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Samenvatting 

De Europese richtlijn omgevingslawaai vraagt van gemeenten in agglomeraties met 
meer dan 100.000 inwoners eens in de vijf jaar actieplannen voor de aanpak van 
geluidhinder op te stellen. Delft is één van deze gemeenten. 
 
Aan de aanpak van geluidhinder ligt kennis over de geluidhinder binnen de gemeente 
ten grondslag. Daartoe zijn in 2017 nieuwe geluidbelastingskaarten opgesteld, die de 
geluidhinder vanwege stedelijk wegverkeer, rijkswegen, spoorwegen, en gezoneerde 
industrieterreinen inzichtelijk maken. De gemeente Delft ligt in een druk bebouwd 
gebied, waar veel activiteit plaatsvindt. De geluidbelastingskaarten laten een 
navenant beeld zien. Stedelijk wegverkeer zorgt binnen de gemeente voor het 
grootste aantal gehinderden, circa 19.000. 
 
Voor de periode 2013-2017 gold ook een actieplan. Een aantal daarin opgenomen 
maatregelen, bedoeld om de geluidhinder in de gemeente terug te dringen, is 
inmiddels ten uitvoer gebracht. De realisatie van de spoortunnel heeft ervoor gezorgd 
dat het aantal gehinderden door spoorwegverkeer met circa 1.500 inwoners is 
afgenomen. Op een aantal wegvakken in de gemeente ligt stil asfalt. Een hinderlijk 
gat onder het geluidscherm langs de A13, bij de Delfgauwseweg, is dichtgemaakt.  
 
Eén van de maatregelen uit het actieplan 2013-2017 was ook het uitvoeren van 
locatiespecifiek onderzoek naar situaties met een hoge geluidbelasting. Dat heeft in 
de afgelopen periode nog niet plaatsgevonden. De gemeente gaat opnieuw de 
mogelijkheid onderzoeken dit onderzoek uit te voeren. 
 
De plandrempel is voor de periode 2019-2022 vastgesteld op de niveaus van het 
vorige actieplan: 68 dB Lden en 58 dB Lnight voor stedelijk wegverkeer, en 65 dB 
Lden en 55 dB Lnight voor gezoneerde industrieterreinen. Geluidgevoelige 
bestemmingen met een geluidbelasting boven deze waarden moeten prioritair 
worden aangepakt. 
 
Voor de periode 2019-2022 voorziet de gemeente Delft in veel nieuwe woningen. Tot 
2025 moeten 5.000 woningen worden gebouwd. Op diverse locaties, waaronder de 
Spoorzone, de Professor Schoemakerplantage, en het huidige industrieterrein 
Schieoevers Noord, verrijzen nieuwe woningen. Het beleid hogere waarden en het 
actieplan vormen tezamen het gemeentelijk beleid voor de bescherming van 
inwoners tegen geluidhinder, ook bij deze nieuwe woningen. 
 
Een aantal maatregelen uit het actieplan 2013-2017 blijft ook voor dit nieuwe 
actieplan van kracht. Dit betreft het doortrekken van tramlijn 19 (wat naar verwachting 
de vervoersvraag naar gemotoriseerd verkeer zal doen afnemen), het bevorderen 
van fietsgebruik, het herinrichten van wegen naar lagere snelheden, en het 
toepassen van stil asfalt. 
 
Daarnaast gaat de gemeente in de komende periode aan de slag met nieuwe 
projecten die de geluidhinder kunnen doen afnemen: zo zal door de aanleg van 
nieuwe parkeergelegenheid de vraag naar gemotoriseerd vervoer richting de 
binnenstad en het TU-terrein afnemen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid de 
lijst met woningen met een hoge geluidbelasting opnieuw te prioriteren, en een plan 
op te stellen om de hoogst geprioriteerde situaties aan te pakken. 
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Procedure 
Deze paragraaf zal worden gevuld bij publicatie van het definitieve actieplan.  
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1 Inleiding 

 
Voor u ligt het derde actieplan geluid van de gemeente Delft, geldend voor de periode 
2019-2022. 

1.1 Voorgeschiedenis 
 
Eerdere actieplannen verschenen in 2013 (voor de periode 2013-2017) en in 2008 
(voor de periode 2008-2012). Voorliggend actieplan is een actualisatie van die 
eerdere actieplannen. 
 
Samen met de actieplannen zijn ook geluidbelastingskaarten gemaakt, die de 
geluidsituatie in de gemeente inzichtelijk maken. Ook voor het voorliggende actieplan 
zijn dergelijke kaarten opgesteld, die hier in hoofdstuk 3 aan bod komen.  

1.2 Proces 
 
In de eerste helft van 2017 zijn de geluidbelastingskaarten voor de gemeente Delft 
doorgerekend. Deze zijn door het college vastgesteld op 20 juni 2017. 
 
De gemeente Delft heeft de beschikbare beleidsdocumenten rond het thema geluid 
verzameld. In een werksessie in juni 2017 zijn geluid-, mobiliteits-, en 
ruimtelijkeordeningsspecialisten van de gemeente Delft bij elkaar gebracht. Tijdens 
deze werksessie kwamen de lopende plannen, uitgevoerde maatregelen, en de 
lopende ontwikkelingen aan bod. Met behulp van de aldus vergaarde informatie is 
vervolgens het concept-ontwerpactieplan opgesteld. Dit concept is door verschillende 
medewerkers van de gemeente Delft beoordeeld, en op basis van hun commentaar is 
uiteindelijk het ontwerpactieplan opgesteld. 
 
De rest van deze paragraaf zal worden aangevuld bij publicatie van het definitieve 
actieplan. 

1.3 Leeswijzer 
 
Dit actieplan bevat achtereenvolgens een beschrijving van het wettelijk kader en 
beleid (hoofdstuk 2), van de geluidsituatie in de gemeente Delft (hoofdstuk 3), en van 
de afgeronde, lopende, en toekomstige maatregelen (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 
beschrijft de gevolgde inspraakprocedure en geeft een reactie op de ingediende 
zienswijzen. 

1.4 Verklarende woordenlijst 
 
In het actieplan komen een aantal specifieke termen voor uit de geluidwetgeving. De 
hierna volgende tabel licht deze termen toe. 
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Tabel 1.1 Woordenlijst 
 

Term Betekenis 

Lden maat voor de geluidbelasting. De Lden (Engels: Level day-evening-night) is 
een gewogen energetisch gemiddelde van de geluidbelasting in 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. 

Letm of 
etmaalwaarde 

maat voor de geluidbelasting. De Letm is de hoogste waarde van het 
geluidniveau in de dagperiode, de avondperiode plus 5 dB(A), en de 
nachtperiode plus 10 dB(A). 

Geluidproductie-
plafond-
systematiek 

langs rijks- en spoorwegen zijn referentiepunten vastgesteld, waarvoor 
een ‘geluidproductieplafond’ geldt. Jaarlijks toetst de wegbeheerder of het 
verkeer in de afgelopen jaar er niet voor heeft gezorgd dat de 
geluidbelasting boven dit plafond is uitgekomen. Als dat wel het geval is, 
onderzoekt de beheerder maatregelen om de geluidbelasting terug te 
dringen. Deze systematiek is vastgelegd in de Wet milieubeheer. 

de voorkeurs-
grenswaarde 

nieuwe situaties moeten binnen de Wet geluidhinder als eerste aan de 
voorkeursgrenswaarde worden getoetst. 

de ten hoogst 
toelaatbare 
geluidbelasting 

als de geluidbelasting (nieuwe situaties) 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. 

plandrempel de door het bevoegd gezag in het actieplan vastgestelde geluidbelasting, 
die wordt gebruikt als grenswaarde voor de geluidbelasting van een 
bepaalde bron. Locaties met een geluidbelasting boven de plandrempel 
worden prioritair aangepakt. 

sanering wanneer de geluidbelasting boven wettelijk vastgestelde grenswaarden 
ligt, is sprake van een ‘saneringssituatie’. Overheden zijn verplicht om 
deze situaties, waar mogelijk, aan te pakken. Hiervoor is subsidie 
beschikbaar. 
 
de saneringsgrenswaarde kan afwijken van de plandrempel. 
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2 Wettelijk kader en beleid 

 
Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader dat vorm geeft aan het actieplan en het 
bijbehorende proces (paragraaf 2.1), en de structuur en ambitie van het geluidbeleid 
van de gemeente Delft (paragraaf 2.2). 

2.1 Wettelijk kader 
 
Het actieplan geluid is een wettelijke verplichting die volgt uit Europese regelgeving, 
de Richtlijn omgevingslawaai. Sinds 1 juli 2012 zijn de verplichtingen uit de richtlijn 
ondergebracht in de Wet milieubeheer. 
 

2.1.1 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.  
 
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 geluidniveaus 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 

geluidbelastingskaarten; 

 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 geluidkwaliteit handhaven; 

 voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij 

hoort het publiceren van de geluidbelastingskaarten en het houden van inspraak 

over de actieplannen. 
 
De Europese richtlijn omgevingslawaai is in de Nederlandse wetgeving geïmplemen-
teerd in de Wet milieubeheer. Hoofdstuk 11.2 van die wet, ‘Geluidbelastingskaarten 
en actieplannen’, bevat een systeem van geluidbelastingskaarten 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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2.1.2 Proces 
 
Geluidbelastingskaarten 
Voorafgaand aan het actieplan zijn geluidbelastingskaarten opgesteld en vastgesteld. 
Deze geluidbelastingskaarten beschrijven de situatie in 2016. Het actieplan borduurt 
hierop verder met een beschrijving van het beleid ter beperking van de 
geluidbelasting en de voorgenomen te treffen maatregelen. 
 
Actualisatie vorig actieplan 
De gemeente Delft heeft in 2013 voor de tweede keer een actieplan geluid 
vastgesteld. Dit derde actieplan is daarmee een actualisatie van het vorige actieplan. 
De stappen die voor deze actualisatie zijn doorlopen en nog volgen zijn de volgende 
(tussen haakjes de verwijzing naar het betreffende hoofdstuk in dit plan): 
 
Stap 1: vaststellen plandrempel (hoofdstuk 2.2.3) 
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 geluidbelasting hoger is dan de 
plandrempel dienen maatregelen overwogen te worden om deze overschrijding terug 
te dringen. 
 
Stap 2: inventarisatie (hoofdstuk 3) 
De geluidbelastingskaarten zijn de eerste stap om de geluidsituatie te beoordelen. In 
het actieplan worden de geluidbelastingskaarten verder toegelicht. Samen met de 
plandrempel zijn de kaarten bepalend voor het vaststellen van de ‘prioritaire 
problemen’. 
 
Stap 3: 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. 
 
Stap 4: 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 
op het actieplan. 
 
Stap 5: vaststelling actieplan en verzending aan I&M 
In de aangewezen agglomeratiegemeenten stelt het college van burgemeester en 
wethouders het actieplan vast. 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 (Infomil). 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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2.1.3 Doorkijk naar Omgevingswet 
 
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 2021 in werking. De nieuwe wet zal, 
onder anderen, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer vervangen.  
 
Een aantal wijzigingen zullen ook gevolgen hebben voor het geluidbeleid en de 
beheersing van de geluidsituatie in de gemeente Delft: 

 het ruimtelijke ordeningsinstrument ‘bestemmingsplan’ zal plaatsmaken voor één 

gemeentelijk ‘Omgevingsplan’ en diverse beleidsregels zullen worden 

ondergebracht in (een)  programma(‘s); 

 provinciale wegen en industrieterreinen komen onder de geluidproductieplafond-

systematiek te vallen, die nu ook al voor rijks- en spoorwegen geldt; 

 de Wet geluidhinder zal worden ontmanteld; de relevante regelgeving zal worden 

ondergebracht onder de Omgevingswet; 

 de Omgevingswet biedt meer ruimte voor het maken van lokale afwegingen 

tussen enerzijds een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ en 

anderzijds een ‘goede omgevingskwaliteit’. Zo komen er meer mogelijkheden om 

lokaal grenswaarden vast te stellen. 
 
Op het moment van vaststelling van dit actieplan zijn de precieze gevolgen voor de 
bepaling en beoordeling van de geluidsituatie in de gemeente nog niet in te schatten. 

2.2 Lokaal beleid 
 

2.2.1 Opbouw beleid 
 
Het geluidbeleid van de gemeente Delft bestaat nu uit dit actieplan en het beleid 
hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Delft (HGW-beleid), zoals 
vastgesteld in april 2013.1  
 
Het HGW-beleid richt zich op het voorkomen en beperken van geluidhinder bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het is op twee pijlers gestoeld: een wettelijk vereiste 
afweging van maatregelen, en gemeentelijke handvatten en eisen aan een aanvaard-
baar akoestisch klimaat als niet aan de voorkeursgrenswaarden kan worden voldaan. 
Het HGW-beleid vormt samen met de beoordeling en aanpak van de geluidkwaliteit 
een integraal onderdeel bij de ruimtelijke planvorming. 
 

2.2.2 Ambitie 
 
De gemeente Delft maakt werk van een leefbare en gezonde stad. Voor een leefbare 
gezonde stad zijn acceptabele geluidniveaus 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. 
 

                                                
1
 Beleid hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Delft, april 2013. Toegankelijk via 

https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Servicekolom/Direct_naar/Beleidsdocumenten/Beleid_Natuur_en_

Milieu. 
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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 de mogelijkheid onderzoeken van een (kosten)effectieve aanpak 
van gebieden met een hoge geluidbelasting. De uitkomsten van de geluidbelastings-
kaarten en de beschikbare saneringslijst 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 geluidkwaliteit 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 geluidbelastingen 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. 
 

2.2.3 Plandrempel 
 
Volgens de EU-richtlijn omgevingslawaai moet het actieplan geluid zich in hoofdzaak 
richten op de aanpak van prioritaire geluidknelpunten. Prioritaire geluidknelpunten zijn 
situaties waar de geluidbelasting van een onacceptabel hoog niveau is met gevolgen 
voor de gezondheid van bewoners. Voor het bepalen van deze prioritaire 
geluidknelpunten 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 geluidbron vast te stellen.  
 
In 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.  
  
In het actieplan 2013-2017 is vastgehouden aan het beleid voor het vaststellen van 
een plandrempel per geluidbron, maar is geen plandrempel meer opgenomen voor 
wegen buiten de bebouwde kom, autosnelwegen, en spoorwegen. Voor de 
akoestisch relevante wegen in het buitengebied zijn provincie en waterschap namelijk 
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 spoorweg-
verkeer, waarvoor ProRail beheerder is.  
 
In dit actieplan wordt de lijn van het actieplan 2013-2017 voortgezet. Wat betreft de 
hoogte van de plandrempels wordt aangehaakt bij de maximaal toelaatbare 
grenswaarden voor geluid vóór toepassing van aftrek conform artikel 110 van de Wet 
geluidhinder. In de gemeente Delft zijn er nog diverse woningen en andere 
geluidgevoelige objecten die worden blootgesteld aan een geluidbelasting boven de 
ten hoogste toelaatbare geluidniveaus. Zolang dit nog het geval is, wil de gemeente 
aan deze knelpunten prioriteit geven bij de geluidaanpak. Dit betekent echter niet dat 
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er onder de plandrempel geen aandacht wordt besteed aan de geluidkwaliteit. 
Daarvoor sluit dit actieplan aan bij generieke maatregelen (zie hoofdstuk 4).  
 
 
Met dit actieplan worden de volgende plandrempels vastgesteld:  

 stedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight; 

 industrielawaai: 65 dB Lden en 55 dB Lnight. 
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3 Geluid in Delft 

3.1 Delft en geluid in ontwikkeling 
 
De gemeente Delft is een middelgrote gemeente met ruim 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 belangrijke geluidbronnen: de rijkswegen A4 en 
A13, de provinciale weg N470 (Kruithuisweg), de spoorverbinding Den Haag – 
Rotterdam, een aantal gemeentelijke wegen en drie gezoneerde industrieterreinen. 
Het vliegveld Rotterdam The Hague Airport ligt op circa vijf kilometer van de 
gemeente, maar zorgt nergens voor een overschrijding van de wettelijke normen 
zolang de vliegroutes in acht worden genomen.2   
  
De stad is volop in ontwikkeling. Tot 2025 wil de gemeente 5.000 nieuwe woningen 
realiseren, gevolgd door 10.000 woningen in de 15 jaar daarna.3  In 2015 is de 
nieuwe spoortunnel in gebruik genomen, waardoor ruimte is gekomen voor het 
ontwikkelen van circa 1.500 woningen in de Spoorzone. Met de opening van de 
verlengde A4 eind 2015 kan wegverkeer tussen Den Haag en Rotterdam kiezen 
tussen twee rijkswegen. De gemeente en regionale partijen willen tramlijn 19 
doortrekken naar de TU-campus. De Sint Sebastiaansbrug zal worden gerenoveerd. 
De Harnaschpolder is in de afgelopen jaren ontwikkeld als woonlocatie en de 
Professor Schoemakerplantage en bedrijventerrein Schieoevers Noord zijn in diverse 
fasen van planvorming. Tot slot wil de gemeente de binnenstad zoveel als mogelijk 
autoluw maken.4  
 
Dit hoofdstuk beschrijft de geluidsituatie in de gemeente Delft. Het uitgangspunt 
hiervoor zijn de geluidbelastingskaarten die op 20 juni 2017 door het college van 
burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. De geluidbelastingskaarten geven de 
geluidsituatie weer voor het jaar 2016.  De kaarten zoals vastgesteld laten het effect 
van de openstelling van de verlengde A4 tussen Delft-Zuid en het Kethelplein niet 
zien. Na de vaststelling is wel informatie over deze openstelling beschikbaar 
gekomen. Dit actieplan baseert zich op de kaarten waarin het effect wél is verwerkt. 
De bijlagen bij dit actieplan tonen deze laatste kaarten. 
 

3.2 Geluidbelastingskaarten 
 
De geluidbelastingskaarten zijn gepubliceerd in geografisch formaat (met gekleurde 
geluidcontouren geprojecteerd op een kaart van de gemeente Delft) en in tabellen 
(met aantal gehinderden). Bijlage I bij dit actieplan toont de geluidbelastingskaart 
waarin alle opgenomen geluidbronnen zijn gecumuleerd tot één waarde voor Lden. In 
deze paragraaf komen de voor dit actieplan relevante aspecten aan bod. 
 

                                                
2
 De Inspectie Leefomgeving en Transport publiceert jaarlijks de ‘Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague 

Airport’. Daarin worden ook de afwijkingen van de afgesproken vliegroutes behandeld. De rapportage is te 

downloaden via www.ilent.nl. 
3
 Kadernota 2017, gemeente Delft, via https://media.delft.nl/pdf/Begroting/Kadernota_2017_Delft_in_balans.pdf. 

4
 Protocol Logistiek Delft, Buck Consultants, versie 4.1, november 2016. 
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3.2.1 Geluidbronnen 
 
De geluidbelastingskaarten voor de gemeente Delft presenteren de berekende 
geluidbelasting ten gevolge van de volgende bronnen: 

 spoorlijn Rotterdam – Den Haag v.v.; 

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

 de provinciale Kruithuisweg (N470) en Delfgauwseweg (N473); 

 gemeentelijke wegennet van de gemeente Delft; 

 de gezoneerde industrieterreinen (inrichtingen): DSM Gist-Calvé, Schieoevers, en 

WKK-installatie Leeghwaterstraat. 
 
De bevoegdheid voor het treffen van maatregelen aan rijkswegen ligt bij 
Rijkswaterstaat; ProRail is bevoegd voor het treffen van maatregelen aan het spoor. 
Rijkswaterstaat en ProRail beheren de geluidbelasting afkomstig van de rijks- en 
spoorwegen met de zogeheten geluidproductieplafond-systematiek.  
 
De gemeente Delft is zonebeheerder van drie gezoneerde industrieterreinen. Een op 
basis van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein is voorzien van een 
zonegrens rondom het terrein. De gecumuleerde geluidbelasting 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 Wet geluidhinder 
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.  
 
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 geluidbelasting ten gevolge van de volgende bronnen zijn niet opgenomen op de 
geluidbelastingskaarten:  

 geluid van bedrijven die zijn gelegen buiten de geluidgezoneerde industrie-

terreinen, inclusief horecabedrijven. Het opstellen van geluidbelastingskaarten 

voor deze bedrijven is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Bovendien wordt 

in zijn algemeenheid door dit soort bedrijven voldaan aan de voorkeursgrens-

waarde van 50 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige functies zoals woningen. 

Daarom zijn deze geluidbronnen niet in het actieplan geluid opgenomen; 

 evenementen: omdat evenementen over een korte tijd optreden, worden deze niet 

betrokken in de jaargemiddelde berekening van de geluidbelastingskaarten; 

 scheepvaartlawaai: de geluidbelasting als gevolg van scheepvaart over de Delftse 

Schie en de Delftse Vliet. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor 

scheepvaart is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Tevens heeft de 

gemeente geen middelen om de geluidbelasting als gevolg van varende schepen 

over beide kanalen te beperken. Daarom is deze geluidbron niet in het Actieplan 

geluid opgenomen; 

 vliegverkeerslawaai: Rotterdam The Hague Airport maakt geen onderdeel uit van 

de kaarten, omdat de geluidbelasting van het vliegveld binnen de gemeente lager 

ligt dan 55 dB Lden en 50 dB Lnight.5  Op grond van artikel 16 uit het Besluit 

                                                
5
 Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ‘Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport’ van 19 april 2013. In 

bijlagen 2 en 3 van die regeling zijn de beperkende geluidcontouren van de luchthaven opgenomen. In het op 14 
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geluid milieubeheer is deze geluidbron daarom niet in de geluidbelastingskaarten 

opgenomen. 
 

3.2.2 Geluidgevoelige bestemmingen 
 
Binnen de gemeente Delft liggen circa 52.000 woonadressen. Daarnaast zijn nog 
circa 250 adressen aanwezig met een geluidgevoelige functie die geen woonadres is. 
Het gaat dan om adressen met een gezondheidszorg- of een onderwijsbestemming.  
 

3.2.3 Aantallen gehinderden en slaapverstoorden 
 
Op basis van de geluidbelastingskaarten kan, met de beschikbare dosis-
effectrelaties6,  het aantal gehinderden en slaapverstoorden worden vastgesteld. 
Onderstaande tabel 3.1 laat achtereenvolgens deze aantallen voor 
wegverkeerslawaai (zowel voor stedelijke wegen als het totaal), railverkeerslawaai, 
en industrie zien. 
 
 

Tabel 3.1 Aantal gehinderden uitgesplitst naar verschillende geluidbronnen 

 

Wegverkeerslawaai, stedelijke wegen 

Geluidbelastings-
klasse 

Aantal bewoners Aantal 
gehinderden 

Aantal ernstig 
gehinderden 

Aantal 
slaapverstoorden 

55-59 dB 22.700 4.764 1.815 1.462 

60-64 dB 18.600 5.579 2.418 753 

65-69 dB 6.500 2.671 1.303 79 

70-74 dB 500 248 138 2 

≥ 75 dB 0 7 4 0 

totaal 48.300 13.269 5.677 2.296 

Wegverkeerslawaai, totale wegen 

Geluidbelastings-
klasse 

Aantal bewoners Aantal 
gehinderden 

Aantal ernstig 
gehinderden 

Aantal 
slaapverstoorden 

55-59 dB 29.200 6.141 2.340 1.748 

60-64 dB 22.600 6.783 2.939 960 

65-69 dB 7.900 3.247 1.584 146 

70-74 dB 1.000 542 301 34 

≥ 75 dB 100 55 33 0 

totaal 60.800 16.768 7.197 2.888 

  

                                                                                                                                       
september 2015 gepubliceerde ’Deelonderzoek Geluid’ bij het ‘MER Luchthavenbesluit RTHA’ wordt de impact van 

de verwachte groei van de luchthaven onderzocht. De kaarten op pagina 44 (de huidige situatie) en op pagina 48 

(de toekomstige situatie) laten zien dat de geluidbelasting van het vliegveld binnen de gemeente Delft lager ligt dan 

55 dB Lden. 
6
 De dosis-effectrelaties zijn vastgesteld in de Regeling geluid milieubeheer, bijlage 2. 
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Railverkeerslawaai 

Geluidbelastings-

klasse 

Aantal bewoners Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

Aantal 

slaapverstoorden 

55-59 dB 3.400 413 103 21 

60-64 dB 500 92 29 19 

65-69 dB 300 75 29 0 

70-74 dB 0 0 0 0 

≥ 75 dB 0 0 0 0 

totaal 4.200 580 162 40 

Industrielawaai 

Geluidbelastings-

klasse 

Aantal bewoners Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

Aantal 

slaapverstoorden 

55-59 dB 1.200 304 129 17 

60-64 dB 200 84 41 1 

65-69 dB 0 4 3 0 

70-74 dB 0 0 0 0 

≥ 75 dB 0 0 0 0 

totaal 1.400 392 172 18 

 
Het stedelijk wegverkeer levert de grootste bijdrage aan het aantal geluidgehinderden 
in de gemeente Delft.  
 
Ten opzichte van de geluidbelastingskaarten uit 2013 is het berekende aantal 
gehinderden en slaapverstoorden afgenomen met enkele duizendtallen. De 
belangrijkste factoren daarin zijn de aanleg van de nieuwe spoortunnel en de 
ingebruikname van de verlengde A4. 
 

3.3 Overschrijdingen 
 
De wet schrijft voor dat een tweetal overschrijdingen in het actieplan aan bod moeten 
komen: de overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, ook wel de 
voorkeursgrenswaarde (zie de woordenlijst in hoofdstuk 1) en de overschrijdingen 
van de maximaal vast te stellen hogere waarde, beide vallend onder de Wet 
geluidhinder. 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 geluidgevoelige bestemming) sprake hoeft te zijn 
van een te hoog geluidniveau, omdat de gevelwering niet wordt betrokken in de 
bepaling van de overschrijdingen.  
 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai bedraagt de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting 48 dB. In artikel 83 lid 5 Wgh is voor stedelijk wegverkeerslawaai en 
woningen in stedelijk gebied vastgelegd dat voor de hogere waarde een 
geluidbelasting van ten hoogste 68 dB mag worden vastgesteld.7   
 

                                                
7
 Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt nog de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. 

Die aftrek is in de berekening van de geluidbelastingskaarten en in het aantal overschrijdingen van de plandrempel 

in tabel 3.2 hieronder niet meegenomen. 
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In artikel 46 lid 2b Wgh is voor industrielawaai een ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde vastgelegd, geldend binnen de zone. De 
vast te stellen hogere waarde bedraagt, conform artikel 51 Wgh, maximaal 65 dB(A).  

 

Tabel 3.2 Aantallen adressen met overschrijding 

 

Bron Aantal overschrijdingen 

ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting 

Aantal overschrijdingen 

plandrempel 

Stedelijk wegverkeer 35.469 478 

Industrie 2.362 0 

 

3.4 Saneringsopgave 
 

Gemeenten hebben een saneringsopgave moeten doen aan het Bureau Sanering 

Verkeerslawaai (BSV). Voor de betrokken woningen (voor zover de hoge 

geluidbelasting wordt veroorzaakt door gemeentelijke wegen) 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 van het betreffende jaar zijn ingediend, zijn opgenomen 

op de prioriteitenlijst voor dat jaar. 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 weg die de hinder veroorzaakt 

wordt gewijzigd.  

 

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

sanering van de A-lijst (wegverkeer) van de gemeente Delft is in 2011 afgerond. De 

sanering van de B-lijst (wegverkeer) is nog niet gestart. Met het gereedkomen van de 

spoortunnel is de Raillijst volledig gesaneerd. 

 

Rijkswaterstaat en ProRail voeren daarnaast op landelijk niveau het project 

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) uit, waarin voor alle nog niet 

afgehandelde saneringsobjecten die vallen onder de Wet milieubeheer art. 11.57 een 

saneringsplan wordt opgesteld. Ook binnen de gemeente Delft is een aantal van deze 

saneringsobjecten (met een geluidbelasting boven 65 dB voor rijkswegen en boven 

70 dB voor spoorwegen) aanwezig. Het saneringsplan moet uiterlijk op 31 december 

2020 aan de minister zijn voorgelegd. De gemeente heeft hierin geen kerntaak, maar 

wordt wel bij de afhandeling van de saneringsopgave langs de rijksinfrastructuur 

betrokken. 
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3.5 Stille gebieden 
 

De gemeente Delft is een stedelijke gemeente, die door verschillende verkeersaders 

wordt doorsneden en waar ook industriële activiteiten plaatsvinden. Bijlage I toont de 

geluidbelastingskaart met de gecumuleerde geluidbelasting voor de gemeente. Grote 

gebieden met een geluidniveau lager dan 45 dB(A) zijn in Delft niet aanwezig. Binnen 

de gemeente Delft zijn geen officieel aangewezen stiltegebieden. Rond Delft, maar 

buiten de gemeente, ligt het stiltegebied Midden-Delfland, dat is aangewezen door de 

provincie Zuid-Holland. Afbeelding 3.1 laat dit stiltegebied zien. 

 

Afbeelding 3.1 Stiltegebieden rond Delft8 

 
 
In de rustigste buurten in Delft ligt het geluidniveau tussen 45 en 50 dB(A). Dit is 
vooral het geval voor een aantal buurten aan de westzijde van Delft: Harnaschpolder, 
Componistenbuurt, Molenbuurt en Abtswoude. Op de gecumuleerde 
geluidbelastingskaart is voor de volledige gemeente de geluidbelasting inzichtelijk 
gemaakt. 
 

3.6 Evaluatie actieplan 2013-2017 
 
Tabel 3.3 laat zien welke maatregelen deel uit maakten van het actieplan 2013-2017. 
Ook is hierin de voortgang van elke maatregel weergegeven, en of deze in de 
toekomst zal worden doorgezet. 
  

                                                
8
 Bron: provincie Zuid-Holland, via http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Stiltegebieden. 

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Stiltegebieden
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Tabel 3.3 Stand van zaken maatregelen actieplan 2013-2017 

 

Maatregel Voortgang Planning 

aanleg van de spoortunnel, 
inclusief geluidschermen 

gereed n.v.t. 

realisatie tramlijn 19 moet nog worden opgestart na renovatie Sint-

Sebastiaansbrug 

dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 gereed n.v.t. 

voorkomen van nieuwe 

hindersituaties bij 
bestemmingsplannen 

in uitvoering (doorlopend) n.v.t. 

bevorderen fietsgebruik in uitvoering (doorlopend) n.v.t. 

bundeling verkeersstromen in uitvoering (doorlopend) n.v.t. 

milieuvriendelijker gemeentelijke 
voertuigen 

de nieuw aangeschafte 
voertuigen voldoen aan Euro-5 

en EEV 

n.v.t. 

toepassen geluidreducerende 
wegdekken 

in uitvoering (doorlopend) n.v.t. 

registratie geluidklachten in uitvoering (doorlopend) n.v.t. 

onderzoek locatiespecifieke 
maatregelen 

moet nog worden opgestart na vaststelling actieplan 

maatwerk distributie Delft / 

protocol logistiek Delft 

het programma is aanbesteed 

en wordt uitgevoerd door 
PostNL, logistieke zone is 

ingesteld 

venstertijden en ontheffingen 

van distributie binnenstad 
worden jaarlijks  aangescherpt 

elektrisch rijden door faciliteren van 

oplaadpunten wordt elektrisch 
rijden gestimuleerd, in uitvoering 

(doorlopend) 

n.v.t. 

 

Verdere evaluatie, en een vooruitblik naar de komende vijf jaar, komt aan bod in 

hoofdstuk 4. 
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4 Maatregelen 

Hieronder worden de afgeronde, in uitvoering zijnde, en toekomstige maatregelen 

besproken.  

 

4.1 Afgeronde maatregelen 
 

Onderstaande maatregelen kwamen in eerdere actieplannen aan bod, en zijn 

inmiddels afgerond. 

 

 

Maatregel Ondertunneling in kader Spoorzone 

doel beperken van hinder door railverkeerslawaai 

effect afname in aantal gehinderden door spoorweglawaai 

uitvoering ProRail, gemeente; 2009-2015 

kosten gedekt uit exploitatie Spoorzone 

relatie met 

beleidsplannen 

ontwikkelingsplannen Spoorzone 

 

 

Maatregel Dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 

doel verminderen van hinder aan de oostzijde van de kruising A13-Delfgauwseweg 

effect lokale afname in aantal gehinderden door wegverkeerslawaai van de A13 

uitvoering Rijkswaterstaat; 2015 

kosten onbekend 

relatie met 

beleidsplannen 

n.v.t. 
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4.2 Maatregelen in uitvoering 
 

Onderstaande maatregelen maakten al deel uit van eerdere actieplannen en blijven 

ook voor dit actieplan relevant, omdat ze nog of voortdurend in uitvoering zijn. 

 

 

Maatregel Realisatie tramlijn 19 

doel bevorderen van milieuvriendelijk vervoer 

effect klein, plaatselijk langs gebiedsontsluitende wegen 0-1 dB reductie door minder 

autoverkeer. Verkeersprognoses laten zien dat het autoverkeer in de TU-wijk na afname 
met ca. 8 % afneemt 

uitvoering metropoolregio, provincie, gemeente 

evaluatie de renovatie van de  Sint-Sebastiaansbrug is in 2019 gestart 

vooruitzicht na de renovatie van de  Sint-Sebastiaansbrug kan de verlengde tramlijn 19 in gebruik 
worden genomen 

kosten gedekt door Metropoolregio, provincie, en gemeente 

relatie met 
beleidsplannen 

Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
Strategische Agenda Mobiliteit 

 

 

Maatregel Voorkomen van nieuwe hindersituaties bij actualisatie van bestemmingsplannen 

doel voorkomen en/of beperken van nieuwe hindersituaties door bij het vaststellen van 
nieuwe of actualiseren van bestaande bestemmingsplannen geluidhinder in de 

ruimtelijke ordeningsafweging te betrekken 

effect vermeden hindersituaties bij nieuwe woonbestemmingen 

uitvoering gemeente; doorlopend 

evaluatie  in de afgelopen jaren is voor het realiseren van woonbestemmingen een aantal 

keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan toe te staan, voor maximaal 10 jaar; 

 ruimtelijke ordeningsafwegingen hebben plaatsgevonden op basis van de 
geldende wet- en regelgeving. Geluid is daarbij één van de in beschouwing 
genomen onderdelen; 

 in het bestemmingsplan voor de Professor Schoemakerplantage, langs de A13, 
zijn compenserende geluideisen aan nieuwe woningen gesteld om het bouwen van 

de nieuwe woningen bij een geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde 
mogelijk te maken. 

vooruitzicht in de komende jaren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om woningbouw te 

realiseren o.a. nabij het bedrijventerrein Schieoevers en bij de Kruithuisweg/N470. 
Daarbij geldt het wettelijk kader en het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder van de 

gemeente 

kosten de kosten om nieuwe woonbestemmingen aan de geluideisen te laten voldoen komen 

voor rekening van de projectontwikkelaar 

relatie met 
beleidsplannen 

beleid hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Delft 
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Maatregel Bevorderen fietsgebruik 

doel het Fietsactieplan en het LVVP trachten door het verder verbeteren van 

fietsvoorzieningen en openbaar vervoer het gebruik van de auto verder te verminderen 

effect klein, geen concreet meetbaar akoestisch effect. Wel enkele procenten lagere 
verkeersintensiteiten. Door de inwoners van Delft wordt de fiets nu al het meeste 

gebruikt voor verplaatsingen. Voor verplaatsingen binnen Delft is het aandeel lopen en 
openbaarvervoergebruik in Delft hoger dan het landelijk gemiddelde 

uitvoering gemeente; doorlopend 

evaluatie de rapportage Mobiliteit uit 2014 laat zien dat voor ca. de helft van de verplaatsingen 
binnen Delft de fiets wordt gebruikt. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de 

verschillen niet significant 

vooruitzicht de gemeente stimuleert fietsen door: 

 de fietsinfrastructuur te verbeteren met: 

· inzetten op ontbrekende fietsverbindingen waaronder de Gelatinefietsbrug, die 

het TU-terrein verbindt met station Delft-Zuid; 

· de bestaande infrastructuur te verbeteren, door de Abtswoudseweg en het 

Zuideinde te herinrichten als fietsstraten, en fietsstroken te vervangen door 
vrijliggende fietsstraten op de Reinier de Graafweg; 

 meer fietsparkeervoorzieningen te faciliteren: 

· bij het station; 

· in de binnenstad; 

 aanvullende fietsmaatregelen zoals: 

· elektrisch fietsen te stimuleren met een zestal laadpunten in de openbare ruimte 

(gerealiseerd in 2017, evaluatie in 2022); 

· de mogelijkheden voor deelfietssystemen te verkennen (start pilot Mobike 2018, 

evaluatie in 2019). 

kosten De maatregelen worden gedekt uit zowel de gemeentelijke begroting als uit bovenlokale 

subsidiebijdrage. 

relatie met 

beleidsplannen 

Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 

Strategische Agenda Mobiliteit 
Fietsactieplan 

Plan met voorgenomen acties duurzame mobiliteit 
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Maatregel Herinrichting van wegen 

doel door gemotoriseerd wegverkeer te bundelen op hoofdroutes met veel milieuruimte 

vermindert de geluidhinder op parallelle routes met minder milieuruimte; door de 
voertuigsnelheid naar beneden te brengen vermindert de geluidoverlast 

effect groot, door verlaging van de rijsnelheid en vermindering van verkeersintensiteit kan de 

geluidreductie oplopen tot 10 dB. De corresponderende toename langs hoofdroutes is 
minder groot, omdat hier al veel verkeer rijdt 

uitvoering gemeente; doorlopend. 

evaluatie de gemeente heeft een aantal wegen heringericht naar een lagere rijsnelheid, namelijk: 

 de Hof van Delftlaan en de Julianalaan westzijde (de maximumsnelheid is van 50 

naar 30 km/u gegaan); 

 de Kristalweg, de Delfgauwseweg, en de Rotterdamseweg (de ontwerpsnelheid is 
van 50 naar 40 km/u gegaan). 

Daarnaast is de ontsluitingsroute van recreatiegebied Delftse Hout verplaatst van de 
Bieslandsekade (door de woonwijk Vrijenban) naar de Olof Palmestraat (langs 

bedrijven)  

vooruitzicht de volgende geplande herinrichtingen zullen leiden tot minder verkeer langs woningen: 

 de Mijnbouwstraat tussen het Mijnbouwplein en het Poortlandplein wordt voor 
gemotoriseerd verkeer in 2 richtingen toegankelijk gemaakt, waardoor verkeer 
komend uit de stad niet meer over de Michiel de Ruyterweg hoeft te rijden; 

 de Reinier de Graafweg wordt heringericht en doorgetrokken tot de A4, en vervangt 
daarmee de westelijke ontsluitingsroute langs de kern van Den Hoorn via de 

Buitenwatersloot, Hoornseweg, en Hoornsekade. 

kosten de investeringen worden gedekt uit de gemeentelijke begroting 

relatie met 
beleidsplannen 

Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
Strategische Agenda Mobiliteit 

 

 

Maatregel Milieuvriendelijkere gemeentelijke voertuigen 

doel gebruik van stillere en schonere gemeentelijke voertuigen die voldoen aan de Euro-6-

norm van de Europese Commissie 

effect klein, geen concreet meetbaar akoestisch effect 

uitvoering gemeente; doorlopend 

evaluatie de laatst aangeschafte gemeentelijke voertuigen voldoen aan de Euro-5/EEV-norm. In 

het actieplan 2013-2017 is gesteld te voldoen aan de Euro-6-norm. Aan dit voornemen 
is niet voldaan 

vooruitzicht de ambitie dat nieuw aan te schaffen gemeentelijke voertuigen aan de Euro-6-norm 

voldoen blijft staan 

kosten geen extra kosten, omdat de eis gelijk op gaat met de reguliere vervangingskalender 

relatie met 

beleidsplannen 

nota actualisatie plan van aanpak luchtkwaliteit 
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Maatregel Toepassen dunne deklagen 

doel verminderen van hindersituaties door toepassen van geluidreducerend wegdek 

effect de gemeente Delft past bijv. het wegdektype KonwéCity toe, dat bij een 

voertuigsnelheid van 50 km/u een geluidreductie van ca. 4 dB oplevert ten opzichte van 
een standaard wegdektype (dicht asfaltbeton) 

uitvoering gemeente; doorlopend. Per locatie vindt een beoordeling plaats of stil asfalt gewenst en 
technisch/financieel haalbaar is 

evaluatie in de afgelopen jaren is stil asfalt gerealiseerd: 

 op de Schoemakerstraat; 

 op de Ruys de Beerenbrouckstraat; 

 op de Voorhofdreef; 

 op de Sint Jorisweg. 

vooruitzicht voor de komende jaren staat stil asfalt o.a. gepland: 

 op de Insulindeweg; 

 op de Reinier de Graafweg; 

 op de aanbruggen Sint-Sebastiaansbrug; 

 op de Mijnbouwstraat. 

kosten gedekt door gemeentelijke begroting 

relatie met 

beleidsplannen 

n.v.t. 

 

Maatregel Registratie geluidklachten 

doel verbeteren van inzicht in hindersituaties 

effect geen, registratie van klachten is gericht op het in beeld brengen van hindersituaties. 
Daaraan moeten concrete maatregelen gekoppeld worden om effect te bereiken 

uitvoering gemeente; doorlopend 

evaluatie in de afgelopen jaren zijn o.a. klachten geregistreerd rond de doortrekking van de A4. In 
antwoord hierop heeft de gemeente brieven verstuurd aan Rijkswaterstaat om de 

problematiek bespreekbaar te maken 

vooruitzicht de gemeente blijft klachten rond het thema geluid registreren 

kosten laag, de gemeente registreert al klachten en beheert het DIP waarbinnen bewoners om 

hun mening over Delft worden gevraagd 

relatie met 
beleidsplannen 

n.v.t. 

 

Maatregel Onderzoek locatiespecifieke maatregelen 

doel in situaties met een hoge geluidbelasting (boven de plandrempel) de hinder reduceren 

door gerichte maatregelen 

effect lokaal groot, bijv. stil asfalt kan de geluidbelasting met ca. 4 dB reduceren 

uitvoering gemeente; doorlopend 

evaluatie in de afgelopen periode is geen locatiespecifiek onderzoek uitgevoerd 

vooruitzicht de gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op basis van een uit te voeren prioritering 

van de al beschikbare B-saneringslijst de geprioriteerde situaties aan te kunnen pakken 

kosten kosten kunnen bij saneringssituaties deels gedekt worden binnen de Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai (Ssv); het andere deel komt uit de gemeentelijke begroting. Bij 
andere typen situaties moet geld vrijgemaakt worden binnen lopende projecten of uit de 

gemeentelijke begroting. 

relatie met 
beleidsplannen 

n.v.t. 
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Maatregel Maatwerk distributie Delft / Protocol Logistiek Delft 

doel de verkeersdruk in de binnenstad van Delft verminderen, efficiënter en schoner logistiek 

effect langs aanvoerwegen naar de binnenstad vermindert het aantal transportbewegingen. 

Het akoestisch effect hiervan is klein 

uitvoering gemeente; doorlopend 

evaluatie in 2015 is Maatwerk distributie Delft gerealiseerd en aanbesteed aan PostNL, het 

Protocol Logistiek Delft is in 2016 in werking getreden. 

vooruitzicht via het Protocol Logistiek Delft worden de eisen voor vrachtverkeer in de binnenstad 
geleidelijk verder aangescherpt. Sinds 2019 worden leges geheven voor ontheffing van 

de logistieke zone 

kosten gedekt door gemeentelijke begroting 

relatie met 

beleidsplannen 

Protocol Logistiek Delft 

 

 

Maatregel Elektrisch rijden 

doel milieukwaliteit verbeteren door elektrisch te rijden: minder schadelijke uitstoot (zowel 
van stoffen schadelijk voor de gezondheid als van CO2), en stiller 

effect het akoestisch effect van elektrische voertuigen doet zich voor bij lage snelheden, 

wanneer het motorgeluid dominant is 

uitvoering gemeente 

evaluatie Momenteel zijn er een honderdtal openbare laadpalen voor elektrische voertuigen 

aanwezig in de gemeente 

kosten gedekt door gemeentelijke begroting 

relatie met  
beleidsplannen 

plan met voorgenomen acties duurzame mobiliteit 

 

4.3 Nieuwe maatregel 
 

Onderstaande maatregel is nieuw in dit actieplan. 

 

 

Maatregel Vervoersbewegingen reduceren door nieuwe parkeergelegenheid 

doel door de aanleg van nieuwe parkeergelegenheid (in de Spoorzone en rond het TU-
terrein) de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer naar de binnenstad en op het TU-terrein 

reduceren 

effect een lokale afname in geluidbelasting op het TU-terrein en in de binnenstad 

uitvoering gemeente, TU Delft; 2017 (parkeergarage Spoorsingel 

kosten de parkeergarage Spoorsingel wordt bekostigd als onderdeel van het project Spoorzone 

Delft; de parkeergelegenheid rond het TU-terrein wordt bekostigd als onderdeel van de 
projecten in het TU-gebied 

relatie met 
beleidsplannen 

Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
Strategische Agenda Mobiliteit 
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5 Inspraakprocedure 

5.1 Inleiding 
 

De vaststelling van het actieplan geluid kent de volgende procedure:  
1 Besluit over het ontwerpactieplan geluid door het college van burgemeester en 

wethouders.  
2 Ter inzage legging van het ontwerpactieplan 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 
ontwerpactieplan.  

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.  

 

5.2 Procedure 
 

Deze paragraaf zal worden gevuld bij publicatie van het definitieve actieplan.  

 

5.3 Zienswijzen 
 

Deze paragraaf zal worden gevuld bij publicatie van het definitieve actieplan.  
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Bijlagen: Geluidbelastingskaarten 
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Legenda bij de geluidbelastingskaarten 
 
(Lden en Lnight in dB) 
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I. Cumulatieve geluidbronnen (Lden) 
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II. Cumulatieve geluidbronnen (Lnight) 
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III. Industrielawaai (Lden) 
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IV. Industrielawaai (Lnight) 
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V. Railverkeerslawaai (Lden) 
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VI. Railverkeerslawaai (Lnight) 
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VII. Wegverkeerslawaai (Lden) 
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VIII. Wegverkeerslawaai (Lnight) 
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Colofon 
 

Dit is een uitgave van 

Gemeente Delft 

Postbus 78, 2600 ME Delft 

Telefoon 14015 

Internet www.delft.nl 

Maart  2019 
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	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Artifact
	  
	Samenvatting 
	De Europese richtlijn omgevingslawaai vraagt van gemeenten in agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners eens in de vijf jaar actieplannen voor de aanpak van geluidhinder op te stellen. Delft is één van deze gemeenten. 
	 
	Aan de aanpak van geluidhinder ligt kennis over de geluidhinder binnen de gemeente ten grondslag. Daartoe zijn in 2017 nieuwe geluidbelastingskaarten opgesteld, die de geluidhinder vanwege stedelijk wegverkeer, rijkswegen, spoorwegen, en gezoneerde industrieterreinen inzichtelijk maken. De gemeente Delft ligt in een druk bebouwd gebied, waar veel activiteit plaatsvindt. De geluidbelastingskaarten laten een navenant beeld zien. Stedelijk wegverkeer zorgt binnen de gemeente voor het grootste aantal gehinderde
	 
	Voor de periode 2013-2017 gold ook een actieplan. Een aantal daarin opgenomen maatregelen, bedoeld om de geluidhinder in de gemeente terug te dringen, is inmiddels ten uitvoer gebracht. De realisatie van de spoortunnel heeft ervoor gezorgd dat het aantal gehinderden door spoorwegverkeer met circa 1.500 inwoners is afgenomen. Op een aantal wegvakken in de gemeente ligt stil asfalt. Een hinderlijk gat onder het geluidscherm langs de A13, bij de Delfgauwseweg, is dichtgemaakt.  
	 
	Eén van de maatregelen uit het actieplan 2013-2017 was ook het uitvoeren van locatiespecifiek onderzoek naar situaties met een hoge geluidbelasting. Dat heeft in de afgelopen periode nog niet plaatsgevonden. De gemeente gaat opnieuw de mogelijkheid onderzoeken dit onderzoek uit te voeren. 
	 
	De plandrempel is voor de periode 2019-2022 vastgesteld op de niveaus van het vorige actieplan: 68 dB Lden en 58 dB Lnight voor stedelijk wegverkeer, en 65 dB Lden en 55 dB Lnight voor gezoneerde industrieterreinen. Geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting boven deze waarden moeten prioritair worden aangepakt. 
	 
	Voor de periode 2019-2022 voorziet de gemeente Delft in veel nieuwe woningen. Tot 2025 moeten 5.000 woningen worden gebouwd. Op diverse locaties, waaronder de Spoorzone, de Professor Schoemakerplantage, en het huidige industrieterrein Schieoevers Noord, verrijzen nieuwe woningen. Het beleid hogere waarden en het actieplan vormen tezamen het gemeentelijk beleid voor de bescherming van inwoners tegen geluidhinder, ook bij deze nieuwe woningen. 
	 
	Een aantal maatregelen uit het actieplan 2013-2017 blijft ook voor dit nieuwe actieplan van kracht. Dit betreft het doortrekken van tramlijn 19 (wat naar verwachting de vervoersvraag naar gemotoriseerd verkeer zal doen afnemen), het bevorderen van fietsgebruik, het herinrichten van wegen naar lagere snelheden, en het toepassen van stil asfalt. 
	 
	Daarnaast gaat de gemeente in de komende periode aan de slag met nieuwe projecten die de geluidhinder kunnen doen afnemen: zo zal door de aanleg van nieuwe parkeergelegenheid de vraag naar gemotoriseerd vervoer richting de binnenstad en het TU-terrein afnemen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid de lijst met woningen met een hoge geluidbelasting opnieuw te prioriteren, en een plan op te stellen om de hoogst geprioriteerde situaties aan te pakken. 
	 
	Procedure 
	Deze paragraaf zal worden gevuld bij publicatie van het definitieve actieplan.  
	  
	1 Inleiding 
	 
	Voor u ligt het derde actieplan geluid van de gemeente Delft, geldend voor de periode 2019-2022. 
	1.1 Voorgeschiedenis 
	 
	Eerdere actieplannen verschenen in 2013 (voor de periode 2013-2017) en in 2008 (voor de periode 2008-2012). Voorliggend actieplan is een actualisatie van die eerdere actieplannen. 
	 
	Samen met de actieplannen zijn ook geluidbelastingskaarten gemaakt, die de geluidsituatie in de gemeente inzichtelijk maken. Ook voor het voorliggende actieplan zijn dergelijke kaarten opgesteld, die hier in hoofdstuk 3 aan bod komen.  
	1.2 Proces 
	 
	In de eerste helft van 2017 zijn de geluidbelastingskaarten voor de gemeente Delft doorgerekend. Deze zijn door het college vastgesteld op 20 juni 2017. 
	 
	De gemeente Delft heeft de beschikbare beleidsdocumenten rond het thema geluid verzameld. In een werksessie in juni 2017 zijn geluid-, mobiliteits-, en ruimtelijkeordeningsspecialisten van de gemeente Delft bij elkaar gebracht. Tijdens deze werksessie kwamen de lopende plannen, uitgevoerde maatregelen, en de lopende ontwikkelingen aan bod. Met behulp van de aldus vergaarde informatie is vervolgens het concept-ontwerpactieplan opgesteld. Dit concept is door verschillende medewerkers van de gemeente Delft beo
	 
	De rest van deze paragraaf zal worden aangevuld bij publicatie van het definitieve actieplan. 
	1.3 Leeswijzer 
	 
	Dit actieplan bevat achtereenvolgens een beschrijving van het wettelijk kader en beleid (hoofdstuk 2), van de geluidsituatie in de gemeente Delft (hoofdstuk 3), en van de afgeronde, lopende, en toekomstige maatregelen (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de gevolgde inspraakprocedure en geeft een reactie op de ingediende zienswijzen. 
	1.4 Verklarende woordenlijst 
	 
	In het actieplan komen een aantal specifieke termen voor uit de geluidwetgeving. De hierna volgende tabel licht deze termen toe. 
	  
	Tabel 1.1 Woordenlijst 
	 
	Term 
	Term 
	Term 
	Term 

	Betekenis 
	Betekenis 

	Span

	Lden 
	Lden 
	Lden 

	maat voor de geluidbelasting. De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een gewogen energetisch gemiddelde van de geluidbelasting in 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. 
	maat voor de geluidbelasting. De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een gewogen energetisch gemiddelde van de geluidbelasting in 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. 

	Span

	Letm of etmaalwaarde 
	Letm of etmaalwaarde 
	Letm of etmaalwaarde 

	maat voor de geluidbelasting. De Letm is de hoogste waarde van het geluidniveau in de dagperiode, de avondperiode plus 5 dB(A), en de nachtperiode plus 10 dB(A). 
	maat voor de geluidbelasting. De Letm is de hoogste waarde van het geluidniveau in de dagperiode, de avondperiode plus 5 dB(A), en de nachtperiode plus 10 dB(A). 


	Geluidproductie-plafond-systematiek 
	Geluidproductie-plafond-systematiek 
	Geluidproductie-plafond-systematiek 

	langs rijks- en spoorwegen zijn referentiepunten vastgesteld, waarvoor een ‘geluidproductieplafond’ geldt. Jaarlijks toetst de wegbeheerder of het verkeer in de afgelopen jaar er niet voor heeft gezorgd dat de geluidbelasting boven dit plafond is uitgekomen. Als dat wel het geval is, onderzoekt de beheerder maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen. Deze systematiek is vastgelegd in de Wet milieubeheer. 
	langs rijks- en spoorwegen zijn referentiepunten vastgesteld, waarvoor een ‘geluidproductieplafond’ geldt. Jaarlijks toetst de wegbeheerder of het verkeer in de afgelopen jaar er niet voor heeft gezorgd dat de geluidbelasting boven dit plafond is uitgekomen. Als dat wel het geval is, onderzoekt de beheerder maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen. Deze systematiek is vastgelegd in de Wet milieubeheer. 


	de voorkeurs-grenswaarde 
	de voorkeurs-grenswaarde 
	de voorkeurs-grenswaarde 

	nieuwe situaties moeten binnen de Wet geluidhinder als eerste aan de voorkeursgrenswaarde worden getoetst. 
	nieuwe situaties moeten binnen de Wet geluidhinder als eerste aan de voorkeursgrenswaarde worden getoetst. 


	de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
	de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
	de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 

	als de geluidbelasting (nieuwe situaties) 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. 
	als de geluidbelasting (nieuwe situaties) 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. 


	plandrempel 
	plandrempel 
	plandrempel 

	de door het bevoegd gezag in het actieplan vastgestelde geluidbelasting, die wordt gebruikt als grenswaarde voor de geluidbelasting van een bepaalde bron. Locaties met een geluidbelasting boven de plandrempel worden prioritair aangepakt. 
	de door het bevoegd gezag in het actieplan vastgestelde geluidbelasting, die wordt gebruikt als grenswaarde voor de geluidbelasting van een bepaalde bron. Locaties met een geluidbelasting boven de plandrempel worden prioritair aangepakt. 


	sanering 
	sanering 
	sanering 

	wanneer de geluidbelasting boven wettelijk vastgestelde grenswaarden ligt, is sprake van een ‘saneringssituatie’. Overheden zijn verplicht om deze situaties, waar mogelijk, aan te pakken. Hiervoor is subsidie beschikbaar. 
	wanneer de geluidbelasting boven wettelijk vastgestelde grenswaarden ligt, is sprake van een ‘saneringssituatie’. Overheden zijn verplicht om deze situaties, waar mogelijk, aan te pakken. Hiervoor is subsidie beschikbaar. 
	 
	de saneringsgrenswaarde kan afwijken van de plandrempel. 

	Span


	 
	  
	2 Wettelijk kader en beleid 
	 
	Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader dat vorm geeft aan het actieplan en het bijbehorende proces (paragraaf 2.1), en de structuur en ambitie van het geluidbeleid van de gemeente Delft (paragraaf 2.2). 
	2.1 Wettelijk kader 
	 
	Het actieplan geluid is een wettelijke verplichting die volgt uit Europese regelgeving, de Richtlijn omgevingslawaai. Sinds 1 juli 2012 zijn de verplichtingen uit de richtlijn ondergebracht in de Wet milieubeheer. 
	 
	2.1.1 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.  
	 
	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 geluidniveaus 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 geluidbelastingskaarten; 
	 inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidbelastingskaarten; 
	 inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidbelastingskaarten; 
	 inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidbelastingskaarten; 

	 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 geluidkwaliteit handhaven; 
	 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 geluidkwaliteit handhaven; 

	 voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij hoort het publiceren van de geluidbelastingskaarten en het houden van inspraak over de actieplannen. 
	 voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij hoort het publiceren van de geluidbelastingskaarten en het houden van inspraak over de actieplannen. 



	 
	De Europese richtlijn omgevingslawaai is in de Nederlandse wetgeving geïmplemen-teerd in de Wet milieubeheer. Hoofdstuk 11.2 van die wet, ‘Geluidbelastingskaarten en actieplannen’, bevat een systeem van geluidbelastingskaarten 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. 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.1.2 Proces 
	 
	Geluidbelastingskaarten 
	Voorafgaand aan het actieplan zijn geluidbelastingskaarten opgesteld en vastgesteld. Deze geluidbelastingskaarten beschrijven de situatie in 2016. Het actieplan borduurt hierop verder met een beschrijving van het beleid ter beperking van de geluidbelasting en de voorgenomen te treffen maatregelen. 
	 
	Actualisatie vorig actieplan 
	De gemeente Delft heeft in 2013 voor de tweede keer een actieplan geluid vastgesteld. Dit derde actieplan is daarmee een actualisatie van het vorige actieplan. De stappen die voor deze actualisatie zijn doorlopen en nog volgen zijn de volgende (tussen haakjes de verwijzing naar het betreffende hoofdstuk in dit plan): 
	 
	Stap 1: vaststellen plandrempel (hoofdstuk 2.2.3) 
	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 geluidbelasting hoger is dan de plandrempel dienen maat
	 
	Stap 2: inventarisatie (hoofdstuk 3) 
	De geluidbelastingskaarten zijn de eerste stap om de geluidsituatie te beoordelen. In het actieplan worden de geluidbelastingskaarten verder toegelicht. Samen met de plandrempel zijn de kaarten bepalend voor het vaststellen van de ‘prioritaire problemen’. 
	 
	Stap 3: 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. 
	 
	Stap 4: 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, 
	 
	Stap 5: vaststelling actieplan en verzending aan I&M 
	In de aangewezen agglomeratiegemeenten stelt het college van burgemeester en wethouders het actieplan vast. 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 (Infomil). Het ministerie van I&M is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar worden verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar de Europese Commissie. 
	 
	2.1.3 Doorkijk naar Omgevingswet 
	 
	De Omgevingswet treedt naar verwachting per 2021 in werking. De nieuwe wet zal, onder anderen, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer vervangen.  
	 
	Een aantal wijzigingen zullen ook gevolgen hebben voor het geluidbeleid en de beheersing van de geluidsituatie in de gemeente Delft: 
	 het ruimtelijke ordeningsinstrument ‘bestemmingsplan’ zal plaatsmaken voor één gemeentelijk ‘Omgevingsplan’ en diverse beleidsregels zullen worden ondergebracht in (een)  programma(‘s); 
	 het ruimtelijke ordeningsinstrument ‘bestemmingsplan’ zal plaatsmaken voor één gemeentelijk ‘Omgevingsplan’ en diverse beleidsregels zullen worden ondergebracht in (een)  programma(‘s); 
	 het ruimtelijke ordeningsinstrument ‘bestemmingsplan’ zal plaatsmaken voor één gemeentelijk ‘Omgevingsplan’ en diverse beleidsregels zullen worden ondergebracht in (een)  programma(‘s); 
	 het ruimtelijke ordeningsinstrument ‘bestemmingsplan’ zal plaatsmaken voor één gemeentelijk ‘Omgevingsplan’ en diverse beleidsregels zullen worden ondergebracht in (een)  programma(‘s); 

	 provinciale wegen en industrieterreinen komen onder de geluidproductieplafond-systematiek te vallen, die nu ook al voor rijks- en spoorwegen geldt; 
	 provinciale wegen en industrieterreinen komen onder de geluidproductieplafond-systematiek te vallen, die nu ook al voor rijks- en spoorwegen geldt; 

	 de Wet geluidhinder zal worden ontmanteld; de relevante regelgeving zal worden ondergebracht onder de Omgevingswet; 
	 de Wet geluidhinder zal worden ontmanteld; de relevante regelgeving zal worden ondergebracht onder de Omgevingswet; 

	 de Omgevingswet biedt meer ruimte voor het maken van lokale afwegingen tussen enerzijds een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ en anderzijds een ‘goede omgevingskwaliteit’. Zo komen er meer mogelijkheden om lokaal grenswaarden vast te stellen. 
	 de Omgevingswet biedt meer ruimte voor het maken van lokale afwegingen tussen enerzijds een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ en anderzijds een ‘goede omgevingskwaliteit’. Zo komen er meer mogelijkheden om lokaal grenswaarden vast te stellen. 



	 
	Op het moment van vaststelling van dit actieplan zijn de precieze gevolgen voor de bepaling en beoordeling van de geluidsituatie in de gemeente nog niet in te schatten. 
	2.2 Lokaal beleid 
	 
	2.2.1 Opbouw beleid 
	 
	Het geluidbeleid van de gemeente Delft bestaat nu uit dit actieplan en het beleid hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Delft (HGW-beleid), zoals vastgesteld in april 2013.1  
	1 Beleid hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Delft, april 2013. Toegankelijk via https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Servicekolom/Direct_naar/Beleidsdocumenten/Beleid_Natuur_en_Milieu. 
	1 Beleid hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Delft, april 2013. Toegankelijk via https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Servicekolom/Direct_naar/Beleidsdocumenten/Beleid_Natuur_en_Milieu. 

	 
	Het HGW-beleid richt zich op het voorkomen en beperken van geluidhinder bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het is op twee pijlers gestoeld: een wettelijk vereiste afweging van maatregelen, en gemeentelijke handvatten en eisen aan een aanvaard-baar akoestisch klimaat als niet aan de voorkeursgrenswaarden kan worden voldaan. Het HGW-beleid vormt samen met de beoordeling en aanpak van de geluidkwaliteit een integraal onderdeel bij de ruimtelijke planvorming. 
	 
	2.2.2 Ambitie 
	 
	De gemeente Delft maakt werk van een leefbare en gezonde stad. Voor een leefbare gezonde stad zijn acceptabele geluidniveaus 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 de mogelijkheid onderzoeken van een (kosten)effectieve aanpak van gebieden met een hoge geluidbelasting. De uitkomsten van de geluidbelastings-kaarten en de beschikbare saneringslijst 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 geluidkwaliteit 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 geluidbelastingen 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. 
	 
	2.2.3 Plandrempel 
	 
	Volgens de EU-richtlijn omgevingslawaai moet het actieplan geluid zich in hoofdzaak richten op de aanpak van prioritaire geluidknelpunten. Prioritaire geluidknelpunten zijn situaties waar de geluidbelasting van een onacceptabel hoog niveau is met gevolgen voor de gezondheid van bewoners. Voor het bepalen van deze prioritaire geluidknelpunten dient er in het actieplan een plandrempel te worden vastgesteld voor geluidbelasting Lden en Lnight. Boven deze plandrempels zijn maatregelen gewenst. De gemeente is vr
	 
	In 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.  
	  
	In het actieplan 2013-2017 is vastgehouden aan het beleid voor het vaststellen van een plandrempel per geluidbron, maar is geen plandrempel meer opgenomen voor wegen buiten de bebouwde kom, autosnelwegen, en spoorwegen. Voor de akoestisch relevante wegen in het buitengebied zijn provincie en waterschap namelijk 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 heef
	 
	In dit actieplan wordt de lijn van het actieplan 2013-2017 voortgezet. Wat betreft de hoogte van de plandrempels wordt aangehaakt bij de maximaal toelaatbare grenswaarden voor geluid vóór toepassing van aftrek conform artikel 110 van de Wet geluidhinder. In de gemeente Delft zijn er nog diverse woningen en andere geluidgevoelige objecten die worden blootgesteld aan een geluidbelasting boven de ten hoogste toelaatbare geluidniveaus. Zolang dit nog het geval is, wil de gemeente aan deze knelpunten prioriteit 
	er onder de plandrempel geen aandacht wordt besteed aan de geluidkwaliteit. Daarvoor sluit dit actieplan aan bij generieke maatregelen (zie hoofdstuk 4).  
	 
	 
	Met dit actieplan worden de volgende plandrempels vastgesteld:  
	 stedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight; 
	 stedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight; 
	 stedelijk wegverkeer: 68 dB Lden en 58 dB Lnight; 

	 industrielawaai: 65 dB Lden en 55 dB Lnight. 
	 industrielawaai: 65 dB Lden en 55 dB Lnight. 


	  
	3 Geluid in Delft 
	3.1 Delft en geluid in ontwikkeling 
	 
	De gemeente Delft is een middelgrote gemeente met ruim 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 belangrijke geluidbronnen: de rijkswegen A4 en A13, de provinciale weg N470 (Kruithuisweg), de spoorverbinding Den Haag – Rotterdam, een aantal gemeentelijke wegen en drie gezoneerde industrieterreinen. Het vliegveld Rotterdam The Hague Airport ligt op circa vijf kilometer van de gemeente, maar zorgt nergens voor een overschrijding van de wettelijke normen zolang de vliegroutes in acht worden genomen.2   
	2 De Inspectie Leefomgeving en Transport publiceert jaarlijks de ‘Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport’. Daarin worden ook de afwijkingen van de afgesproken vliegroutes behandeld. De rapportage is te downloaden via www.ilent.nl. 
	2 De Inspectie Leefomgeving en Transport publiceert jaarlijks de ‘Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport’. Daarin worden ook de afwijkingen van de afgesproken vliegroutes behandeld. De rapportage is te downloaden via www.ilent.nl. 
	3 Kadernota 2017, gemeente Delft, via https://media.delft.nl/pdf/Begroting/Kadernota_2017_Delft_in_balans.pdf. 
	4 Protocol Logistiek Delft, Buck Consultants, versie 4.1, november 2016. 

	  
	De stad is volop in ontwikkeling. Tot 2025 wil de gemeente 5.000 nieuwe woningen realiseren, gevolgd door 10.000 woningen in de 15 jaar daarna.3  In 2015 is de nieuwe spoortunnel in gebruik genomen, waardoor ruimte is gekomen voor het ontwikkelen van circa 1.500 woningen in de Spoorzone. Met de opening van de verlengde A4 eind 2015 kan wegverkeer tussen Den Haag en Rotterdam kiezen tussen twee rijkswegen. De gemeente en regionale partijen willen tramlijn 19 doortrekken naar de TU-campus. De Sint Sebastiaans
	 
	Dit hoofdstuk beschrijft de geluidsituatie in de gemeente Delft. Het uitgangspunt hiervoor zijn de geluidbelastingskaarten die op 20 juni 2017 door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. De geluidbelastingskaarten geven de geluidsituatie weer voor het jaar 2016.  De kaarten zoals vastgesteld laten het effect van de openstelling van de verlengde A4 tussen Delft-Zuid en het Kethelplein niet zien. Na de vaststelling is wel informatie over deze openstelling beschikbaar gekomen. Dit actiepl
	 
	3.2 Geluidbelastingskaarten 
	 
	De geluidbelastingskaarten zijn gepubliceerd in geografisch formaat (met gekleurde geluidcontouren geprojecteerd op een kaart van de gemeente Delft) en in tabellen (met aantal gehinderden). Bijlage I bij dit actieplan toont de geluidbelastingskaart waarin alle opgenomen geluidbronnen zijn gecumuleerd tot één waarde voor Lden. In deze paragraaf komen de voor dit actieplan relevante aspecten aan bod. 
	 
	3.2.1 Geluidbronnen 
	 
	De geluidbelastingskaarten voor de gemeente Delft presenteren de berekende geluidbelasting ten gevolge van de volgende bronnen: 
	 spoorlijn Rotterdam – Den Haag v.v.; 
	 spoorlijn Rotterdam – Den Haag v.v.; 
	 spoorlijn Rotterdam – Den Haag v.v.; 
	 spoorlijn Rotterdam – Den Haag v.v.; 

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

	 de provinciale Kruithuisweg (N470) en Delfgauwseweg (N473); 
	 de provinciale Kruithuisweg (N470) en Delfgauwseweg (N473); 

	 gemeentelijke wegennet van de gemeente Delft; 
	 gemeentelijke wegennet van de gemeente Delft; 

	 de gezoneerde industrieterreinen (inrichtingen): DSM Gist-Calvé, Schieoevers, en WKK-installatie Leeghwaterstraat. 
	 de gezoneerde industrieterreinen (inrichtingen): DSM Gist-Calvé, Schieoevers, en WKK-installatie Leeghwaterstraat. 



	 
	De bevoegdheid voor het treffen van maatregelen aan rijkswegen ligt bij Rijkswaterstaat; ProRail is bevoegd voor het treffen van maatregelen aan het spoor. Rijkswaterstaat en ProRail beheren de geluidbelasting afkomstig van de rijks- en spoorwegen met de zogeheten geluidproductieplafond-systematiek.  
	 
	De gemeente Delft is zonebeheerder van drie gezoneerde industrieterreinen. Een op basis van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein is voorzien van een zonegrens rondom het terrein. De gecumuleerde geluidbelasting 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 Wet geluidhinder niet mogelijk. Tussen het industrieterrein en de zonegrens (‘binnen de zone’) kunnen zich wel woningen bev
	 
	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 geluidbelasting ten gevolge van de volgende bronnen zijn niet opgenomen op de geluidbelastingskaarten:  
	 geluid van bedrijven die zijn gelegen buiten de geluidgezoneerde industrie-terreinen, inclusief horecabedrijven. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor deze bedrijven is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Bovendien wordt in zijn algemeenheid door dit soort bedrijven voldaan aan de voorkeursgrens-waarde van 50 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige functies zoals woningen. Daarom zijn deze geluidbronnen niet in het actieplan geluid opgenomen; 
	 geluid van bedrijven die zijn gelegen buiten de geluidgezoneerde industrie-terreinen, inclusief horecabedrijven. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor deze bedrijven is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Bovendien wordt in zijn algemeenheid door dit soort bedrijven voldaan aan de voorkeursgrens-waarde van 50 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige functies zoals woningen. Daarom zijn deze geluidbronnen niet in het actieplan geluid opgenomen; 
	 geluid van bedrijven die zijn gelegen buiten de geluidgezoneerde industrie-terreinen, inclusief horecabedrijven. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor deze bedrijven is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Bovendien wordt in zijn algemeenheid door dit soort bedrijven voldaan aan de voorkeursgrens-waarde van 50 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige functies zoals woningen. Daarom zijn deze geluidbronnen niet in het actieplan geluid opgenomen; 
	 geluid van bedrijven die zijn gelegen buiten de geluidgezoneerde industrie-terreinen, inclusief horecabedrijven. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor deze bedrijven is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Bovendien wordt in zijn algemeenheid door dit soort bedrijven voldaan aan de voorkeursgrens-waarde van 50 dB(A) ter plaatse van geluidgevoelige functies zoals woningen. Daarom zijn deze geluidbronnen niet in het actieplan geluid opgenomen; 

	 evenementen: omdat evenementen over een korte tijd optreden, worden deze niet betrokken in de jaargemiddelde berekening van de geluidbelastingskaarten; 
	 evenementen: omdat evenementen over een korte tijd optreden, worden deze niet betrokken in de jaargemiddelde berekening van de geluidbelastingskaarten; 

	 scheepvaartlawaai: de geluidbelasting als gevolg van scheepvaart over de Delftse Schie en de Delftse Vliet. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor scheepvaart is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Tevens heeft de gemeente geen middelen om de geluidbelasting als gevolg van varende schepen over beide kanalen te beperken. Daarom is deze geluidbron niet in het Actieplan geluid opgenomen; 
	 scheepvaartlawaai: de geluidbelasting als gevolg van scheepvaart over de Delftse Schie en de Delftse Vliet. Het opstellen van geluidbelastingskaarten voor scheepvaart is conform de wetgeving niet noodzakelijk. Tevens heeft de gemeente geen middelen om de geluidbelasting als gevolg van varende schepen over beide kanalen te beperken. Daarom is deze geluidbron niet in het Actieplan geluid opgenomen; 

	 vliegverkeerslawaai: Rotterdam The Hague Airport maakt geen onderdeel uit van de kaarten, omdat de geluidbelasting van het vliegveld binnen de gemeente lager ligt dan 55 dB Lden en 50 dB Lnight.5  Op grond van artikel 16 uit het Besluit 
	 vliegverkeerslawaai: Rotterdam The Hague Airport maakt geen onderdeel uit van de kaarten, omdat de geluidbelasting van het vliegveld binnen de gemeente lager ligt dan 55 dB Lden en 50 dB Lnight.5  Op grond van artikel 16 uit het Besluit 



	5 Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ‘Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport’ van 19 april 2013. In bijlagen 2 en 3 van die regeling zijn de beperkende geluidcontouren van de luchthaven opgenomen. In het op 14 
	5 Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ‘Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport’ van 19 april 2013. In bijlagen 2 en 3 van die regeling zijn de beperkende geluidcontouren van de luchthaven opgenomen. In het op 14 

	september 2015 gepubliceerde ’Deelonderzoek Geluid’ bij het ‘MER Luchthavenbesluit RTHA’ wordt de impact van de verwachte groei van de luchthaven onderzocht. De kaarten op pagina 44 (de huidige situatie) en op pagina 48 (de toekomstige situatie) laten zien dat de geluidbelasting van het vliegveld binnen de gemeente Delft lager ligt dan 55 dB Lden. 
	september 2015 gepubliceerde ’Deelonderzoek Geluid’ bij het ‘MER Luchthavenbesluit RTHA’ wordt de impact van de verwachte groei van de luchthaven onderzocht. De kaarten op pagina 44 (de huidige situatie) en op pagina 48 (de toekomstige situatie) laten zien dat de geluidbelasting van het vliegveld binnen de gemeente Delft lager ligt dan 55 dB Lden. 
	6 De dosis-effectrelaties zijn vastgesteld in de Regeling geluid milieubeheer, bijlage 2. 

	geluid milieubeheer is deze geluidbron daarom niet in de geluidbelastingskaarten opgenomen. 
	geluid milieubeheer is deze geluidbron daarom niet in de geluidbelastingskaarten opgenomen. 
	geluid milieubeheer is deze geluidbron daarom niet in de geluidbelastingskaarten opgenomen. 
	geluid milieubeheer is deze geluidbron daarom niet in de geluidbelastingskaarten opgenomen. 



	 
	3.2.2 Geluidgevoelige bestemmingen 
	 
	Binnen de gemeente Delft liggen circa 52.000 woonadressen. Daarnaast zijn nog circa 250 adressen aanwezig met een geluidgevoelige functie die geen woonadres is. Het gaat dan om adressen met een gezondheidszorg- of een onderwijsbestemming.  
	 
	3.2.3 Aantallen gehinderden en slaapverstoorden 
	 
	Op basis van de geluidbelastingskaarten kan, met de beschikbare dosis-effectrelaties6,  het aantal gehinderden en slaapverstoorden worden vastgesteld. Onderstaande tabel 3.1 laat achtereenvolgens deze aantallen voor wegverkeerslawaai (zowel voor stedelijke wegen als het totaal), railverkeerslawaai, en industrie zien. 
	 
	 
	Tabel 3.1 Aantal gehinderden uitgesplitst naar verschillende geluidbronnen 
	 
	Wegverkeerslawaai, stedelijke wegen 
	Wegverkeerslawaai, stedelijke wegen 
	Wegverkeerslawaai, stedelijke wegen 
	Wegverkeerslawaai, stedelijke wegen 

	Span

	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 

	Aantal bewoners 
	Aantal bewoners 

	Aantal gehinderden 
	Aantal gehinderden 

	Aantal ernstig gehinderden 
	Aantal ernstig gehinderden 

	Aantal slaapverstoorden 
	Aantal slaapverstoorden 

	Span

	55-59 dB 
	55-59 dB 
	55-59 dB 

	22.700 
	22.700 

	4.764 
	4.764 

	1.815 
	1.815 

	1.462 
	1.462 

	Span

	60-64 dB 
	60-64 dB 
	60-64 dB 

	18.600 
	18.600 

	5.579 
	5.579 

	2.418 
	2.418 

	753 
	753 


	65-69 dB 
	65-69 dB 
	65-69 dB 

	6.500 
	6.500 

	2.671 
	2.671 

	1.303 
	1.303 

	79 
	79 


	70-74 dB 
	70-74 dB 
	70-74 dB 

	500 
	500 

	248 
	248 

	138 
	138 

	2 
	2 


	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 

	0 
	0 

	7 
	7 

	4 
	4 

	0 
	0 


	totaal 
	totaal 
	totaal 

	48.300 
	48.300 

	13.269 
	13.269 

	5.677 
	5.677 

	2.296 
	2.296 


	Wegverkeerslawaai, totale wegen 
	Wegverkeerslawaai, totale wegen 
	Wegverkeerslawaai, totale wegen 

	Span

	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 

	Aantal bewoners 
	Aantal bewoners 

	Aantal gehinderden 
	Aantal gehinderden 

	Aantal ernstig gehinderden 
	Aantal ernstig gehinderden 

	Aantal slaapverstoorden 
	Aantal slaapverstoorden 

	Span

	55-59 dB 
	55-59 dB 
	55-59 dB 

	29.200 
	29.200 

	6.141 
	6.141 

	2.340 
	2.340 

	1.748 
	1.748 

	Span

	60-64 dB 
	60-64 dB 
	60-64 dB 

	22.600 
	22.600 

	6.783 
	6.783 

	2.939 
	2.939 

	960 
	960 


	65-69 dB 
	65-69 dB 
	65-69 dB 

	7.900 
	7.900 

	3.247 
	3.247 

	1.584 
	1.584 

	146 
	146 


	70-74 dB 
	70-74 dB 
	70-74 dB 

	1.000 
	1.000 

	542 
	542 

	301 
	301 

	34 
	34 


	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 

	100 
	100 

	55 
	55 

	33 
	33 

	0 
	0 


	totaal 
	totaal 
	totaal 

	60.800 
	60.800 

	16.768 
	16.768 

	7.197 
	7.197 

	2.888 
	2.888 

	Span


	  
	Railverkeerslawaai 
	Railverkeerslawaai 
	Railverkeerslawaai 
	Railverkeerslawaai 
	Railverkeerslawaai 




	Industrielawaai 
	Industrielawaai 
	Industrielawaai 
	Industrielawaai 
	Industrielawaai 




	Table
	TR
	Span

	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 

	Aantal bewoners 
	Aantal bewoners 

	Aantal gehinderden 
	Aantal gehinderden 

	Aantal ernstig gehinderden 
	Aantal ernstig gehinderden 

	Aantal slaapverstoorden 
	Aantal slaapverstoorden 


	55-59 dB 
	55-59 dB 
	55-59 dB 

	3.400 
	3.400 

	413 
	413 

	103 
	103 

	21 
	21 

	Span

	60-64 dB 
	60-64 dB 
	60-64 dB 

	500 
	500 

	92 
	92 

	29 
	29 

	19 
	19 


	65-69 dB 
	65-69 dB 
	65-69 dB 

	300 
	300 

	75 
	75 

	29 
	29 

	0 
	0 


	70-74 dB 
	70-74 dB 
	70-74 dB 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 


	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 


	totaal 
	totaal 
	totaal 

	4.200 
	4.200 

	580 
	580 

	162 
	162 

	40 
	40 


	TR
	Span

	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 
	Geluidbelastings-klasse 

	Aantal bewoners 
	Aantal bewoners 

	Aantal gehinderden 
	Aantal gehinderden 

	Aantal ernstig gehinderden 
	Aantal ernstig gehinderden 

	Aantal slaapverstoorden 
	Aantal slaapverstoorden 


	55-59 dB 
	55-59 dB 
	55-59 dB 

	1.200 
	1.200 

	304 
	304 

	129 
	129 

	17 
	17 

	Span

	60-64 dB 
	60-64 dB 
	60-64 dB 

	200 
	200 

	84 
	84 

	41 
	41 

	1 
	1 


	65-69 dB 
	65-69 dB 
	65-69 dB 

	0 
	0 

	4 
	4 

	3 
	3 

	0 
	0 


	70-74 dB 
	70-74 dB 
	70-74 dB 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 


	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 
	≥ 75 dB 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 


	totaal 
	totaal 
	totaal 

	1.400 
	1.400 

	392 
	392 

	172 
	172 

	18 
	18 

	Span


	 
	Het stedelijk wegverkeer levert de grootste bijdrage aan het aantal geluidgehinderden in de gemeente Delft.  
	 
	Ten opzichte van de geluidbelastingskaarten uit 2013 is het berekende aantal gehinderden en slaapverstoorden afgenomen met enkele duizendtallen. De belangrijkste factoren daarin zijn de aanleg van de nieuwe spoortunnel en de ingebruikname van de verlengde A4. 
	 
	3.3 Overschrijdingen 
	 
	De wet schrijft voor dat een tweetal overschrijdingen in het actieplan aan bod moeten komen: de overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, ook wel de voorkeursgrenswaarde (zie de woordenlijst in hoofdstuk 1) en de overschrijdingen van de maximaal vast te stellen hogere waarde, beide vallend onder de Wet geluidhinder. 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
	 
	Met betrekking tot wegverkeerslawaai bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB. In artikel 83 lid 5 Wgh is voor stedelijk wegverkeerslawaai en woningen in stedelijk gebied vastgelegd dat voor de hogere waarde een geluidbelasting van ten hoogste 68 dB mag worden vastgesteld.7   
	7 Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt nog de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. Die aftrek is in de berekening van de geluidbelastingskaarten en in het aantal overschrijdingen van de plandrempel in tabel 3.2 hieronder niet meegenomen. 
	7 Bij het vaststellen van een hogere waarde wordt nog de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast. Die aftrek is in de berekening van de geluidbelastingskaarten en in het aantal overschrijdingen van de plandrempel in tabel 3.2 hieronder niet meegenomen. 

	 
	In artikel 46 lid 2b Wgh is voor industrielawaai een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde vastgelegd, geldend binnen de zone. De vast te stellen hogere waarde bedraagt, conform artikel 51 Wgh, maximaal 65 dB(A).  
	 
	Tabel 3.2 Aantallen adressen met overschrijding 
	 
	Bron 
	Bron 
	Bron 
	Bron 

	Aantal overschrijdingen 
	Aantal overschrijdingen 
	ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 

	Aantal overschrijdingen 
	Aantal overschrijdingen 
	plandrempel 

	Span

	Stedelijk wegverkeer 
	Stedelijk wegverkeer 
	Stedelijk wegverkeer 

	35.469 
	35.469 

	478 
	478 

	Span

	Industrie 
	Industrie 
	Industrie 

	2.362 
	2.362 

	0 
	0 

	Span


	 
	3.4 Saneringsopgave 
	 
	Gemeenten hebben een saneringsopgave moeten doen aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Voor de betrokken woningen (voor zover de hoge geluidbelasting wordt veroorzaakt door gemeentelijke wegen) 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 van het betreffende jaar zij
	 
	De saneringsopgave is vastgelegd op de zogenaamde A- , B- en Raillijst. De sanering van de A-lijst (wegverkeer) van de gemeente Delft is in 2011 afgerond. De sanering van de B-lijst (wegverkeer) is nog niet gestart. Met het gereedkomen van de spoortunnel is de Raillijst volledig gesaneerd. 
	 
	Rijkswaterstaat en ProRail voeren daarnaast op landelijk niveau het project Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) uit, waarin voor alle nog niet afgehandelde saneringsobjecten die vallen onder de Wet milieubeheer art. 11.57 een saneringsplan wordt opgesteld. Ook binnen de gemeente Delft is een aantal van deze saneringsobjecten (met een geluidbelasting boven 65 dB voor rijkswegen en boven 70 dB voor spoorwegen) aanwezig. Het saneringsplan moet uiterlijk op 31 december 2020 aan de minister zijn voorgelegd.
	 
	  
	3.5 Stille gebieden 
	 
	De gemeente Delft is een stedelijke gemeente, die door verschillende verkeersaders wordt doorsneden en waar ook industriële activiteiten plaatsvinden. Bijlage I toont de geluidbelastingskaart met de gecumuleerde geluidbelasting voor de gemeente. Grote gebieden met een geluidniveau lager dan 45 dB(A) zijn in Delft niet aanwezig. Binnen de gemeente Delft zijn geen officieel aangewezen stiltegebieden. Rond Delft, maar buiten de gemeente, ligt het stiltegebied Midden-Delfland, dat is aangewezen door de provinci
	 
	Afbeelding 3.1 Stiltegebieden rond Delft8 
	Footnote
	Figure
	8 Bron: provincie Zuid-Holland, via 
	8 Bron: provincie Zuid-Holland, via 
	http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Stiltegebieden
	http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Stiltegebieden

	. 


	 
	 
	In de rustigste buurten in Delft ligt het geluidniveau tussen 45 en 50 dB(A). Dit is vooral het geval voor een aantal buurten aan de westzijde van Delft: Harnaschpolder, Componistenbuurt, Molenbuurt en Abtswoude. Op de gecumuleerde geluidbelastingskaart is voor de volledige gemeente de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. 
	 
	3.6 Evaluatie actieplan 2013-2017 
	 
	Tabel 3.3 laat zien welke maatregelen deel uit maakten van het actieplan 2013-2017. Ook is hierin de voortgang van elke maatregel weergegeven, en of deze in de toekomst zal worden doorgezet. 
	  
	Tabel 3.3 Stand van zaken maatregelen actieplan 2013-2017 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Voortgang 
	Voortgang 

	Planning 
	Planning 

	Span

	aanleg van de spoortunnel, inclusief geluidschermen 
	aanleg van de spoortunnel, inclusief geluidschermen 
	aanleg van de spoortunnel, inclusief geluidschermen 

	gereed 
	gereed 

	n.v.t. 
	n.v.t. 

	Span

	realisatie tramlijn 19 
	realisatie tramlijn 19 
	realisatie tramlijn 19 

	moet nog worden opgestart 
	moet nog worden opgestart 

	na renovatie Sint-Sebastiaansbrug 
	na renovatie Sint-Sebastiaansbrug 


	dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 
	dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 
	dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 

	gereed 
	gereed 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	voorkomen van nieuwe hindersituaties bij bestemmingsplannen 
	voorkomen van nieuwe hindersituaties bij bestemmingsplannen 
	voorkomen van nieuwe hindersituaties bij bestemmingsplannen 

	in uitvoering (doorlopend) 
	in uitvoering (doorlopend) 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	bevorderen fietsgebruik 
	bevorderen fietsgebruik 
	bevorderen fietsgebruik 

	in uitvoering (doorlopend) 
	in uitvoering (doorlopend) 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	bundeling verkeersstromen 
	bundeling verkeersstromen 
	bundeling verkeersstromen 

	in uitvoering (doorlopend) 
	in uitvoering (doorlopend) 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	milieuvriendelijker gemeentelijke voertuigen 
	milieuvriendelijker gemeentelijke voertuigen 
	milieuvriendelijker gemeentelijke voertuigen 

	de nieuw aangeschafte voertuigen voldoen aan Euro-5 en EEV 
	de nieuw aangeschafte voertuigen voldoen aan Euro-5 en EEV 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	toepassen geluidreducerende wegdekken 
	toepassen geluidreducerende wegdekken 
	toepassen geluidreducerende wegdekken 

	in uitvoering (doorlopend) 
	in uitvoering (doorlopend) 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	registratie geluidklachten 
	registratie geluidklachten 
	registratie geluidklachten 

	in uitvoering (doorlopend) 
	in uitvoering (doorlopend) 

	n.v.t. 
	n.v.t. 


	onderzoek locatiespecifieke maatregelen 
	onderzoek locatiespecifieke maatregelen 
	onderzoek locatiespecifieke maatregelen 

	moet nog worden opgestart 
	moet nog worden opgestart 

	na vaststelling actieplan 
	na vaststelling actieplan 


	maatwerk distributie Delft / protocol logistiek Delft 
	maatwerk distributie Delft / protocol logistiek Delft 
	maatwerk distributie Delft / protocol logistiek Delft 

	het programma is aanbesteed en wordt uitgevoerd door PostNL, logistieke zone is ingesteld 
	het programma is aanbesteed en wordt uitgevoerd door PostNL, logistieke zone is ingesteld 

	venstertijden en ontheffingen van distributie binnenstad worden jaarlijks  aangescherpt 
	venstertijden en ontheffingen van distributie binnenstad worden jaarlijks  aangescherpt 


	elektrisch rijden 
	elektrisch rijden 
	elektrisch rijden 

	door faciliteren van oplaadpunten wordt elektrisch rijden gestimuleerd, in uitvoering (doorlopend) 
	door faciliteren van oplaadpunten wordt elektrisch rijden gestimuleerd, in uitvoering (doorlopend) 

	n.v.t. 
	n.v.t. 

	Span


	 
	Verdere evaluatie, en een vooruitblik naar de komende vijf jaar, komt aan bod in hoofdstuk 4. 
	  
	4 Maatregelen 
	Hieronder worden de afgeronde, in uitvoering zijnde, en toekomstige maatregelen besproken.  
	 
	4.1 Afgeronde maatregelen 
	 
	Onderstaande maatregelen kwamen in eerdere actieplannen aan bod, en zijn inmiddels afgerond. 
	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Ondertunneling in kader Spoorzone 
	Ondertunneling in kader Spoorzone 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	beperken van hinder door railverkeerslawaai 
	beperken van hinder door railverkeerslawaai 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	afname in aantal gehinderden door spoorweglawaai 
	afname in aantal gehinderden door spoorweglawaai 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	ProRail, gemeente; 2009-2015 
	ProRail, gemeente; 2009-2015 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	gedekt uit exploitatie Spoorzone 
	gedekt uit exploitatie Spoorzone 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	ontwikkelingsplannen Spoorzone 
	ontwikkelingsplannen Spoorzone 

	Span


	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 
	Dichten ‘gat’ in geluidscherm A13 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	verminderen van hinder aan de oostzijde van de kruising A13-Delfgauwseweg 
	verminderen van hinder aan de oostzijde van de kruising A13-Delfgauwseweg 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	lokale afname in aantal gehinderden door wegverkeerslawaai van de A13 
	lokale afname in aantal gehinderden door wegverkeerslawaai van de A13 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	Rijkswaterstaat; 2015 
	Rijkswaterstaat; 2015 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	onbekend 
	onbekend 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	n.v.t. 
	n.v.t. 

	Span


	 
	  
	4.2 Maatregelen in uitvoering 
	 
	Onderstaande maatregelen maakten al deel uit van eerdere actieplannen en blijven ook voor dit actieplan relevant, omdat ze nog of voortdurend in uitvoering zijn. 
	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Realisatie tramlijn 19 
	Realisatie tramlijn 19 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	bevorderen van milieuvriendelijk vervoer 
	bevorderen van milieuvriendelijk vervoer 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	klein, plaatselijk langs gebiedsontsluitende wegen 0-1 dB reductie door minder autoverkeer. Verkeersprognoses laten zien dat het autoverkeer in de TU-wijk na afname met ca. 8 % afneemt 
	klein, plaatselijk langs gebiedsontsluitende wegen 0-1 dB reductie door minder autoverkeer. Verkeersprognoses laten zien dat het autoverkeer in de TU-wijk na afname met ca. 8 % afneemt 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	metropoolregio, provincie, gemeente 
	metropoolregio, provincie, gemeente 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	de renovatie van de  Sint-Sebastiaansbrug is in 2019 gestart 
	de renovatie van de  Sint-Sebastiaansbrug is in 2019 gestart 


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	na de renovatie van de  Sint-Sebastiaansbrug kan de verlengde tramlijn 19 in gebruik worden genomen 
	na de renovatie van de  Sint-Sebastiaansbrug kan de verlengde tramlijn 19 in gebruik worden genomen 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	gedekt door Metropoolregio, provincie, en gemeente 
	gedekt door Metropoolregio, provincie, en gemeente 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Strategische Agenda Mobiliteit 

	Span


	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Voorkomen van nieuwe hindersituaties bij actualisatie van bestemmingsplannen 
	Voorkomen van nieuwe hindersituaties bij actualisatie van bestemmingsplannen 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	voorkomen en/of beperken van nieuwe hindersituaties door bij het vaststellen van nieuwe of actualiseren van bestaande bestemmingsplannen geluidhinder in de ruimtelijke ordeningsafweging te betrekken 
	voorkomen en/of beperken van nieuwe hindersituaties door bij het vaststellen van nieuwe of actualiseren van bestaande bestemmingsplannen geluidhinder in de ruimtelijke ordeningsafweging te betrekken 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	vermeden hindersituaties bij nieuwe woonbestemmingen 
	vermeden hindersituaties bij nieuwe woonbestemmingen 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend 
	gemeente; doorlopend 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	 in de afgelopen jaren is voor het realiseren van woonbestemmingen een aantal keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan, voor maximaal 10 jaar; 
	 in de afgelopen jaren is voor het realiseren van woonbestemmingen een aantal keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan, voor maximaal 10 jaar; 
	 in de afgelopen jaren is voor het realiseren van woonbestemmingen een aantal keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan, voor maximaal 10 jaar; 
	 in de afgelopen jaren is voor het realiseren van woonbestemmingen een aantal keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan toe te staan, voor maximaal 10 jaar; 

	 ruimtelijke ordeningsafwegingen hebben plaatsgevonden op basis van de geldende wet- en regelgeving. Geluid is daarbij één van de in beschouwing genomen onderdelen; 
	 ruimtelijke ordeningsafwegingen hebben plaatsgevonden op basis van de geldende wet- en regelgeving. Geluid is daarbij één van de in beschouwing genomen onderdelen; 

	 in het bestemmingsplan voor de Professor Schoemakerplantage, langs de A13, zijn compenserende geluideisen aan nieuwe woningen gesteld om het bouwen van de nieuwe woningen bij een geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde mogelijk te maken. 
	 in het bestemmingsplan voor de Professor Schoemakerplantage, langs de A13, zijn compenserende geluideisen aan nieuwe woningen gesteld om het bouwen van de nieuwe woningen bij een geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde mogelijk te maken. 




	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	in de komende jaren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om woningbouw te realiseren o.a. nabij het bedrijventerrein Schieoevers en bij de Kruithuisweg/N470. Daarbij geldt het wettelijk kader en het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente 
	in de komende jaren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om woningbouw te realiseren o.a. nabij het bedrijventerrein Schieoevers en bij de Kruithuisweg/N470. Daarbij geldt het wettelijk kader en het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	de kosten om nieuwe woonbestemmingen aan de geluideisen te laten voldoen komen voor rekening van de projectontwikkelaar 
	de kosten om nieuwe woonbestemmingen aan de geluideisen te laten voldoen komen voor rekening van de projectontwikkelaar 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	beleid hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Delft 
	beleid hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Delft 

	Span


	 
	  
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Bevorderen fietsgebruik 
	Bevorderen fietsgebruik 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	het Fietsactieplan en het LVVP trachten door het verder verbeteren van fietsvoorzieningen en openbaar vervoer het gebruik van de auto verder te verminderen 
	het Fietsactieplan en het LVVP trachten door het verder verbeteren van fietsvoorzieningen en openbaar vervoer het gebruik van de auto verder te verminderen 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	klein, geen concreet meetbaar akoestisch effect. Wel enkele procenten lagere verkeersintensiteiten. Door de inwoners van Delft wordt de fiets nu al het meeste gebruikt voor verplaatsingen. Voor verplaatsingen binnen Delft is het aandeel lopen en openbaarvervoergebruik in Delft hoger dan het landelijk gemiddelde 
	klein, geen concreet meetbaar akoestisch effect. Wel enkele procenten lagere verkeersintensiteiten. Door de inwoners van Delft wordt de fiets nu al het meeste gebruikt voor verplaatsingen. Voor verplaatsingen binnen Delft is het aandeel lopen en openbaarvervoergebruik in Delft hoger dan het landelijk gemiddelde 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend 
	gemeente; doorlopend 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	de rapportage Mobiliteit uit 2014 laat zien dat voor ca. de helft van de verplaatsingen binnen Delft de fiets wordt gebruikt. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de verschillen niet significant 
	de rapportage Mobiliteit uit 2014 laat zien dat voor ca. de helft van de verplaatsingen binnen Delft de fiets wordt gebruikt. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de verschillen niet significant 


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	de gemeente stimuleert fietsen door: 
	de gemeente stimuleert fietsen door: 
	 de fietsinfrastructuur te verbeteren met: 
	 de fietsinfrastructuur te verbeteren met: 
	 de fietsinfrastructuur te verbeteren met: 

	· inzetten op ontbrekende fietsverbindingen waaronder de Gelatinefietsbrug, die het TU-terrein verbindt met station Delft-Zuid; 
	· inzetten op ontbrekende fietsverbindingen waaronder de Gelatinefietsbrug, die het TU-terrein verbindt met station Delft-Zuid; 
	· inzetten op ontbrekende fietsverbindingen waaronder de Gelatinefietsbrug, die het TU-terrein verbindt met station Delft-Zuid; 

	· de bestaande infrastructuur te verbeteren, door de Abtswoudseweg en het Zuideinde te herinrichten als fietsstraten, en fietsstroken te vervangen door vrijliggende fietsstraten op de Reinier de Graafweg; 
	· de bestaande infrastructuur te verbeteren, door de Abtswoudseweg en het Zuideinde te herinrichten als fietsstraten, en fietsstroken te vervangen door vrijliggende fietsstraten op de Reinier de Graafweg; 


	 meer fietsparkeervoorzieningen te faciliteren: 
	 meer fietsparkeervoorzieningen te faciliteren: 

	· bij het station; 
	· bij het station; 
	· bij het station; 

	· in de binnenstad; 
	· in de binnenstad; 


	 aanvullende fietsmaatregelen zoals: 
	 aanvullende fietsmaatregelen zoals: 

	· elektrisch fietsen te stimuleren met een zestal laadpunten in de openbare ruimte (gerealiseerd in 2017, evaluatie in 2022); 
	· elektrisch fietsen te stimuleren met een zestal laadpunten in de openbare ruimte (gerealiseerd in 2017, evaluatie in 2022); 
	· elektrisch fietsen te stimuleren met een zestal laadpunten in de openbare ruimte (gerealiseerd in 2017, evaluatie in 2022); 

	· de mogelijkheden voor deelfietssystemen te verkennen (start pilot Mobike 2018, evaluatie in 2019). 
	· de mogelijkheden voor deelfietssystemen te verkennen (start pilot Mobike 2018, evaluatie in 2019). 





	kosten 
	kosten 
	kosten 

	De maatregelen worden gedekt uit zowel de gemeentelijke begroting als uit bovenlokale subsidiebijdrage. 
	De maatregelen worden gedekt uit zowel de gemeentelijke begroting als uit bovenlokale subsidiebijdrage. 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Strategische Agenda Mobiliteit 
	Fietsactieplan 
	Plan met voorgenomen acties duurzame mobiliteit 

	Span


	 
	  
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Herinrichting van wegen 
	Herinrichting van wegen 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	door gemotoriseerd wegverkeer te bundelen op hoofdroutes met veel milieuruimte vermindert de geluidhinder op parallelle routes met minder milieuruimte; door de voertuigsnelheid naar beneden te brengen vermindert de geluidoverlast 
	door gemotoriseerd wegverkeer te bundelen op hoofdroutes met veel milieuruimte vermindert de geluidhinder op parallelle routes met minder milieuruimte; door de voertuigsnelheid naar beneden te brengen vermindert de geluidoverlast 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	groot, door verlaging van de rijsnelheid en vermindering van verkeersintensiteit kan de geluidreductie oplopen tot 10 dB. De corresponderende toename langs hoofdroutes is minder groot, omdat hier al veel verkeer rijdt 
	groot, door verlaging van de rijsnelheid en vermindering van verkeersintensiteit kan de geluidreductie oplopen tot 10 dB. De corresponderende toename langs hoofdroutes is minder groot, omdat hier al veel verkeer rijdt 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend. 
	gemeente; doorlopend. 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	de gemeente heeft een aantal wegen heringericht naar een lagere rijsnelheid, namelijk: 
	de gemeente heeft een aantal wegen heringericht naar een lagere rijsnelheid, namelijk: 
	 de Hof van Delftlaan en de Julianalaan westzijde (de maximumsnelheid is van 50 naar 30 km/u gegaan); 
	 de Hof van Delftlaan en de Julianalaan westzijde (de maximumsnelheid is van 50 naar 30 km/u gegaan); 
	 de Hof van Delftlaan en de Julianalaan westzijde (de maximumsnelheid is van 50 naar 30 km/u gegaan); 

	 de Kristalweg, de Delfgauwseweg, en de Rotterdamseweg (de ontwerpsnelheid is van 50 naar 40 km/u gegaan). 
	 de Kristalweg, de Delfgauwseweg, en de Rotterdamseweg (de ontwerpsnelheid is van 50 naar 40 km/u gegaan). 


	Daarnaast is de ontsluitingsroute van recreatiegebied Delftse Hout verplaatst van de Bieslandsekade (door de woonwijk Vrijenban) naar de Olof Palmestraat (langs bedrijven)  


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	de volgende geplande herinrichtingen zullen leiden tot minder verkeer langs woningen: 
	de volgende geplande herinrichtingen zullen leiden tot minder verkeer langs woningen: 
	 de Mijnbouwstraat tussen het Mijnbouwplein en het Poortlandplein wordt voor gemotoriseerd verkeer in 2 richtingen toegankelijk gemaakt, waardoor verkeer komend uit de stad niet meer over de Michiel de Ruyterweg hoeft te rijden; 
	 de Mijnbouwstraat tussen het Mijnbouwplein en het Poortlandplein wordt voor gemotoriseerd verkeer in 2 richtingen toegankelijk gemaakt, waardoor verkeer komend uit de stad niet meer over de Michiel de Ruyterweg hoeft te rijden; 
	 de Mijnbouwstraat tussen het Mijnbouwplein en het Poortlandplein wordt voor gemotoriseerd verkeer in 2 richtingen toegankelijk gemaakt, waardoor verkeer komend uit de stad niet meer over de Michiel de Ruyterweg hoeft te rijden; 

	 de Reinier de Graafweg wordt heringericht en doorgetrokken tot de A4, en vervangt daarmee de westelijke ontsluitingsroute langs de kern van Den Hoorn via de Buitenwatersloot, Hoornseweg, en Hoornsekade. 
	 de Reinier de Graafweg wordt heringericht en doorgetrokken tot de A4, en vervangt daarmee de westelijke ontsluitingsroute langs de kern van Den Hoorn via de Buitenwatersloot, Hoornseweg, en Hoornsekade. 




	kosten 
	kosten 
	kosten 

	de investeringen worden gedekt uit de gemeentelijke begroting 
	de investeringen worden gedekt uit de gemeentelijke begroting 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Strategische Agenda Mobiliteit 

	Span


	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Milieuvriendelijkere gemeentelijke voertuigen 
	Milieuvriendelijkere gemeentelijke voertuigen 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	gebruik van stillere en schonere gemeentelijke voertuigen die voldoen aan de Euro-6-norm van de Europese Commissie 
	gebruik van stillere en schonere gemeentelijke voertuigen die voldoen aan de Euro-6-norm van de Europese Commissie 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	klein, geen concreet meetbaar akoestisch effect 
	klein, geen concreet meetbaar akoestisch effect 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend 
	gemeente; doorlopend 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	de laatst aangeschafte gemeentelijke voertuigen voldoen aan de Euro-5/EEV-norm. In het actieplan 2013-2017 is gesteld te voldoen aan de Euro-6-norm. Aan dit voornemen is niet voldaan 
	de laatst aangeschafte gemeentelijke voertuigen voldoen aan de Euro-5/EEV-norm. In het actieplan 2013-2017 is gesteld te voldoen aan de Euro-6-norm. Aan dit voornemen is niet voldaan 


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	de ambitie dat nieuw aan te schaffen gemeentelijke voertuigen aan de Euro-6-norm voldoen blijft staan 
	de ambitie dat nieuw aan te schaffen gemeentelijke voertuigen aan de Euro-6-norm voldoen blijft staan 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	geen extra kosten, omdat de eis gelijk op gaat met de reguliere vervangingskalender 
	geen extra kosten, omdat de eis gelijk op gaat met de reguliere vervangingskalender 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	nota actualisatie plan van aanpak luchtkwaliteit 
	nota actualisatie plan van aanpak luchtkwaliteit 

	Span


	 
	  
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Toepassen dunne deklagen 
	Toepassen dunne deklagen 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	verminderen van hindersituaties door toepassen van geluidreducerend wegdek 
	verminderen van hindersituaties door toepassen van geluidreducerend wegdek 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	de gemeente Delft past bijv. het wegdektype KonwéCity toe, dat bij een voertuigsnelheid van 50 km/u een geluidreductie van ca. 4 dB oplevert ten opzichte van een standaard wegdektype (dicht asfaltbeton) 
	de gemeente Delft past bijv. het wegdektype KonwéCity toe, dat bij een voertuigsnelheid van 50 km/u een geluidreductie van ca. 4 dB oplevert ten opzichte van een standaard wegdektype (dicht asfaltbeton) 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend. Per locatie vindt een beoordeling plaats of stil asfalt gewenst en technisch/financieel haalbaar is 
	gemeente; doorlopend. Per locatie vindt een beoordeling plaats of stil asfalt gewenst en technisch/financieel haalbaar is 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	in de afgelopen jaren is stil asfalt gerealiseerd: 
	in de afgelopen jaren is stil asfalt gerealiseerd: 
	 op de Schoemakerstraat; 
	 op de Schoemakerstraat; 
	 op de Schoemakerstraat; 

	 op de Ruys de Beerenbrouckstraat; 
	 op de Ruys de Beerenbrouckstraat; 

	 op de Voorhofdreef; 
	 op de Voorhofdreef; 

	 op de Sint Jorisweg. 
	 op de Sint Jorisweg. 




	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	voor de komende jaren staat stil asfalt o.a. gepland: 
	voor de komende jaren staat stil asfalt o.a. gepland: 
	 op de Insulindeweg; 
	 op de Insulindeweg; 
	 op de Insulindeweg; 

	 op de Reinier de Graafweg; 
	 op de Reinier de Graafweg; 

	 op de aanbruggen Sint-Sebastiaansbrug; 
	 op de aanbruggen Sint-Sebastiaansbrug; 

	 op de Mijnbouwstraat. 
	 op de Mijnbouwstraat. 




	kosten 
	kosten 
	kosten 

	gedekt door gemeentelijke begroting 
	gedekt door gemeentelijke begroting 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	n.v.t. 
	n.v.t. 

	Span


	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Registratie geluidklachten 
	Registratie geluidklachten 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	verbeteren van inzicht in hindersituaties 
	verbeteren van inzicht in hindersituaties 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	geen, registratie van klachten is gericht op het in beeld brengen van hindersituaties. Daaraan moeten concrete maatregelen gekoppeld worden om effect te bereiken 
	geen, registratie van klachten is gericht op het in beeld brengen van hindersituaties. Daaraan moeten concrete maatregelen gekoppeld worden om effect te bereiken 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend 
	gemeente; doorlopend 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	in de afgelopen jaren zijn o.a. klachten geregistreerd rond de doortrekking van de A4. In antwoord hierop heeft de gemeente brieven verstuurd aan Rijkswaterstaat om de problematiek bespreekbaar te maken 
	in de afgelopen jaren zijn o.a. klachten geregistreerd rond de doortrekking van de A4. In antwoord hierop heeft de gemeente brieven verstuurd aan Rijkswaterstaat om de problematiek bespreekbaar te maken 


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	de gemeente blijft klachten rond het thema geluid registreren 
	de gemeente blijft klachten rond het thema geluid registreren 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	laag, de gemeente registreert al klachten en beheert het DIP waarbinnen bewoners om hun mening over Delft worden gevraagd 
	laag, de gemeente registreert al klachten en beheert het DIP waarbinnen bewoners om hun mening over Delft worden gevraagd 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	n.v.t. 
	n.v.t. 

	Span


	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Onderzoek locatiespecifieke maatregelen 
	Onderzoek locatiespecifieke maatregelen 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	in situaties met een hoge geluidbelasting (boven de plandrempel) de hinder reduceren door gerichte maatregelen 
	in situaties met een hoge geluidbelasting (boven de plandrempel) de hinder reduceren door gerichte maatregelen 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	lokaal groot, bijv. stil asfalt kan de geluidbelasting met ca. 4 dB reduceren 
	lokaal groot, bijv. stil asfalt kan de geluidbelasting met ca. 4 dB reduceren 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend 
	gemeente; doorlopend 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	in de afgelopen periode is geen locatiespecifiek onderzoek uitgevoerd 
	in de afgelopen periode is geen locatiespecifiek onderzoek uitgevoerd 


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	de gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op basis van een uit te voeren prioritering van de al beschikbare B-saneringslijst de geprioriteerde situaties aan te kunnen pakken 
	de gemeente onderzoekt de mogelijkheid om op basis van een uit te voeren prioritering van de al beschikbare B-saneringslijst de geprioriteerde situaties aan te kunnen pakken 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	kosten kunnen bij saneringssituaties deels gedekt worden binnen de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv); het andere deel komt uit de gemeentelijke begroting. Bij andere typen situaties moet geld vrijgemaakt worden binnen lopende projecten of uit de gemeentelijke begroting. 
	kosten kunnen bij saneringssituaties deels gedekt worden binnen de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv); het andere deel komt uit de gemeentelijke begroting. Bij andere typen situaties moet geld vrijgemaakt worden binnen lopende projecten of uit de gemeentelijke begroting. 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	n.v.t. 
	n.v.t. 

	Span


	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Maatwerk distributie Delft / Protocol Logistiek Delft 
	Maatwerk distributie Delft / Protocol Logistiek Delft 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	de verkeersdruk in de binnenstad van Delft verminderen, efficiënter en schoner logistiek 
	de verkeersdruk in de binnenstad van Delft verminderen, efficiënter en schoner logistiek 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	langs aanvoerwegen naar de binnenstad vermindert het aantal transportbewegingen. Het akoestisch effect hiervan is klein 
	langs aanvoerwegen naar de binnenstad vermindert het aantal transportbewegingen. Het akoestisch effect hiervan is klein 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente; doorlopend 
	gemeente; doorlopend 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	in 2015 is Maatwerk distributie Delft gerealiseerd en aanbesteed aan PostNL, het Protocol Logistiek Delft is in 2016 in werking getreden. 
	in 2015 is Maatwerk distributie Delft gerealiseerd en aanbesteed aan PostNL, het Protocol Logistiek Delft is in 2016 in werking getreden. 


	vooruitzicht 
	vooruitzicht 
	vooruitzicht 

	via het Protocol Logistiek Delft worden de eisen voor vrachtverkeer in de binnenstad geleidelijk verder aangescherpt. Sinds 2019 worden leges geheven voor ontheffing van de logistieke zone 
	via het Protocol Logistiek Delft worden de eisen voor vrachtverkeer in de binnenstad geleidelijk verder aangescherpt. Sinds 2019 worden leges geheven voor ontheffing van de logistieke zone 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	gedekt door gemeentelijke begroting 
	gedekt door gemeentelijke begroting 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	Protocol Logistiek Delft 
	Protocol Logistiek Delft 

	Span


	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Elektrisch rijden 
	Elektrisch rijden 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	milieukwaliteit verbeteren door elektrisch te rijden: minder schadelijke uitstoot (zowel van stoffen schadelijk voor de gezondheid als van CO2), en stiller 
	milieukwaliteit verbeteren door elektrisch te rijden: minder schadelijke uitstoot (zowel van stoffen schadelijk voor de gezondheid als van CO2), en stiller 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	het akoestisch effect van elektrische voertuigen doet zich voor bij lage snelheden, wanneer het motorgeluid dominant is 
	het akoestisch effect van elektrische voertuigen doet zich voor bij lage snelheden, wanneer het motorgeluid dominant is 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente 
	gemeente 


	evaluatie 
	evaluatie 
	evaluatie 

	Momenteel zijn er een honderdtal openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanwezig in de gemeente 
	Momenteel zijn er een honderdtal openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanwezig in de gemeente 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	gedekt door gemeentelijke begroting 
	gedekt door gemeentelijke begroting 


	relatie met  
	relatie met  
	relatie met  
	beleidsplannen 

	plan met voorgenomen acties duurzame mobiliteit 
	plan met voorgenomen acties duurzame mobiliteit 

	Span


	 
	4.3 Nieuwe maatregel 
	 
	Onderstaande maatregel is nieuw in dit actieplan. 
	 
	 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 
	Maatregel 

	Vervoersbewegingen reduceren door nieuwe parkeergelegenheid 
	Vervoersbewegingen reduceren door nieuwe parkeergelegenheid 

	Span

	doel 
	doel 
	doel 

	door de aanleg van nieuwe parkeergelegenheid (in de Spoorzone en rond het TU-terrein) de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer naar de binnenstad en op het TU-terrein reduceren 
	door de aanleg van nieuwe parkeergelegenheid (in de Spoorzone en rond het TU-terrein) de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer naar de binnenstad en op het TU-terrein reduceren 

	Span

	effect 
	effect 
	effect 

	een lokale afname in geluidbelasting op het TU-terrein en in de binnenstad 
	een lokale afname in geluidbelasting op het TU-terrein en in de binnenstad 


	uitvoering 
	uitvoering 
	uitvoering 

	gemeente, TU Delft; 2017 (parkeergarage Spoorsingel 
	gemeente, TU Delft; 2017 (parkeergarage Spoorsingel 


	kosten 
	kosten 
	kosten 

	de parkeergarage Spoorsingel wordt bekostigd als onderdeel van het project Spoorzone Delft; de parkeergelegenheid rond het TU-terrein wordt bekostigd als onderdeel van de projecten in het TU-gebied 
	de parkeergarage Spoorsingel wordt bekostigd als onderdeel van het project Spoorzone Delft; de parkeergelegenheid rond het TU-terrein wordt bekostigd als onderdeel van de projecten in het TU-gebied 


	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 
	relatie met beleidsplannen 

	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Lokaal Verkeer- en Vervoersplan 
	Strategische Agenda Mobiliteit 

	Span


	 
	 
	 
	  
	5 Inspraakprocedure 
	5.1 Inleiding 
	 
	De vaststelling van het actieplan geluid kent de volgende procedure:  
	1 Besluit over het ontwerpactieplan geluid door het college van burgemeester en wethouders.  
	1 Besluit over het ontwerpactieplan geluid door het college van burgemeester en wethouders.  
	1 Besluit over het ontwerpactieplan geluid door het college van burgemeester en wethouders.  

	2 Ter inzage legging van het ontwerpactieplan 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.  
	2 Ter inzage legging van het ontwerpactieplan 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.  
	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 ontwerpactieplan.  
	4 De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om te reageren op het ontwerpactieplan.  

	5 Vaststelling van het actieplan geluid door het college van burgemeester en wethouders.  
	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.  
	 
	5.2 Procedure 
	 
	Deze paragraaf zal worden gevuld bij publicatie van het definitieve actieplan.  
	 
	5.3 Zienswijzen 
	 
	Deze paragraaf zal worden gevuld bij publicatie van het definitieve actieplan.  
	 
	 
	  
	Bijlagen: Geluidbelastingskaarten 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Legenda bij de geluidbelastingskaarten 
	 
	(Lden en Lnight in dB) 
	 
	 
	  
	I. Cumulatieve geluidbronnen (Lden) 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	II. Cumulatieve geluidbronnen (Lnight) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III. Industrielawaai (Lden) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	IV. Industrielawaai (Lnight) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	V. Railverkeerslawaai (Lden) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VI. Railverkeerslawaai (Lnight) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VII. Wegverkeerslawaai (Lden) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VIII. Wegverkeerslawaai (Lnight) 
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