toegelicht. De ambitie en de plandrempel 

hangen samen met de saneringsopgave en de resultaten van het vorige actieplan. In dit hoofdstuk 

komen daarom ook die onderwerpen aan bod. 

 

2.2 Ambitie 

 

De gemeente Delft maakt werk van een leefbare en gezonde stad. Voor een leefbare gezonde stad 

zijn acceptabele geluidsniveaus van wezenlijk belang. De ambitie voor dit actieplan ligt primair bij 

het in stand houden van het huidige goede kwaliteitsniveau waar daar sprake van is en het 

verbeteren van het kwaliteitsniveau waar dit noodzakelijk is. Vanwege de kostbaarheid van 

geluidmaatregelen sluit de ambitie van de gemeente aan bij de uitgangspunten van de Wet 

geluidhinder voor doeltreffendheid en financiële doelmatigheid van maatregelen. 

 

De gemeente gaat onderzoek doen naar een (kosten)effectieve aanpak van gebieden met een hoge 

geluidbelasting. De uitkomsten van de geluidsbelastingkaarten vormen het uitgangspunt van dit 

onderzoek. Gedurende de periode van dit actieplan zullen de al in gang gezette, nog niet afgeronde 

maatregelen van het vorige actieplan worden voortgezet en wordt aangehaakt bij generieke 

maatregelen, zoals elektrisch rijden en stedelijke distributie. Van deze generieke maatregelen wordt 

een geleidelijke structurele verbetering verwacht van de geluidskwaliteit in de stad, aanvullend op 

de effecten van de maatregelen die zijn uitgevoerd en worden afgerond.  

 

Met het actieplan is het niet mogelijk om alle knelpunten op te lossen. Voor verdere reductie van de 

geluidsbelastingen en het percentage gehinderden, zijn maatregelen nodig die buiten de 

invloedssfeer van de gemeente liggen. De grootste winst valt te behalen met bronmaatregelen aan 

voertuigen en wegen. Deze maatregelen zijn ook beschikbaar, maar kunnen – zoals gezegd – niet 

door de lokale overheid worden afgedwongen, hooguit worden bepleit. Wat dan ook gebeurt. 
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2.3 Plandrempels 

 

Volgens de EU-richtlijn omgevingslawaai moet het actieplan geluid zich in hoofdzaak richten op de 

aanpak van prioritaire geluidsknelpunten. Prioritaire geluidsknelpunten zijn situaties waar de 

geluidsbelasting van een onacceptabel hoog niveau is met gevolgen voor de gezondheid van 

bewoners. Voor het bepalen van deze prioritaire geluidsknelpunten dient er in het actieplan een 

plandrempel te worden vastgesteld voor geluidbelasting Lden en Lnight. Boven deze plandrempels zijn 

maatregelen gewenst. De gemeente is vrij om zelf de hoogte van de plandrempel vast te stellen. Ook 

is de gemeente vrij om een plandrempel per geluidsbron vast te stellen. Voor het Actieplan geluid 

2008-2012 zijn plandrempels vastgesteld voor geluid van wegverkeer, spoorwegverkeer en industrie. 

Voor wegverkeer is daarbij nog een onderscheid gemaakt tussen wegverkeerslawaai van stedelijke 

wegen, respectievelijk voor wegen buiten de bebouwde kom en autosnelwegen. 

 

Voor dit actieplan wordt vastgehouden aan het beleid voor het vaststellen van een plandrempel per 

geluidsbron. Voor wegverkeer heeft de plandrempel in dit actieplan uitsluitend betrekking op 

stedelijke wegen, waarvoor de gemeente beheerder is. Voor de wegen in het buitengebied zijn 

provincie en waterschap wegbeheerder en voor autosnelwegen is Rijkswaterstaat dat. De gemeente 

heeft geen bevoegdheid om voor deze wegen maatregelen te treffen, zodat het vaststellen van een 

plandrempel geen meerwaarde heeft. Dit geldt ook voor het spoorwegverkeer, waarvoor ProRail 

beheerder is. 

 

Wat betreft de hoogte van de plandrempels wordt aangehaakt bij de maximaal toelaatbare 

grenswaarden voor geluid voor toepassing van aftrek conform artikel 110 van de Wet geluidhinder. 

In de gemeente Delft zijn er nog diverse woningen en andere geluidsgevoelige objecten die worden 

blootgesteld aan een geluidbelasting boven de ten hoogste toelaatbare geluidsniveaus. Zolang dit 

nog het geval is, wil de gemeente aan deze knelpunten prioriteit geven bij de geluidaanpak. Dit 

betekent echter niet dat er onder de plandrempel geen aandacht wordt besteed aan de 

geluidskwaliteit. Darvoor sluit dit actieplan aan bij generieke maatregelen. 

 

Voor dit actieplan zijn de volgende plandrempels van toepassing: 

stedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight  

industrielawaai: 65 dB Lden en 55 dB Lnight 

 

 

Lden en Lnight 

Conform de Europese richtlijn omgevingslawaai wordt de situatie ten aanzien van geluid uitgedrukt in de maten Lden en 

Lnight, plus eventueel aanvullende maten. Dit zijn A-gewogen grootheden met als eenheid dB. Bij de bepaling van Lden wordt 

het etmaal verdeeld in een dagperiode (07.00-19.00), een avondperiode (19.00-23.00) en een nachtperiode (23.00-07.00) 

waarvoor het gemiddelde geluidniveau over een heel jaar wordt bepaald. De Lden is een gewogen energetisch gemiddelde 

van de drie etmaalperioden waarin een straffactor van 5 dB voor de avondperiode en van 10 dB voor de nachtperiode is 

opgenomen. Hiermee wordt de extra hindergevoeligheid voor deze perioden in rekening gebracht. 

 

De Lnight (nachtgeluidbelastingsindicator), het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau, wordt nog 

apart gehanteerd als een indicator voor slaapverstoring. 

 

2.4 Lokaal geluidbeleid 
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Het geluidbeleid van de gemeente Delft bestaat uit dit actieplan en het beleid hogere waarden Wet 

geluidhinder van de gemeente Delft
2
 (HGW-beleid), zoals vastgesteld op 26 oktober 2010. Het HGW-

beleid wordt in 2013 herzien vastgesteld. Op het moment van vaststelling van dit actieplan is die 

herziening nog in procedure.  

 

Het HGW-beleid richt zich op het voorkomen en beperken van geluidhinder bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het HGW-beleid vormt samen met de beoordeling en aanpak van de 

geluidskwaliteit een integraal onderdeel bij de ruimtelijke planvorming. 

 

2.5 Saneringsopgave 

 

Gemeenten hebben een saneringsopgave moeten doen aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai 

(BSV). Voor de betrokken woningen stelt de gemeente een saneringsprogramma op. Het BSV geeft 

beschikkingen af op grond van de Wgh, betaalt subsidies uit, stelt subsidies vast en controleert de 

uitvoering van de maatregelen. Aanvragen voor een subsidie voor voorbereiding, begeleiding en 

toezicht die voor 1 februari 2013 zijn ingediend, zijn opgenomen op de prioriteitenlijst voor het jaar 

2013. Het project met de hoogste prioriteit komt het eerst in aanmerking voor toekenning van een 

subsidie. Projecten met een lagere prioriteit worden doorgaans gesaneerd wanneer er iets aan de 

(spoor)weg die de hinder veroorzaakt wordt gewijzigd.  

 

De saneringsopgave is vastgelegd op de zogenaamde A- , B- en Raillijst. De sanering van de A-lijst van 

de gemeente Delft is in 2011 afgerond. De sanering van de B-lijst is nog niet gestart. De sanering van 

de B-lijst wordt bepaald door de beschikbare subsidie van BSV. Voor het jaar 2013 heeft de 

gemeente geen projecten ingediend. De gemeente is voornemens dit in 2014, als de subsidie dan 

nog steeds van kracht is, wel te doen. Met het gereedkomen van de spoortunnel zal de Raillijst 

geheel zijn gesaneerd. 

 

 

Saneringslijsten 1986 versus gehinderde woningen 2011  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een zogenoemde A-lijst en een B-lijst. Op de A-lijst staan woningen die op 1 maart 

1986 een geluidsbelasting hoger dan 65 dB(A) ondervonden. In Delft betrof dat 156 woningen. Daarvan is de sanering 

inmiddels afgerond. Op de B-lijst staan woningen die op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden tussen de 60 en 

65 dB(A). Deze woningen zijn nog niet gesaneerd. In Delft betreft het 2.050 woningen. De geluidsbelastingkaarten en de A- 

en B-lijsten zijn gebaseerd op verschillende grootheden en peiljaren. De geluidsbelastingkaarten gaan uit van Lden (dB) en 

2011. De A- en B-lijsten gaan uit van LA,eq (dB(A)) en 1986.  

 

Dat er in 2011 meer woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 156 woningen die in de A-lijst zijn 

opgenomen, is het gevolg van het feit dat het verkeer tussen 1986 en 2011 in omvang is gegroeid. Voor de woningen 

waarvoor de geluidsbelasting na 1 maart 1986 tot boven de saneringswaarde is toegenomen bestaat geen regeling. Dat 

wordt het ‘handhavingsgat’ genoemd. In het kader van de modernisering van het geluidsbeleid wordt momenteel op 

rijksniveau een discussie gevoerd hoe met deze woningen dient te worden omgegaan, mede naar aanleiding van 

opmerkingen van de Eerste Kamer bij behandeling van de per 1 januari 2007 gewijzigde Wet geluidhinder. Delft werkt 

momenteel aan gemeentelijk geluidsbeleid waarbij onder andere ook hieraan aandacht zal worden besteed. 

  

 

2.6 Evaluatie vorige actieplan 

 

Inleiding 

In het Actieplan geluid 2008-2012 is gekozen voor een projectmatige aanpak van de geluidshinder in 

de stad. In het actieplan zijn projecten en maatregelen geïdentificeerd die moeten bijdragen aan een 
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betere geluidskwaliteit. Het gaat om een combinatie van curatieve (locatie specifieke) maatregelen 

en preventieve (generieke) maatregelen. Voorbeelden van curatieve maatregelen zijn de verlaging 

van de maximum snelheid, het aanbrengen van geluid reducerend wegdek en geluidssanering 

(gevelisolatie) van woningen. Preventieve maatregelen zijn alle maatregelen gericht op het 

realiseren van betere condities voor het gebruik van de fiets en OV. 

 

 

Het vergelijken van het aantal (ernstig) geluidgehinderden en slaapverstoorden van 2006 met de huidige situatie van 2011 

is niet mogelijk door veranderingen in de berekeningsmethodieken. Het geluidsmodel dat is gebruikt voor het vervaardigen 

van de geluidsbelastingkaart van 2006 heeft een aantal wezenlijke verbeteringen ondergaan. Bij de berekening van het 

aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden voor 2011 is voorts een hogere factor gehanteerd voor het aantal 

bewoners per woning, namelijk 2,3 conform de wettelijke verplichting. Voor de berekeningen van 2006 was deze factor 

1,83. De geluidbelastingkaart 2011 en de daarop gebaseerde aantallen (ernstig) geluidgehinderden en slaapverstoorden 

zullen als nulmeting gelden voor het volgende actieplan geluid.  

 

 

In tabel 1 zijn de maatregelen van het actieplan 2008-2012 samengevat die zijn uitgevoerd of nog in 

uitvoering zijn.  

 

Tabel 1: Overzicht uitgevoerde en in uitvoering zijnde maatregelen uit het actieplan 2008-2012 
 

Maatregelen actieplan geluid 2008-2012 Gerealiseerd In uitvoering 

aanbrengen geluid reducerend wegdek Kruithuisweg (provincie) 

geluidssanering A-lijst woningen (156 woningen) 

opstellen beleid hogere waarden  

project LARGAS (Langzaam rijden gaat sneller) Ruys de 

Beerenbrouckstraat 

invoering milieuzone rondom binnenstadring 

groene concessie openbaar vervoer 

fietstunnel A13 Emerald en verbinding met Schoemakerstraat 

realisatie fietstrommels en buurtstallingen 

versmalling Papsouwselaan 

parkeerbeleid en dynamisch parkeerverwijssysteem 

gevelisolatie Professorenbuurt 

rijtraining chauffeurs gemeente 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

aanleg van de spoortunnel inclusief geluidsschermen (ProRail) 

realisatie tramlijn 19 

dichten ‘gat’ in het geluidsscherm A13 (Rijkswaterstaat) 

het voorkomen van nieuwe hindersituaties bij actualisatie van 

bestemmingsplannen (doorlopend) 

geluidszonering industrielawaai (doorlopend) 

het bevorderen van het fietsgebruik (doorlopend) 

bundeling van verkeersstromen 

milieuvriendelijkere gemeentelijke voertuigen (Euro-4, anno 2013 is 

de ambitie minimaal Euro-6 voor nieuwe voertuigen) 

toepassen dunne deklagen ( bij reconstructies, doorlopend) 

registratie geluidklachten (doorlopend) 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

Toelichting  

Door de Kruithuisweg te voorzien van geluid reducerend wegdek is de geluidbelasting omlaag 

gebracht. Dit betekent een aanmerkelijke afname van de geluidbelasting op de gevel van woningen 
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langs de Kruithuisweg. Wetgeving is in voorbereiding om voor provinciale wegen 

geluidproductieplafonds vast te stellen. Hierdoor is in de nabije toekomst voorzien in een betere 

beheersing van de geluidsbelasting. 

 

Alle zogenoemde A-lijst woningen binnen de gemeente die in aanmerking komen voor 

geluidssanering zijn voorzien van gevelisolatie. Door deze maatregel voldoet het geluidsniveau in de 

betreffende woningen aan het wettelijk minimumniveau. Dit geldt ook voor de woningen in de 

Professorenbuurt. 

 

Voorts zijn diverse maatregelen uitgevoerd uit het Fietsactieplan en het Lokaal Verkeers- en 

Vervoerplan
3
 (LVVP). Deze maatregelen hebben tot doel het gebruik van de fiets en OV te stimuleren 

door het wegnemen van barrières en het realiseren van ontbrekende schakels. Gericht 

parkeerbeleid en een dynamisch parkeerverwijssysteem zijn preventieve maatregelen die ervoor 

zorgen dat de wegen in en rondom het centrum niet onnodig worden belast.  

 
Door de aanleg van de spoortunnel en realisatie van geluidsschermen langs het spoor gedurende de 

periode van dit actieplan, zullen de geluidsknelpunten langs het huidige spoortracé grotendeels 

verdwijnen. Door het verkeer op enkele hoofdwegen te bundelen neemt de geluidbelasting langs 

deze wegen enigszins toe. Voordeel is echter dat de geluidskwaliteit op andere plekken verbeterd. 

Enkele wegen met een hoge geluidbelasting zullen in het kader van een reconstructie worden 

voorzien van geluid reducerend wegdek, wat bijdraagt aan de geluidskwaliteit langs deze wegen.  

 

De aanleg van tramlijn 19 zal bijdragen aan een vermindering van autoverkeer, omdat hierdoor een 

belangrijke verbinding tussen de TU-wijk en het centraal station wordt gerealiseerd. Van de 

verbetering van de dienstverlening van het OV en de voorzieningen ter stimulering van het 

fietsgebruik wordt verwacht dat deze bijdragen aan het beheersen van de groei van het autogebruik. 

De geluidsreductie ten gevolge van deze maatregelen moet echter niet worden overschat.  

 

De toepassing van dunne deklagen is in het actieplan 2008-2012 gekoppeld aan wegen waar de 

wens bestaat om geluid reducerend wegdek toe te passen. Een deel van de gewenste wegvakken is 

gedurende de planperiode van het huidige actieplan ook daadwerkelijk voorzien van geluid 

reducerend wegdek. In figuur 1  zijn de wegvakken aangegeven waarop, bij het schrijven van dit 

actieplan, geluid reducerend asfalt aanwezig en gewenst is. 
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Geluid reducerende wegdekken 

Een stil wegdek heeft een fijne oppervlaktetextuur. Afhankelijk van het type weg en de erop gereden snelheid is de 

maximale korrelgrootte (gradering) in het wegdekmateriaal 5 tot 8 mm. Een nog fijnere gradering levert geluidstechnisch 

niet veel extra op, maar kan voor tekortschietende remwerking bij nat weer zorgen. Het materiaal is poreus met een holle 

ruimte percentage van 10 tot 25%. Voor lagere snelheid en wringend verkeer is voldoende bindmiddel in het wegdek 

noodzakelijk zodat een porositeit van 10 tot 15% optimaal is. Bij hogere snelheid en minder wringend verkeer kan tot 20 à 

22% gegaan worden. 

 

Een grotere laagdikte (meer dan 30 mm) is geluidstechnisch optimaal. Een dikkere deklaag kan kosten- en civieltechnisch 

problemen opleveren. In dat geval volstaat een dunnere laag. Hoeveel het geluid reducerend effect afneemt hang af van 

de fractie vrachtwagens, van de snelheid maar ook van het type deklaag. De regel is: een dunnere laag als het kan, een 

dikke laag als het moet. 

 

De inpassing en kosten zijn bij kleinere laagdikten beter, echter de beste geluideffecten worden gevonden bij laagdiktes 

rond 60 mm, dit kan niet meer als enkele laag worden uitgevoerd. Bouwtechnisch is dit te instabiel en te gevoelig voor 

vervuiling. In dat geval gebruik je een tweelaagse constructie. 

 

Stille wegdektypen zijn: SMA 0/5, DGD A en B, enkel en dubbellaags ZOAB en stille elementenverhardingen. De 

geluidsreductie van stil asfalt is met de huidige stand van zaken maximaal 5 dB. 

 

 

 

Figuur 1: Stil asfalt op de kaart. De kaart laat zien welke wegvakken zijn voorzien van stil asfalt en welke 

wegvakken uit het oogpunt van geluidhinder in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van stil 

asfalt. Blauw is gewenst en groen is aanwezig. 



Actieplan geluid gemeente Delft 2013-2017  12 

 

Enkele maatregelen uit het actieplan 2008-2012 zijn niet uitgevoerd en komen met dit actieplan te 

vervallen. Het gaat om het verlagen van de maximumsnelheid A13 van 100 km/u naar 80 km/u, de 

verhuissubsidie voor medewerkers van de gemeente Delft en de deelname aan de Europese 

fietsactieweek. Het verlagen van de snelheid op de A13 is een maatregel die de gemeente niet in 

eigen hand heeft. Met het recentelijk aangepaste snelheidsregime op de Nederlandse wegen is het 

onwaarschijnlijk dat een dergelijke ‘wens’ op korte termijn nog realistisch is. De verhuissubsidie en 

deelname aan de Europese fietsactieweek leveren nauwelijks tot geen bijdrage aan een betere 

geluidskwaliteit in de stad. 

 

Conclusie 

Het is op het moment van het schrijven van dit actieplan lastig goed in te schatten wat het overall 

effect is van het vorige actieplan. Diverse maatregelen zijn pas recent gerealiseerd en zijn vooral 

locatiespecifiek. Het gaat om het aanbrengen van geluid reducerend wegdek op de Kruithuisweg en 

lokale wegen, alsmede de gevelisolatie bij de A-lijst woningen en woningen in de Professorenbuurt. 

Deze maatregelen hebben de woonkwaliteit ter plaatse aanmerkelijk verbeterd. Een belangrijk 

aandachtspunt voor het nieuwe actieplan blijft de uitvoering en monitoring van generieke 

maatregelen die tot doel hebben de binnenstad en directe omgeving te ontlasten van autoverkeer. 

Het gaat dan om de maatregelen gericht op het gebruik van de fiets en openbaar vervoer.  
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Hoofdstuk 3: Geluid in Delft 
 

3.1 Inleiding 

 

De gemeente Delft is een middelgrote gemeente met krap 100.000 inwoners op een oppervlakte van 

ruim 24 vierkante kilometer. De gemeente Delft is daarmee een dichtbevolkt stedelijk gebied met 

bijbehorende uitdagingen op het vlak van leefkwaliteit. Veel belangen spelen een rol, waardoor 

integraal beleid noodzakelijk is.  

 

De gemeente Delft kent een aantal significante geluidsbronnen: De rijksweg A13, de provinciale weg 

N470 (Kruithuisweg), de spoorverbinding Den Haag – Rotterdam, een aantal gemeentelijke wegen 

en diverse gezoneerde industrieterreinen. Luchthaven Rotterdam airport is eveneens gelegen nabij 

de gemeente, maar zorgt nergens voor een overschrijding van de normen zolang de vliegroutes in 

acht worden genomen. 

 

De stad is volop in ontwikkeling. Er vinden grote infrastructurele werken plaats zoals de aanleg van 

de spoortunnel en tramlijn 19. De Sint Sebastiaansbrug wordt gerenoveerd en er vinden diverse 

reconstructies plaats in het TU-noord gebied. Harnaschpolder en Technopolis zijn belangrijke 

ontwikkellocaties en planvorming voor nieuwe ontwikkelingen, zoals Pauwmolen, is afgerond. Als de 

spoortunnel afgerond is, komt daar de grootste ontwikkellocatie nog bij. 

 

Door de beschreven ontwikkelingen zal een deel van het verkeer in Delft andere routes dan normaal 

kiezen. Omdat het actieplan zich richt op prioritaire problemen vanwege de langdurige blootstelling 

aan te hoge geluidniveaus wordt in het kader van het actieplan geluid niet gerekend met die 

tijdelijke situatie, maar met de structurele belasting van het wegennet. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de geluidssituatie in de gemeente Delft. Het uitgangspunt hiervoor zijn de 

geluidsbelastingkaarten
4
 die op 26-06-2012 door het college van burgemeester en wethouders zijn 

vastgesteld. De geluidsbelastingkaarten geven de geluidssituatie weer voor het jaar 2011. 

 

3.2 Geluidsbronnen 

 

De geluidsbelastingkaarten van de gemeente Delft presenteren de berekende  geluidsbelasting ten 

gevolge van de volgende bronnen:  

� spoorlijn Rotterdam – Den Haag v.v.;  

� wegen:  

o de autosnelwegen A13 (Rotterdam – Den Haag) en A4 (Delft – Amsterdam); 

o  de provinciale Kruithuisweg (N470); 

o  interne wegennet van de gemeente Delft;  

� de gezoneerde industrieterreinen (inrichtingen): 

o DSM Gist-Calvé;  

o Schieoevers;  

o WKK-installatie Leeghwaterstraat. 
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Figuur 2: De gezoneerde geluidsbronnen in de gemeente Delft 

 

De bevoegdheid voor het treffen van maatregelen aan rijkswegen ligt bij Rijkswaterstaat; ProRail is 

bevoegd voor het treffen van maatregelen aan het spoor. De Provincie Zuid-Holland is bevoegd met 

betrekking tot de Kruithuisweg. 



Actieplan geluid gemeente Delft 2013-2017  15 

 

 

 

Geluidsproductieplafonds (GPP) 

Met de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 juli 2012 zijn geluidsproductieplafonds ingevoerd voor Rijksinfrastructuur, 

zijnde autosnelwegen en hoofdspoorwegen. Op 50 meter afstand van de infrastructuur zijn referentiepunten gedefinieerd en 

is in elk punt de geluidsbelasting berekend. Voor autosnelwegen is dit de geluidsbelasting in peiljaar 2008. Voor 

railverkeerslawaai is dat de gemiddelde geluidsbelasting over de peiljaren 2006 tot en met 2008. Bij de berekende 

geluidsbelasting wordt een ‘werkruimte’ van 1,5 dB opgeteld. Het eindresultaat is het geluidsproductieplafond. 

  

Bij de vaststelling van geluidsproductieplafonds voor Rijksinfrastructuur binnen de gemeente Delft  is ook al rekening 

gehouden met de bekende toekomstige ontwikkelingen in de vorm van Tracébesluiten. Zo zijn ter hoogte van de toekomstige 

spoortunnel geen referentiepunten gedefinieerd. Ten zuiden van de aansluiting van de Kruithuisweg op de A4 zijn 

referentiepunten vastgesteld in voorbereiding op de aanleg van de A4 Delft - Schiedam. 

 

 

De gemeente Delft is zonebeheerder van drie gezoneerde industrieterreinen. Een volgens de Wgh 

gezoneerd industrieterrein is voorzien van een zonegrens rondom het terrein. De gecumuleerde 

geluidsbelasting op de zonegrens als gevolg van alle inrichtingen op het terrein mag niet meer 

bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Woningen op het industrieterrein zelf zijn volgens de Wgh 

niet mogelijk. Tussen het industrieterrein en de zonegrens (‘binnen de zone’) kunnen zich wel 

woningen bevinden. Hiervoor moet een maximaal toelaatbare grenswaarde of MTG zijn vastgesteld. 

 
 

Etmaalwaarde 

De etmaalwaarde (Letm), uitgedrukt in dB(A) voor industrielawaai, is gedefinieerd als de hoogste waarde van het 

geluidsniveau in de dagperiode of de avondperiode + 5dB(A) of de nachtperiode + 10 dB. De dosismaat Lden voor weg- en 

railverkeer is het energetisch gemiddelde van deze drie waarden. Dit betekent dat er in de praktijk voor industrieterreinen 

verschillen kunnen ontstaan tussen etmaalwaarde en Lden. Een geluidsniveau van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de 

avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode is zowel 50 dB(A) etmaalwaarde als 50 dB Lden. Een geluidsniveau van 40 dB(A) 

in alle perioden (representatief voor continue bedrijfsvoering) is 50 dB(A) etmaalwaarde, maar slechts 46 dB Lden. 

 

 

De zonebeheerder is te allen tijde bevoegd en verantwoordelijk voor het bewaken van de 

zonegrenswaarden en MTG’s. Ook wanneer op het industrieterrein een inrichting is gelegen met de 

provincie als vergunningverlenende instantie, heeft de zonebeheerder het laatste woord met 

betrekking tot de inpasbaarheid van de betreffende inrichting in de zone. 

 

De geluidsbelasting ten gevolge van de volgende bronnen zijn niet opgenomen op de 

geluidsbelastingkaarten: 

� Geluid van bedrijven die zijn gelegen buiten de geluidgezoneerde industrieterreinen. Het 

opstellen van geluidsbelastingkaarten voor deze bedrijven is conform de wetgeving niet 

noodzakelijk. Bovendien wordt in zijn algemeenheid door dit soort bedrijven voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Daarom zijn deze geluidsbronnen niet in het Actieplan 

geluid opgenomen. 

� Scheepvaartlawaai: de geluidsbelasting als gevolg van scheepvaart over de Delftse Schie en de 

Delftse Vliet. Het opstellen van geluidsbelastingkaarten voor scheepvaart is conform de 

wetgeving niet noodzakelijk. Tevens heeft de gemeente geen middelen om de geluidsbelasting 

als gevolg van varende schepen over beide kanalen te beperken. Daarom is deze geluidsbron 

niet in het Actieplan geluid opgenomen.  

� Vliegverkeerslawaai: Rotterdam The Hague Airport is een burgerluchtvaartterrein waarop 

jaarlijks – met uitzondering van les/oefenvluchten met lichte vliegtuigen – minder dan 50.000 

vliegtuigbewegingen plaatsvinden. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart voor Rotterdam 

The Hague Airport is conform de wetgeving daarom niet noodzakelijk. Tevens heeft de 

gemeente geen middelen om de geluidsbelasting als gevolg van vliegtuigverkeer te beperken. 

Daarom is deze geluidsbron niet in het Actieplan geluid opgenomen.  
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3.3 Geluidsgevoelige bestemmingen 

 

De belangrijkste geluidsgevoelige bestemmingen zijn woningen. Daarnaast zijn er nog overige 

geluidsgevoelige bestemmingen genoemd in de Wet geluidhinder zoals scholen en ziekenhuizen. In 

figuur 3 zijn de overige geluidsgevoelige bestemmingen aangegeven. 

 

 

Figuur 3: Geluidsgevoelige bestemmingen anders dan woonfuncties 

3.4 Stille gebieden 

 

In de gemeente zijn er veel gebieden met een goede geluidskwaliteit. Gebieden in de stad en aan de 

rand van de stad met geluidsniveaus beneden 45 dB Lden zijn te kwalificeren als stil. In deze stille 

gebieden zijn er geen verstorende invloeden van het omgevingsgeluid (wegverkeer, spoorverkeer, 

industrie). Binnen de gemeentegrens bevinden zich geen zogenoemde stiltegebieden die vallen 

onder de Wet milieubeheer, waarvoor de provincie bevoegd gezag is.  

 

De gecumuleerde geluidsbelastingkaart laat zien dat er verspreid over de hele stad geluidluwe 

woonwijken zijn. Geluidluwe woonwijken hebben een geluidsbelasting van minder dan 50 dB Lden. 

Voorbeelden van geluidluwe woonwijken zijn onder andere Molenweide, Harnaschpolder en 

Buitenhof (zie figuur 4). Tanthof is eveneens een rustige woonwijk met veel geluidluwe gebieden en 
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grenzend aan het overwegend geluidluwe buitengebied met het Abtswoudse park en het 

Abtswoudse bos.  

 

 

 

Figuur 4: Molenweide, Abtswoude en Harnaschpolder 

  

3.5 Overschrijdingen 

 

De wet schrijft voor dat een tweetal overschrijdingen in het actieplan aan bod moeten komen. De 

overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (zie tekstkader) en de overschrijdingen 

van de maximaal vast te stellen hogere waarde (tabel 2). Een overschrijding van de maximaal te 

verlenen hogere waarde betekent dat de geluidbelasting op die plaatsen hoger is dan wenselijk. Het 

betekent niet dat er in de woning (of andere geluidsgevoelige bestemming) sprake hoeft te zijn van 

een te hoog geluidsniveau, omdat de gevelgeluidwering niet wordt betrokken in de bepaling van de 

overschrijdingen. 

 

 

Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 

De ‘ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (thtg)’ is de voorkeursgrenswaarde, hieraan moet in eerste instantie  worden 

getoetst. Als de geluidsbelasting door toepassing van maatregelen niet verder kan worden gereduceerd, kan een hogere 

waarde worden aangevraagd tot de maximale te verlenen hogere waarde, ook wel de maximale ontheffingswaarde genoemd.  
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Figuur 5: Geluidsbelasting vanwege wegverkeer (Lden) 2011 

Met betrekking tot wegverkeerslawaai bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting 48 dB. 

In artikel 90.3 Wgh is voor zowel stedelijk als buitenstedelijk wegverkeerslawaai vastgelegd dat voor 

de hogere waarde een geluidsbelasting van ten hoogste 68 dB mag worden vastgesteld. 

Uitzondering zijn rijkswegen, hiervoor zijn geluidsproductieplafonds vastgesteld met een 
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voorkeurswaarde van 50 dB en een maximale waarde van 65 dB. De plandrempel voor gemeentelijk 

wegverkeerslawaai is vastgesteld op 68 dB Lden en 58 dB Lnight. Figuur 5 geeft inzage in de 

geluidsbelasting vanwege wegverkeer. 

 

Net als bij rijkswegen zijn voor hoofdspoorwegen geluidproductieplafonds vastgesteld (zie 

tekstkader op pagina 14). In artikel 11.2 Wet milieubeheer is de voorkeurswaarde bepaald op 55 dB. 

De maximale waarde bedraagt 70 dB. Figuur 6 (links) laat de invloed zijn van de geluidsbelasting 

door railverkeer. 

 

In artikel 46.2b Wgh is voor industrielawaai een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 50 

dB(A) etmaalwaarde vastgelegd. In totaal ondervinden 3600 woningen een geluidsbelasting hoger 

dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. De maximaal te verlenen hogere waarde van 65 

dB(A) wordt nergens overschreden. Figuur 6 (rechter afbeelding) toont de geluidbelasting vanwege 

industrielawaai. 

Tabel 2: Aantallen woningen met een overschrijding 

Bron Overschrijding thtg Overschrijding plandrempel 

Wegverkeerslawaai 39000 522 

Railverkeerslawaai 3976 233 

Industrielawaai 3600 0 

 

 

Figuur 6: Geluidsbelasting vanwege railverkeerslawaai (links) en industrielawaai (rechts) in Lden 2011 
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3.6 Overzicht en beoordeling geluidgehinderden 

 

De tabellen 3 en 4 geven een overzicht van de aantallen (ernstig) geluidgehinderden en 

slaapverstoorden in 2011 voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.  

 

Tabel 3: Aantallen (ernstig) geluidgehinderden voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai 2011 

Geluidsbronnen  Wegverkeerslawaai Railverkeerslawaai Industrielawaai 

Geluidbelastingklasse 

Lden (dB) 

Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

55-59 5.923 2.256 672 168 194 82 

60-64 7.436 3.222 446 141 32 16 

65-69 4.871 2.376 336 132 5 3 

70-74 499 277 197 89 0 0 

75+ 79 48 21 10 0 0 

Totaal 18.808 8.179 1.672 540 231 101 

 

 

Tabel 3 laat zien dat wegverkeer veruit de belangrijkste veroorzaker is van (ernstige) geluidshinder. 

Deze aantallen betekenen dat circa 1 op de 4 inwoners van Delft (ernstige) geluidhinder ondervindt 

als gevolg van wegverkeer. Bijna driekwart van het aantal (ernstig) geluidgehinderden door 

wegverkeer bevindt zich in de geluidbelastingklasse beneden 65 dB Lden. De bijdrage van 

industrielawaai aan (ernstige) geluidshinder is in verhouding verwaarloosbaar. De aantallen (ernstig) 

geluidgehinderden door railverkeer zullen te zijner tijd flink afnemen na realisatie van de 

spoortunnel en geluidsschermen.  

 

Tabel 4: Aantallen ernstig slaapverstoorden voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai 2011 

Geluidsbronnen  Wegverkeerslawaai Railverkeerslawaai Industrielawaai 

Geluidbelastingklasse 

Lnight (dB) 

Aantal ernstig 

slaapverstoorden 

Aantal ernstig 

slaapverstoorden 

Aantal ernstig 

slaapverstoorden 

50-54 1.833 110 31 

55-59 1.339 70 7 

60-64 182 46 0 

65-69 36 23 0 

70+ 0 0 0 

Totaal 3.390 249  38 

 

 

In tabel 4 is te zien dat wegverkeer de belangrijkste veroorzaker is van slaapverstoring. Het aantal 

ernstig slaapverstoorden door wegverkeer bedraagt ruim 3% van het totaal aantal inwoners van 

Delft. Het merendeel van het aantal ernstig slaapverstoorden bevindt zich in de 

geluidbelastingklasse beneden 60 dB Lnight. Dit is van belang omdat het Actieplan zich vrijwel 

uitsluitend richt op de geluidsbelasting op de gevel van woningen. Afhankelijk hiervan wordt het 

aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapverstoorden bepaald. De karakteristieke 

geluidwering van de gevel krijgt geen aandacht, terwijl deze juist een grote rol speelt bij de bepaling 

van hinder. Het Bouwbesluit schrijft voor dat nieuwe woningen een geluidwering van tenminste 20 

dB moeten hebben, bovendien worden eisen gesteld aan het binnenniveau in de woning. Bij diverse 

onderzoeken in het kader van de Wet geluidhinder worden maatregelen voorgeschreven aan de 
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gevel als bron- en overdrachtsmaatregelen geen of niet voldoende effect hebben. Het 

saneringsprogramma in het kader van A-, B- en Raillijst is erop gericht een aanvaardbaar 

binnenniveau te realiseren bij een hoge geluidsbelasting op de gevel. Een hoge geluidsbelasting 

betekent dus niet per definitie een grote kans op slaapverstoring omdat een hoge geluidsbelasting 

dus niet hoeft te betekenen dat het maximaal toelaatbare geluidniveau in de woning wordt 

overschreden. 
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Hoofdstuk 4: Maatregelen 
 

4.1 Inleiding 

 

Om de geluidsbelasting terug te dringen zijn maatregelen noodzakelijk. Met het actieplan 2008-2012 

zijn voor het eerst dergelijke maatregelen vastgesteld. In paragraaf 2.6 is te lezen welke maatregelen 

het actieplan 2008-2012 omvat. Een deel van die maatregelen is nog in uitvoering. Die maatregelen 

worden in dit actieplan voortgezet, eventueel aangepast met nieuwe inzichten. Omdat de aanleg 

van de spoortunnel in volle gang is, wordt met dit actieplan een nieuwe locatiespecifieke maatregel 

geïntroduceerd. Tot slot wordt aangesloten bij twee generieke maatregelen met een effect op de 

geluidkwaliteit, maar die initieel voortkomen uit de aanpak van de luchtkwaliteit. 

 

4.2 Maatregelen uit het actieplan 2008-2012 
 

Aanleg van de spoortunnel inclusief geluidsschermen 

De aanleg van de spoortunnel levert de grootste bijdrage aan het verbeteren van de leefkwaliteit ten 

aanzien van geluid in Delft. De woningen die de hoogste geluidbelasting ondervinden in de 

gemeente bevinden zich langs het spoor en het spoorweglawaai is in een groot deel van Delft goed 

hoorbaar. De aanleg van de spoortunnel is in volle gang en zal gedurende de looptijd van dit 

actieplan worden voltooid. De kosten bedragen ongeveer 300 miljoen euro. 

 

Realisatie tramlijn 19 

Het verbeteren van het openbaar vervoer levert een bijdrage aan het verminderen van het 

gemotoriseerd verkeer. Lijn 19 zal het NS centraal station van Delft verbinden met de TU wijk. De 

aanleg van de tramlijn draagt positief bij aan het verlagen van de verkeersdruk. Een tram zelf zorgt 

echter ook voor geluidsemissie, waardoor het effect per saldo moeilijk is te voorspellen.  

 

Dichten ‘gat’ in het geluidsscherm A13 

 
 

Aan de oostzijde van de A13 langs de wijk Emerald staat een vijf meter hoog geluidsscherm. Met de 

aanleg van dit scherm is rekening gehouden met de komst van een vierde rijstrook op de A13. 

Nadien is echter besloten dat deze vierde rijstrook er niet komt. Ter hoogte van het talud over de 

Delfgauwseweg is daardoor een ‘gat’ op de plaats waar eigenlijk het talud aangepast zou worden 

voor de vierde rijstrook. De gemeente spant zich al langere tijd in om dit ‘gat’ in het geluidsscherm 

langs de A13 te dichten. Lange tijd is het onduidelijk gebleven wie daadwerkelijk verantwoordelijk is 
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voor dat ‘gat ‘en wie dus de kosten van het dichten van het gat zou moeten dragen. Door de komst 

van de A4 heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid op zich genomen het gat te dichten. Deze 

afspraak is in de bestuursovereenkomst bij de A4 vastgelegd en de bouwvergunning is aangevraagd. 

De kosten bedragen naar verwachting 100.000 tot 200.000 euro. Het effect van het dichten van het 

gat is een afname van het geluidsniveau ter plaatse, maar belangrijker nog; een sterke afname van 

de hinder. Het dichten van het ‘gat’ zorgt dat er sprake zal zijn van een gelijkmatig geluidsniveau ten 

gevolge van de A13, waar dat nu duidelijk een piek geeft in de geluidsbelasting. Met name ’s nachts 

zal het dichten van het gat veel invloed hebben omdat het hindereffect sterker optreed bij minder 

verkeer. 

 

Het voorkomen van nieuwe hindersituaties bij actualisatie van bestemmingsplannen 

Dit is een doorlopende maatregel die inhoudt dat bij de planvorming rekening wordt gehouden met 

diverse geluidsaspecten. Er vindt een integrale afweging plaats om tot een aanvaardbaar akoestisch 

klimaat te komen. Hierbij is er zowel aandacht voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen als voor 

bestaande geluidsgevoelige bestemmingen. Het effect van de maatregel is het voorkomen van 

nieuwe hindersituaties. Een goed voorbeeld hiervan is de Bomenwijk, waar in het bestemmingsplan 

bebouwing wordt opgenomen die als geluidafscherming dient voor het geluid van de A-13.  

 

Het bevorderen van het fietsgebruik 

Net zoals het verbeteren van het OV, levert ook het bevorderen van fietsgebruik een bijdrage aan de 

vermindering van het autoverkeer en daarmee een afname van de geluidbelasting. Als fietsen veilig 

en comfortabel is, is het aantrekkelijker om de auto te laten staan. Fietsroutes krijgen daarom veel 

aandacht in Delft en de regio. Vaak liggen de kosten van het bevorderen van fietsgebruik vrij hoog,  

omdat er aanpassingen van de infrastructuur nodig zijn om fietsroutes comfortabel en veilig te 

maken. Een goed voorbeeld hiervan is de recentelijk gereedgekomen fietstunnel richting Emerald 

onder de A13. 

 

Bundeling van verkeersstromen 

De gemeente wil het autoverkeer zo veel mogelijk leiden over routes leiden waar voor 

geluidsgevoelige bestemmingen op voldoende afstand van de weg staan, zoals de N470 

(Kruithuisweg) en Provinciale weg.  Daartoe is een visie op het wegennet vastgelegd in het Lokaal 

Verkeers- en Vervoerplan
4
 (LVVP) met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Het betreft 

een pakket samenhangende maatregelen die  de doorstroming en toegankelijkheid van de als 

verkeersader aangewezen hoofdwegen bevorderen en op de ander, te ontlasten wegen, de 

doorstroming en toegankelijkheid beperken. Voor een overzicht van deze maatregelen en 

bijbehorende kosten, wordt verwezen naar het LVVP. 

 

Het effect van het bundelen van verkeersstromen is overwegend positief. Op de plaatsen waar 

verkeer verdwijnt, is uiteraard sprake van een positief effect. Dit effect kan meerdere decibellen 

bedragen, omdat het vaak om wegen gaat die ongunstig liggen ten opzichte van geluidsgevoelige 

bestemmingen. De wegen waarop de verkeersstromen worden gebundeld ondervinden hierdoor 

een toename van verkeer. Omdat er op deze wegen vaak al sprake is van een veel groter aantal 

voertuigen en de ligging ten opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen beter is, zal er op deze 

wegen slechts een zeer beperkt effect optreden. 

 

Milieuvriendelijkere gemeentelijke voertuigen  

In het actieplan 2008-2012 is deze maatregel opgenomen met de eis dat milieuvriendelijke 

voertuigen minimaal de klasse Euro IV hebben. De Euro klassen worden door de Europese 

Commissie vastgesteld. In hoofdzaak zijn ze bedoeld voor de verschoning van de voertuigen in 

Europa. Alle nieuwe voertuigen die worden gemaakt, moeten voldoen aan die norm. Door de 

modernisering van de voertuigen die op deze wijze wordt gestimuleerd, is er ook een reductie van 
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de geluidsemissie van deze voertuigen. In dit actieplan wordt daarom vastgehouden aan deze eis. De 

minimale klasse Euro IV is achterhaald, omdat Euro VI eind 2012 is ingevoerd. De minimale eis voor 

gemeentelijke voertuigen is in dit actieplan dan ook hieraan gelijk: minimaal Euro VI. Omdat de 

vervanging van voertuigen niet versneld, maar op reguliere basis plaats zal vinden, zijn er geen extra 

kosten verbonden aan deze maatregel.  

 

Toepassen geluid reducerende wegdekken 

De toepassing van geluid reducerende wegdekken zal ook gedurende de looptijd van dit actieplan 

worden voortgezet. Figuur 1 met daarop de gewenste wegvakken geeft een goede indicatie van de 

wegvakken die mogelijk interessant zijn voor geluid reducerende wegdekken. De kaart betrekt 

hierbij alleen de technische criteria van het geluid reducerend en niet de locatie specifieke 

afwegingen zoals ondergrond, doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 

Aanleg van geluid reducerende wegdekken zal samengaan met ruimtelijke ontwikkelingen. Dit 

betekent dat er geen wegvakken worden voorzien van een geluidreducerend wegdek zonder dat er 

een aanleiding is om de weg opnieuw in te richten en alleen voor die gevallen waar de aanleg 

daadwerkelijk doelmatig en doeltreffend blijkt. Ook in het kader van het onderzoek naar locatie 

specifieke maatregelen (zie paragraaf 4.3) worden geluid reducerende wegdekken afgewogen. 

 

Met de huidige kwaliteit van geluid reducerende wegdekken is redelijkerwijs een effect mogelijk van 

ongeveer 3 decibel ten opzichte van de klassieke wegdekken. De kosten inclusief onderhoud liggen 

voor geluid reducerende wegdekken tot 35% hoger dan voor reguliere wegdekken en worden 

verdisconteerd in de totale kosten van de ontwikkeling. 

 

Registratie geluidklachten 

Omdat rekenresultaten en hinder twee verschillende maatstaven zijn, is het belangrijk 

geluidklachten te registreren. Het hoeft niet zo te zijn dat de hoogste geluidsbelastingen ook de 

meeste hinder betekenen. Als er veel hinder klachten komen uit een bepaald deel van de stad kan 

dat aanleiding zijn deze locatie specifiek te onderzoeken. De maatregelen worden geregistreerd via 

het burgervragen systeem “Volg je vraag” en een dossier met correspondentie naar aanleiding van 

klachten. Er zijn geen noemenswaardige kosten verbonden aan deze maatregel en  registratie van 

klachten heeft geen direct effect op afname van het aantal geluidgehinderden. 

 

4.3 Nieuwe maatregelen 
 

Onderzoek locatie specifieke maatregelen 

Generieke maatregelen alleen zijn niet voldoende om de overschrijdingen aan te pakken. Vooral 

voor de overschrijdingen van de plandrempel zijn locatiespecifieke maatregelen nodig. Vanwege de 

grotendeels geautomatiseerde productie van de geluidsbelastingkaarten bieden deze niet voldoende 

inzicht om deze locatie specifieke maatregelen aan de hand daarvan te bepalen. De kaarten geven 

inzicht waar de aandachtsgebieden zich bevinden, maar nader onderzoek is noodzakelijk om de 

aanpak te bepalen.  

 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op die plaatsen waar de grootste aantallen woningen 

zich bevinden met een overschrijding van de maximaal toelaatbare hogere waarde. Daarvan wordt 

onderzocht hoeveel woningen het daadwerkelijk betreft en wordt het geluidmodel voor die locatie 

geoptimaliseerd. Het aantal adrespunten dient bijvoorbeeld handmatig gecontroleerd te worden, 

net zoals de beoordelingspunten en de daadwerkelijk bestemmingen van de betrokken panden. 

Hierna kunnen de locaties op basis van overschrijdingen van de plandrempels geprioriteerd worden 
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voor verder onderzoek naar maatregelen. Doeltreffendheid en financiële doelmatigheid zijn hierbij 

het uitgangspunt.  

 

Over de kosten van de maatregel is op dit moment niet veel te zeggen behalve dat voor de 

uitvoering van de locatiespecifieke maatregelen dekking wordt gezocht uit de subsidieregeling 

wegverkeerslawaai. De planning is dat jaarlijks in januari hiervoor een project wordt ingediend bij 

bureau sanering verkeerlawaai. 

 

Maatwerk distributie Delft
5
 

Maatwerk Distributie Delft betreft een innovatieve aanpak van stedelijke distributie. Stedelijke 

distributie gaat over alle goederenstromen van en naar het dichtbevolkte stedelijk gebied. Het idee 

is om deze goederenstromen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen om zo uitstoot en kosten te 

besparen. Er is veel winst te behalen met stedelijke distributie, omdat veel bedrijven slechts met één 

of enkele stuks goederen de stad inrijden. Het bundelen van dergelijke ritten levert dus een 

besparing in voertuigkilometers en dus ook in uitstoot en kosten. De ondernemer die goederen 

bundelt en ze daarna bezorgt in de stad, wordt een stadsdistributeur genoemd.  

 

Maatwerk Distributie is de motor achter het bundelen van goederen. Vanuit Maatwerk Distributie 

worden bedrijven benaderd om te bepalen of bundelen voor het betreffende bedrijf interessant kan 

zijn. Bedrijven doen hiervoor de zogenaamde last mile scan en geven aan of zij de intentie hebben 

om deel te nemen aan stadsdistributie. Bij voldoende bedrijven die mee willen doen, zal Maatwerk 

Distributie op zoek gaan naar een initiatiefnemer die de stadsdistributie (de last mile) voor deze 

bedrijven wil verzorgen. Het aanbod van maatwerk distributie is een database van contactinformatie 

van bedrijven die mee willen doen met daarbij het inzicht in de lading die voor deze bedrijven 

bezorgt dient te worden. De initiatiefnemer met het beste aanbod, krijgt deze gegevens en kan 

starten met het benaderen van de bedrijven uit de gegevens. Het beste aanbod is niet alleen de 

laagste prijs, maar ook het schoonste voertuig of het gebruik ‘social return’ spelen een rol in de 

selectie. 

 

De aanbesteding van de database van maatwerk distributie wordt in de eerste helft van 2013 

aanbesteed. De stadsdistributeur is naar verwachting in de tweede helft van 2013 actief. De totale 

kosten van het project worden geraamd op ongeveer 150.000 euro. 

 

Elektrisch rijden 

Elektrisch rijden is een generieke maatregel gestart vanuit de behoefte aan een verbetering van de 

luchtkwaliteit. De beslissing om elektrisch rijden daadwerkelijk te stimuleren is overigens  vanwege 

meer voordelen genomen. Elektrisch rijden is immers ook stiller en levert een bijdrage aan de 

afname van CO2 uitstoot. Voor het stimuleren van elektrisch rijden is voor 2013 en 2014 budget 

beschikbaar. 
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Hoofdstuk 5: Inspraakprocedure 
 

5.1 Inleiding 

 

De vaststelling van het actieplan geluid kent de volgende procedure: 

1. Besluit over het ontwerp-actieplan geluid door het college van burgemeester en wethouders. 

2. Ter inzage legging van het ontwerp-actieplan voor een periode van zes weken en bekendmaking 

van het voornemen tot vaststelling van een actieplan geluid in lokale (dag)bladen en/of via de 

gemeentelijke website. 

3. De mogelijkheid om gedurende de periode van de ter inzage legging zienswijzen in te brengen. 

4. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om te reageren op het ontwerp-actieplan. 

5. Vaststelling van het actieplan geluid door het college van burgemeester en wethouders. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de besluitvorming over het actieplan geluid door het college van 

burgemeester en wethouders. De behandeling door de raadscommissie Bestuur, Leefomgeving en 

Duurzaamheid wordt behandeld, net zoals de inspraakprocedure.  

 

5.2 Procedure 

 

Tijdens de vergadering van 19 maart 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het 

ontwerp-actieplan geluid goedgekeurd. Het college heeft besloten het ontwerp-actieplan ter inzage 

te leggen en de gemeenteraad te vragen om een reactie. 

 

Het ontwerp-actieplan heeft van 15 april tot en met 24 mei 2013 zes weken ter inzage gelegen. 

Tijdens deze periode was een ieder in de gelegenheid zienswijzen in te dienen op het ontwerp-

actieplan. Het besluit over het ontwerp-actieplan en de mogelijkheid hierop zienswijzen in te 

brengen is bekend gemaakt in de Stadskrant op 8 april 2013 en op de website van de gemeente. 

 

5.3 Zienswijzen 

 

Er is één zienswijze ontvangen (zie bijlage) op het ontwerp-actieplan geluid. Deze zienswijze kan als 

volgt worden samengevat:  

� Tramlijn 19 zorgt voor geluidsemissie. Wat per saldo het effect daarvan is, is moeilijk te 

voorspellen. De inbrenger van de zienswijze vindt deze verklaring te summier. 

� Gevreesd wordt voor geluidshinder door piepende tramwielen in de bocht van het tramtracé op 

de hoek Zuidwal/Sint Sebastiaansbrug. Verwacht wordt dat ter plaatse de plandrempel van 58 

dB gedurende de nachtperiode ruim wordt overschreden. 

� Verzocht wordt aan te geven welke maatregelen kunnen worden getroffen binnen de 

planperiode van het actieplan geluid om geluidshinder te voorkomen. 
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Reactie op zienswijze 

Het actieplan geluid richt zich op de beheersing en bestrijding van omgevingslawaai in de bestaande 

situatie. De wetgever heeft bepaald welke geluidsbronnen daarvoor onderzocht dienen te worden 

en er bestaan rekenregels voor het berekenen van het omgevingslawaai. 

 

Conform de wet vormt tramlawaai onderdeel van het omgevingslawaai als onderdeel van 

wegverkeerslawaai. Tramlawaai is dus niet als aparte bron zichtbaar op de geluidsbelastingkaarten. 

Om die reden wordt tramlawaai niet apart beschouwd in het actieplan geluid. Pas als er sprake is 

van een overschrijding van de plandrempel is er sprake van een knelpunt en wordt de betreffende 

situatie in detail onderzocht. Op basis van dat onderzoek is het mogelijk gericht maatregelen te 

treffen en overschrijdingen van de plandrempel aan te pakken. 

 

De tramverbinding over de Sint Sebastiaansbrug betreft een nieuwe situatie en vormt daarmee dus 

geen onderdeel van de geluidsbelastingkaarten en het actieplan geluid. De aanleg van tramlijn 19 is 

wel opgenomen als maatregel omdat een tram zorgt voor een verlaging van de verkeersdruk en dus 

kan bijdragen aan een vermindering van het omgevingslawaai. Per situatie zal bekeken moeten 

worden wat de inpassing van tramlijn 19 betekent. De gevolgen van de inpassing op het 

omgevingslawaai worden onderzocht bij de ruimtelijke plannen die de tramlijn mogelijk maken. 

 

Voor de goede inpassing in het Zuidpoortgebied en op de Sint Sebastiaansbrug wordt het tramspoor 

aangelegd in een gootconstructie waarbij de spoorstaaf wordt vastgezet met een rubberachtige 

kunststof. Dit type spoorstaafconstructie staat bekend als het meest geluidarm. Voor de krappe 

bocht in het kruispunt met de Ezelsveldlaan wordt de mogelijkheid onderzocht een automatische 

smeerinstallatie in te bouwen. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van deze zienswijze is het actieplan geluid niet aangepast. 

 

5.4 Behandeling raadscommissie 

 

Het ontwerp-actieplan is besproken tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur, 

Leefomgeving en Duurzaamheid op 25 juni 2013. De behandeling van het actieplan geluid vond 

gelijktijdig plaats met de behandeling van de actualisatie van het beleid hogere waarden Wet 

geluidhinder.  

 

Tijdens de vergadering heeft de commissie verschillende technische vragen gesteld over het 

actieplan en over de relatie tussen het actieplan geluid en het beleid hogere waarden Wet 

geluidhinder. Vanwege de aard van de vragen is er in de vergadering een uitleg gegeven over de 

beide stukken en zijn verschillende technische begrippen toegelicht. De uitleg en toelichting waren 

voor de commissie voldoende om in te stemmen met het plan. Het besluit van de gemeenteraad is 

opgenomen in de bijlage. 
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Vermeldingen 
1 – Polka, Projectbureau Omgevingslawaai Kartering en Actieplannen, www.polka.org 

 

2 – De geluidkaarten zijn te vinden op:  

http://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Lucht_en_geluid/Geluidkwaliteit_in_uw_buurt 

 

3 – Beleid hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Delft: 

http://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Lucht_en_geluid/Gemeentebeleid 

 

4 – LVVP: 

http://www.delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_Delft/Servicekolom/Direct_naar/Beleid_en_documenten/

Beleid_en_documenten 

 

5 – Maatwerk Distributie Delft: www.maatwerkdistributie.nl 
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Bijlage 
 

  


