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Correctie Besluit tot vaststelling en wijziging van
geluidproductieplafonds op referentiepunten langs
rijkswegen van 20 december 2017

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Besluit

Met mijn besluit tot vaststelling en wijziging van geluidproductieplafonds (verder:
gpp’s) op referentiepunten langs rijkswegen van 20 december 2017 met kenmerk
IENM/BSK-2017/307101 zijn met toepassing van artikel 11.27, eerste lid in
samenhang met artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet
milieubeheer (verder: Wm) de gpp’s gewijzigd op referentiepunten langs
wegtrajecten opgenomen in bijlage 1 van het bij dat besluit gevoegde rapport
‘Herstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen’ (rapport d.d.
6 december 2017 met nummer 8F5954-AvdV-R171206-D2.0).
Gebleken is dat In dit besluit enkele te wijzigen gpp’s niet zijn opgenomen.
Met dit besluit wordt deze omissie hersteld. De te wijzigen gpp’s en de situering
daarvan zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
In het hierboven genoemde besluit van 20 december 2017 zijn enkele te wijzigen
gpp’s nabij Schiedam per abuis niet opgenomen. Uit het akoestisch onderzoek dat
hoort bij dat besluit, blijkt dat deze gpp’s wel wijzigen als gevolg van de met dit
besluit gewijzigde brongegevens. In het geluidregister hadden deze gpp’s een
label, dat bij het omzetten van het akoestisch onderzoek naar de nieuwe gpp’s
verkeerd is geïnterpreteerd. Deze gpp’s hadden ook moeten worden aangepast.
Rijkswaterstaat heeft onderzocht of dezelfde fout ook op andere locaties uit het
besluit van 20 december is gemaakt, maar dit bleek niet het geval te zijn.
Nabij Schiedam is met het besluit van 20 december een geluidscherm van 8,1
meter hoog, aan de westzijde van de A4, uit de brongegevens van het
geluidregister verwijderd. Op 8 referentiepunten zijn de effecten daarvan niet
verwerkt in de gpp’s.
Dit correctiebesluit leidt ertoe dat de te wijzigen gpp’s aan de westzijde van de
A4, achter het verwijderde scherm, tot 5,0 dB omhoog gaan. De gecorrigeerde
gpp’s liggen in de gemeenten Midden-Delfiand en Schiedam en nabij de gemeente
Vlaa rdingen.
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Geluid

Bekendmaking
De kennisgeving van dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en enkele
landelijke dagbladen.

DjKjirnaet, 1ud,t en Geluid
Afd Lucht en Guid

Dit besluit wordt toegezonden aan de gemeenten waarbirmen en waarbij de
gewijzigde referentiepunte zijn gelegen: de gemeenten Midderi-Deifiand,
Schiedarn en Vlaardingen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan
1 treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Ingevotge artikel 1125, tweede lid, Wm worden de gecomgeerde gegevens in het
register opgenomen op de dag van de bekendmaking van dit besluit tot
vaststelling van gpp’s.
Vastgesteld op:

DE STAATSSECRETARiS VAN INFRASTRUCTUUR EN 1
WATERSTAAT
namens deze,
DE WND DIRECTEUR DUURZAAMHEID,
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Mededelingen
Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een
belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet
worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, unit
paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Bestuurskern

Dir.Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop
het besluit is bekendgemaakt. Voor behandeling van het bezwaarschrift wordt
geen recht geheven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten
minste te bevatten:
•
de naam en het adres van de indiener;
•
de dagtekening;
•
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
•
de gronden van het bezwaar (motivering).
Voorlopige voorziening
Indien tegen het besluit een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om
daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te
dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage).
De verzoeker dient zich te kunnen beroepen op een spoedeisend belang. Van de
verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het
verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen het griffierecht
dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffie van de
Raad van State.
Indien gedurende de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verzocht
om een voorlopige voorziening, treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Inzien stukken
Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag
liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.
De stukken kunnen ook worden ingezien en gedownload via www.bsv.nu.
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Bijlage 1 Toegevoegde referentiepunten met gewijzigde gpp’s

Gemeente

Referentiepunt

Xcoördinaat

Ycoördinaat

Midden-Delfiand

28790

83262.19

Midden-Deifland

28795

Midden-Delfiand

Bestuurskern
Dir.Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid

GPP met
juiste
gegevens
[dB]
56.1

Verandering
[dB]

442318.60

GPP
huidig
register
[dB]
51.6

83404.70

441837.80

51.9

56.4

4.5

28798

83499.88

441552.37

51.6

56.6

5.0

Midden-Delfiand

28800

83568.01

441363.71

51.5

55.6

4.1

Midden-Delfiand

28802

83643.67

441177.95

51.4

54.6

3.2

4.5

Midden-Delfland

28804

83724.07

440994.17

51.4

53.5

2.1

Schiedam

28806

83805.10

440810.68

50.9

52.0

1.1

Schiedam

28808

83885.65

440626.96

52.3

52.7

0.4
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Bijlage 2 Situering gewijzigde gpp

Bestuurskern
Dir.Klimaat, Luchten Geluid
Afd. Lucht en Geluid
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Legende
• Reeds gewijzigde GPPo in Fouiherotel

Verwijderde tchermdent sneoteqde Ad

• Acht extra referentiepunten met te wijzigen GPPs

Overige schermen in het geluidregister

O Ongewijeigde gelvidprodvctieplafondo

Gemeentegrenzen

Titel

Acht teferentiepunten waarvoor het GPP tegelijkertijd met
het Fnvtherntel gewijzigd had moeten worden

Project

Herstel van on,uistheden in het geluidregister ri,kswegen

Achtergrond

Kadaster NL

