
provinciehuis Westerbrink 1, Assen 
postadres Postbus 1 22, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 
0592-3655 55 

provincie !,renthe 

Aan: 

de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 21 januari 2020 

Ons kenmerk 4/5.4/2020000092 

Behandeld door de heer J.H.E. Blaauw (0592) 36 58 08 

Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie 

FCBE (OGB) van 30 oktober 2019 over Actieplan EU-Geluidsbelastingkaart. 

Geachte voorzitter/leden, 

In de vergadering van de Statencommissie FCBE van 30 oktober 2019 hebben wij toe

gezegd (agendapunt 6 Ingekomen stukken 0GB) schriftelijk te zullen reageren op uw 

vragen aangaande de plandrempel in het vastgestelde Actieplan EU-Geluidsbelastingkaart 

2019-2023. 

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

De plandrempel van 63 dB is als onderdeel van het eerste Actieplan uit 2010 vastgesteld 

als ambitieniveau voor Drenthe. Deze plandrempel is toen gekozen na weging van de te 

bereiken reductie van het wegverkeerslawaai en de doelmatige maatregelen die toepasbaar 

zijn. Bij de voorbereiding van het eerste actieplan en de voorgestelde plandrempel heeft 

toen ook afstemming plaatsgevonden met uw Staten en de Adviescommissie Fysieke 

Leefomgeving (AFLO). 

De beschikbare doelmatige maatregelen (voornamelijk het aanleggen van 'stil asfalt') 

kunnen slechts een beperkte reductie van het verkeerslawaai realiseren. In de huidige si

tuatie zijn er nog steeds woningen langs provinciale wegen met een geluidsbelasting boven 

de 63 dB, ondanks genomen maatregelen aan de weg waar zij langs liggen. Er is niet ge

kozen voor het saneren van woningen, aangezien dit een taak is van de gemeente (rijks

middelen in het verleden voor beschikbaar gesteld (A- en B-lijst)). 

Het realiseren van een lagere plandrempel (hogere ambitie, bijvoorbeeld 53 dB (Wereld

gezondheidsorganisatie)) is zonder significant hogere kosten niet haalbaar. Ook zijn niet 

alle mogelijke maatregelen toepasbaar op provinciale wegen wanneer wij ook de door

stromingsfunctie beschouwen. 
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Dat is ook de reden dat in de twee opeenvolgende tranches van het Actieplan 

EU-Geluidsbelastingkaart de plandrempel ongewijzigd is gebleven. 

Wij staan nu kort voor het moment waarop de Omgevingswet in werking zal treden. Hierbij 

zult u onder andere een rol krijgen bij het vaststellen van de Geluidsproductieplafonds voor 

provinciale wegen. Dit lijkt ons een goed moment om, uitgaande van de normen uit de wet 

en de financiering vanuit het Rijk voor de te nemen maatregelen (waaronder ook sanering 

van woningen), de vraag bij u neer te leggen hoe de provincie in het kader van het Actieplan 

EU-Geluidsbelastingkaart haar ambitie formuleert en de omvang van het benodigde budget 

kan worden bepaald. 

Wij zullen hiervoor het initiatief nemen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter 

mb/coll. 


