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Samenvatting Actieplan Geluid 2019-2023
In het kader van de Wet geluidhinder is de gemeente verplicht een actieplan geluid op te
stellen. Aanleiding hiervoor zijn de geluidbelastingkaarten 2016, die het college op 6
februari 2018 heeft vastgesteld. Deze kaarten hebben betrekking op omgevingslawaai
van wegverkeer, railverkeer en omgevingslawaai afkomstig van de gezoneerde
industrieterreinen. De kaarten zijn te raadplegen op www.ozhz.nl/uw-leefomgeving-inkaart.
Het voorliggend Actieplan Geluid 2019-2023 heeft, net als het Actieplan Geluid 20102013, betrekking op de wegverkeerslawaai van gemeentelijke wegen. Prorail en
Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het spoor respectievelijk de Rijkswegen. Ook
omgevingslawaai van de gezoneerde industrieterreinen komt niet aan de orde. Dit valt
onder de werking van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening.
Uit de geluidbelastingkaarten 2016 blijkt dat een groot aantal woningen te maken heeft
met een (te) hoge geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai van gemeentelijke
wegen. Oorzaak is de forse groei van het autoverkeer de afgelopen decennia. Daarmee is
ook het geluidniveau toegenomen.
Het actieplan moet gaan over prioritaire problemen. In dat kader zijn we verplicht om
een plandrempel (een soort grenswaarde) vast te stellen. De plandrempel (een soort
grenswaarde) is gelegd op 65 dB. Boven deze waarde stelt de gemeente zichzelf tot doel
maatregelen te nemen om de geluidbelasting te verlagen. In totaal gaat het om 1068
woningen. Een groot deel van deze woningen bevindt zich in het centrum (Binnenstad en
19e eeuwse Schil).
Voor de bestrijding van geluidhinder staat er een scala aan maatregelen ter beschikking.
In de Wet geluidhinder wordt daarvoor de volgende prioritaire volgorde gehanteerd:
• bronmaatregelen: stille banden; stille wegdekken; vergroening wagenpark en
maatregelen die ingrijpen in de verkeersstructuur;
• overdrachtsmaatregelen: geluidschermen en wallen;
• maatregelen bij ontvanger: geluidsisolatie
Aanpak in de gemeente Dordrecht
De inzet van de gemeente richt zich enerzijds op de reductie van wegverkeerslawaai in
meest brede zin (generieke maatregelen), anderzijds op de aanpak van de plandrempeloverschrijdingen daar waar het kan.
De gemeente heeft beperkte financiële middelen om maatregelen te treffen.
Uitgangspunt is dan ook dat wordt aangesloten bij bestaande programma's, plannen en
projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Schone Lucht Akkoord dat in voorbereiding
is, de Koersnota Mobiliteit Dordrecht en het Meerjaren Onderhouds Programma wegen.
Wel zijn er mogelijkheden bij een gezamenlijke aanpak van B-lijstwoningen. Hiervoor is
nog budget bij het Rijk beschikbaar. We gaan waar mogelijk gebruik maken van deze
subsidiemogelijkheid als sprake is van samenloop.
Verder is het ook belangrijk om "mee te liften" met nieuwe initiatieven. Nieuwe plannen
kunnen als zodanig een gunstige uitwerking hebben op de geluidbelasting, maar het kan
ook zo zijn dat middelen worden gereserveerd om de geluidbelasting te reduceren.
Voor de komende jaren zijn drie belangrijke opgaven in Dordrecht van belang voor het
Actieplan Geluid: de bouw van circa 10.000 woningen, de realisatie van 4.000 banen en
de energietransitie.
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Bouwopgave Dordrecht
De bouwopgave vindt vooral binnenstedelijk plaats door verdichting. Dit heeft twee
kanten. Het kan leiden tot meer verplaatsingen/meer drukte op de gemeentelijke wegen
en daardoor kan de akoestische situatie in Dordrecht mogelijk verslechteren. Anderzijds
biedt de bouwopgave de kans om bestaande plandrempeloverschrijdingen aan te pakken,
door transformatie van gebouwen, door sloop/nieuwbouw en bestaande geluidgevoelige
gebouwen waar het kan af te schermen.
In deze periode werken we onder meer aan de gebiedsontwikkelingen bij het
Stationsgebied (Spuiboulevard) Leerpark/Gezondheidspark en Amstelwijck/Wilgenwende.
Energietransitie
De gemeente Dordrecht heeft samen met 25 partners het Energieakkoord Drechtsteden
ondertekend. Doel is een Energieneutraal Drechtsteden in 2050. Alle woningen en andere
gebouwen gaan de komende decennia van het aardgas en worden aangesloten op een
duurzame warmtevoorziening (warmtenet;all electric; biogas etc). Daarvoor is het
belangrijk dat alle woningen goed geïsoleerd worden, onder het mom wat niet verbruikt
wordt hoeft straks ook niet duurzaam opgewekt te worden. Het isoleren van de complete
woningvoorraad kunnen we aangrijpen om akoestische isolatie mee te nemen.
Energieneutraal betekent ook dat we afstappen van fossiele brandstoffen. Het wagenpark
zal steeds meer gedomineerd worden door elektrische/ hybride voertuigen. Deze
voertuigen zijn vooral op binnenstedelijke wegen stiller!
Programmeertafel Buitenruimte
In de buitenruimte van Dordrecht worden jaarlijks tientallen miljoenen euro's
geïnvesteerd. Dit betreft de aanleg van nieuwe stadsdelen, herstructureringen,
reconstructies van bestaande wegen, rioolvervangingen enzovoorts. Veel van de
werkzaamheden worden door de gemeente geïnitieerd. Maar daarnaast zijn ook
verschillende externe partijen die werkzaamheden uitvoeren in de buitenruimte zoals de
nutsbedrijven, waterleidingbedrijven, telecombedrijven, waterschappen,
woningcorporaties, projectontwikkelaars. De gemeente Dordrecht heeft een
programmeertafel opgericht om alle voorgenomen projecten van de gemeente en die van
externe partijen vroegtijdig op elkaar af te stemmen. Doel is zoveel mogelijk
werkzaamheden te combineren, efficiënt met geld om te gaan en de maatschappelijke
overlast te beperken. De programmeertafel werkt met een digitale kaart waarop
potentiele projecten staan, beleidsvoornemens, ontwikkelingen met betrekking tot de
openbare ruimten en ook relevante thema's zoals klimaatadaptatie, bodem en geluid.
Hiermee kan op voorhand al rekening gehouden worden met zaken die relevant zijn voor
projecten.
Adaptieve agenda
De agenda voor 2019-2023 is adaptief van opzet. Het actieplan geluid beslaat een
periode van bijna 5 jaar. Het is lastig om de grote maatschappelijke opgaven waar we
voor staan te vertalen naar een meerjarige agenda. Met de gemeentelijke
begrotingscyclus geven we inzicht in de voortgang en actualiseren we de agenda waar
nodig.
Agenda 2019-2023
Verkeerstructuurplan Schil West (gereed eind 2019)
In het Spuiboulevardgebied staat de komende jaren veel te gebeuren. Het is nu nog
onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de verkeersstructuur in het gebied. Voor het
gebied dat begrensd wordt door de Achterhakkers, Burgemeester Raadtsingel en Johan
de Wittstraat wordt daarom een verkeersstructuurplan opgesteld. Wegverkeerslawaai is
een van de aspecten in de afweging van de uiteindelijke keuzes.
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Stimuleren fietsgebruik
De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om uiteindelijk tot 2030 10.000 extra woningen
te bouwen. Door deze woningen, de werkzaamheden aan Rijkswegen (zoals het groot
onderhoud N3) zal de druk op het wegennet aanzienlijk toenemen. Goede alternatieven
zoals de fiets zijn noodzakelijk om de stad in de toekomst bereikbaar te houden. In het
coalitieakkoord wordt het belang van goede fietsvoorzieningen onderschreven. Ook is er
op 19 juni 2018 door de raad de motie 'Spring maar achterop mijn fiets' aangenomen. Er
wordt dan ook gewerkt aan een haalbaar en door partijen gedragen
uitvoeringsprogramma met fietsmaatregelen. Doel is het fietsgebruik in Dordrecht te
laten groeien. Het programma wordt opgesteld in samenwerking met bewoners,
professionele organisaties en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat het
uitvoeringsprogramma 4e kwartaal 2019 gereed is.
Energietransitie: isoleren van de woningvoorraad
De komende jaren ligt binnen de energietransitie de focus vooral op het isoleren van
woningen. De woningvoorraad in Dordrecht is matig geïsoleerd. Het isoleren van
woningen zorgt niet alleen voor een comfortverbetering maar veelal ook voor een lagere
energierekening. Met goede voorlichting, advisering en het bieden van
handelingsperspectief (bijvoorbeeld door groepsaankopen), onder meer via het Regionaal
Energieloket willen we de woningeigenaren ondersteunen. Een goed geïsoleerd huis kan
met het juiste advies en het gebruik van de juiste materialen ook akoestisch voordeel
opleveren. Hier gaan we extra op inzetten als onderdeel van de communicatie met de
woningeigenaren, onder meer via het Regionaal Energieloket. Meer informatie is te
vinden in de handleiding Combineren gevelisolatie voor geluid en energie welke te
raadplegen is op www.bsv.nu/lokale-sanering-3/gevelisolatie-voor-geluid-en-energie/
Uitbreiding infrastructuur laadpalen
Het Rijk wil met het Klimaatakkoord toe naar en volledig duurzaam mobiliteitssysteem en
zet daarbij in op zero-emissie mobiliteit. Centraal in de vergroening van de
mobiliteitssector staat de beweging van het gebruik van fossiele brandstoffen naar
elektrisch aangedreven voertuigen. Het Rijk zet in op een versnelde ingroei van
elektrische auto's door stimuleringsmaatregelen (o.a. fiscaal). Dit vraagt om een
versnelde uitrol van de laadinfrastructuur, niet alleen publiek maar ook privaat en een
goed landelijk dekkend net. Hiervoor is de Nationale agenda laadinfrastructuur opgesteld.
Deze wordt de komende tijd vertaald naar een visie op de toekomstige laadinfra in de
gemeente Dordrecht (gereed eind 2019)
Het huidige beleid gaat uit van 'paal volgt auto'. Bewoners en bedrijven kunnen openbare
laadpalen kosteloos aanvragen via https://openbaarladen.nl/dordrecht/. Daarnaast
worden door een marktpartij op strategische plekken palen geplaatst.
Onderhoud wegen
Het onderhoud van de gemeentelijke wegen wordt programmatisch vastgelegd in het
MeerjarenOnderhoudsProgramma (MOP). De planning, de belangenafweging en de
uiteindelijke keuzes worden gemaakt door de Programmeertafel. De aanwezigheid van
geluidbelaste woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, de akoestische
analyse, de eventuele maatregelen en de daarmee samenhangende kosten maakt
onderdeel uit van de planvoorbereiding van de programmeertafel.
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Voor komende jaren staan de volgende wegen gepland voor onderhoud:
Gebiedsontwikkeling Wielwijk (2019)
• Jacob van Heemskerkstraat
• Cornelis Trompweg
• Van Kinsbergenstraat
Gepland MOP/MIP
• Dordtse Mijl (Laan der VN-Dokweg-Wilgenbos) 2020 en 2021
• Assumburg 2019
• Gravensingel 2019
• Stadspolderring 2020
Lokale uitwerking Schone Lucht Akkoord (gereed eerste helft 2020)
De Tweede Kamer wenst, naar aanleiding van het rapport “gezondheidswinst door
schone lucht (Gezondheidsraad januari 2018), een ambitieuze doelstelling op het gebied
van luchtkwaliteit vast te stellen. Hierin moeten waarin gezondheidsrisico’s als gevolg
van luchtverontreiniging een prominentere plaats in nemen. Het Ministerie van I&W wil
hiervoor, samen met provincies, (grote) gemeenten en relevante stakeholders, een
actieplan opzetten, het zogenaamde Schone Lucht Akkoord. Het gemotoriseerd verkeer
in Dordrecht is de voornaamste bron van zowel luchtverontreiniging als geluidhinder.
Maatregelen ter verbetering van het akoestisch klimaat zijn in veel gevallen gelijk aan
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
verduurzaming van het wagenpark. Een gecoördineerde aanpak kan de stad dan ook
voordelen bieden.
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1.

Inleiding

1.1 Actieplan Geluid
In navolging van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai heeft de gemeente Dordrecht de
EU-geluidbelastingskaarten 2016 op laten stellen. De kaarten zijn op 6 februari 2018.
door het college vastgesteld en gepubliceerd. De kaarten zijn te raadplegen op
www.ozhz.nl/uw-leefomgeving-in-kaart.
Op de kaarten is de geluidsituatie in de gemeente inzichtelijk gemaakt. In Dordrecht is
sprake van omgevingslawaai afkomstig van met name het wegverkeer op de
doorstroom- en wijkontsluitingswegen, de N3 en de A16. Verder is sprake van
omgevingslawaai afkomstig van het spoor en de gezoneerde bedrijfsterreinen.
Blootstelling aan omgevingslawaai kan een belangrijk probleem voor de gezondheid zijn.
Overmatig geluid in onze woonomgeving kunnen vooral hinder en slaapverstoring
veroorzaken. Daarnaast kan blootstelling aan geluid via lichamelijke stressreacties leiden
tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en de klachten
verergeren bij mensen die al lijden aan een hart- en vaataandoening. Blootstelling aan
geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen. Al deze
effecten kunnen worden samengevat als geluidhinder. Als de geluidbelasting veel te hoog
is spreken we van ernstige geluidhinder.
Naast het opstellen van geluidbelastingskaarten is in de Europese Richtlijn
Omgevingslawaai de verplichting opgenomen voor het opstellen van een actieplan geluid,
waarin wordt aangegeven welke maatregelen getroffen worden om de grootste
knelpunten aan te pakken.
Het voorliggend actieplan is de opvolger van het Actieplan Geluid 2013-2018.

1.2 Reikwijdte Actieplan Geluid 2018-2023
Het actieplan richt zich op het omgevingslawaai afkomstig van gemeentelijke wegen.
Rijkswaterstaat en Prorail zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de geluidbelasting
langs de A16 en N3 respectievelijk het spoor.
De aanpak van industrielawaai afkomstig van de gezoneerde terreinen in Dordrecht is
weliswaar een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar de aanpak vindt plaats in het
kader van de Wet milieubeheer (vergunningverlening) en de Wet Ruimtelijke Ordening
(bestemmingsplanniveau).
Ook overige bronnen van overlast (bijvoorbeeld burenlawaai of overlast van brommers
of horeca) vallen buiten de scope van het actieplan.
Het actieplan richt zich met name op woningen die na 1986 zijn gebouwd. Voor woningen
die gebouwd zijn voor 1986, bestaat de mogelijkheid om gesubsidieerd (Rijk)
maatregelen te treffen of de situatie te verbeteren (dit zijn de zogenaamde
'lijstwoningen'). In Dordrecht zijn veel woningen op deze wijze al gesaneerd. Zie voor
nadere uitleg bijlage 1.
Na 1986 is het verkeer echter aanzienlijk gegroeid. En daarmee is ook het geluidniveau
toegenomen. De wetgeving voorzag niet in deze autonome groei van geluid, waardoor
woningen die na 1986 gebouwd zijn onvoldoende beschermd waren.
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Door iedere 5 jaar de geluidsituatie binnen de gemeente vast te stellen, kan de
gemeente de autonome groei monitoren en tijdig maatregelen treffen voor deze
woningen. Dit overigens zonder subsidiemogelijkheden van het Rijk.

1.3 Geluidgevoelige bestemmingen
De geluidbelastingskaarten en het actieplan richten zich, conform de Wet Milieubeheer op
geluidgevoelige bestemmingen. Als geluidgevoelige bestemmingen worden aangemerkt
woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Met andere
gevoelige gebouwen worden bedoeld:
• onderwijsgebouwen: basisscholen, voortgezet-,hoger- en beroepsonderwijs;
• ziekenhuizen en verpleeghuizen;
• verzorgingstehuizen;
• psychiatrische inrichtingen;
• kinderdagverblijven;
• woonwagenstandplaatsen;
• ligplaatsen in het water voor een woonschip.
Geluidgevoelige terreinen zijn terreinen die behoren bij gezondheidszorggebouwen, voor
zover deze zijn bestemd of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg.

1.4 Achtergrondinformatie geluid
Bij het opstellen van geluidbelastingskaarten wordt in Nederland gebruik gemaakt van
een wettelijk vastgestelde rekenmethodiek. Het grote voordeel van berekenen is dat
hiermee ook de effecten van maatregelen in beeld gebracht kunnen worden. Met
metingen is dit niet mogelijk. Verder zijn metingen erg kostbaar. Om een goed beeld te
krijgen van een meting, moet deze namelijk over een lange tijd uitgevoerd worden. Zo
moet rekening gehouden worden met verschillende weersinvloeden.
De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in de eenheidsmaat decibel (dB). Een decibel is
een logaritmische eenheid. Stel dat het verkeer op een weg een geluidsniveau
veroorzaakt van 70 dB en er gaan twee keer zoveel auto's over die weg rijden betekent
dit geen verdubbeling van db's maar een toename van 3 dB. En omgekeerd geldt dat als
het verkeer halveert de geluidbelasting uiteindelijk 67 dB wordt.
Geluidhinder heeft ook te maken met hoe iemand het geluid ervaart. Een individueel
persoon kan een bepaald soort geluid of een bepaald geluidsniveau als hinderlijk
ervaren, terwijl een ander persoon dat niet doet. Het maakt daarbij niet altijd uit of het
geluidsniveau onder of boven de in de wet toegestane grenswaarde ligt.
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In onderstaande tabel zijn voorbeelden opgenomen die bij een bepaald geluidniveau
horen

Tabel: Geluidsniveau en belevingl
Voor het actieplan is niet alleen de gevelbelasting maatgevend maar ook de
binnenwaarde van een geluidgevoelige bestemming. Over het algemeen geldt dat de
binnenwaarde 20 db en voor nieuwere gebouwen 25 dB lager is dan de geluidbelasting
op de gevel. Voor nieuwbouw is de binnenwaarde 33 db en voor bestaande woningen
wordt 45 db als maximale waarde aangehouden.

1.5

Korte terugblik Actieplan Geluid 2013-2018

Op 4 februari 2014 heeft het college van Dordrecht het Actieplan Geluid 2013-2018
vastgesteld. Het actieplan is gebaseerd op de Geluidbelastingskaarten 2011. Het
actieplan heeft betrekking op omgevingslawaai afkomstig van gemeentelijke wegen, het
zogenaamde binnenstedelijk wegverkeerslawaai. In het actieplan is gekozen voor een
plandrempel van 65 dB. Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2011 sprake is van 1280
adressen waar de gevelbelasting meer dan 65 dB bedraagt. Dit is exclusief de 'A- en Blijst' woningen. Wat 'lijst' woningen zijn wordt uitgelegd in bijlage 1.
Tabel: Plandrempeloverschrijdingen 2011

Wegtype
Lokale wegen
geluidsbelasting 2011 ≥ 65 dB
waarvan saneringssituatie Wgh
A-lijst en projecten
B-lijst + Eindmelding
waarvan overige

65-69 dB
2257
999
238
761
1258

70-74 dB
24
2
0
2
22

2011
totaal
2281
1001
238
763
1280

8

De hotspots bevonden zich in 2011 met name langs:
• Achterhakkers
• de Singelroute
• Noordendijk;
• Krommedijk;
• Reeweg-oost.

Korte terugblik
In het Actieplan Geluid 2013-2018 is uitgangspunt 'werk-met-werk' maken, door vooral
mee te liften met andere programma's, projecten etc. Naast knelpunt gerichte
maatregelen is de inzet ook op generieke maatregelen.
Meerjaren onderhoudsprogramma Wegen
Het onderhoud van de wegen in Dordrecht wordt programmatisch aangepakt.
Geluidsreducerend asfalt wordt niet standaard toegepast in Dordrecht, maar
haalbaarheid/noodzakelijkheid wordt per project bepaald. Zo is recent op de
Merwedestraat/Oranjelaan (reductie van 2,5-3db) geluidreducerend asfalt aangebracht.
Verder is een proefstrook met Epoxy bitumen (duurzaam/geluidreducerend) op de
Overkampweg aangebracht als onderdeel van een landelijke pilot waar verschillende
partners bij betrokken zijn. Dit asfalt is zeer duurzaam, met een verwachte verdubbeling
van de levensduur.
Stimuleren fietsgebruik naar en in de stad
Op 24 juni 2014 is de fietsnota Dordt fietst verder! door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente Dordrecht wil dat in het jaar 2024 het aandeel fiets in de ‘modal split’ is
gestegen van 21% naar 30%.
Hierbij is afgelopen jaren inzet gepleegd op de volgende speerpunten:
• een compleet fietsnetwerk met snelle fietsverbindingen voor forenzen: de missinglinks bij het Van Baerleplantsoen en gezondheidspark zijn opgeheven; de
verkeersregelinstallaties op de Krispijnseweg zijn aangepast.
• het aanpakken van zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid: oa zijn de
rotonde Groene Zoom, de Karel Doormanweg, de kruising Patersweg/Zuidendijk en
het Hugo de Grootplein gereconstrueerd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
• het versterken van de fiets in de mobiliteitsketen; er wordt een pilot met deelfietsen
uitgevoerd.
• het verbeteren van de kwaliteit van en hoeveelheid aan fietsenstallingen: De aandacht
voor goede en voldoende fietsparkeerplaatsen is gegroeid. Zo zijn op meerdere
plaatsen nu fietsenstallingen geplaatst die voldoen aan het kenmerk fietsparkeur. Ook
zijn de gratis bewaakte fietsenstallingen gratis gebleven voor het stallen van fietsen.
• de aanpak van fietsendiefstal. Er is een aanpak gevolgd om fietsendiefstal in
Dordrecht te verminderen. Deze aanpak is succesvol gebleken.
• Promotie ‘fietsen is leuk, snel, goedkoop, gezond, sportief en duurzaam’. In het kader
van de fietstelweek is het fietsen gepromoot. Ook is in het kader van de
bewonersaanpak door de Verkeersonderneming een pop-up winkel in het
winkelcentrum Sterrenburg geopend geweest.
De maatregelen zijn effectief geweest. Zo is het fietsgebruik in de modal split van
Dordrecht gestegen van 21% naar 27%.
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Uitvoering Verkeersstructuurplan Centrum 2013-2023
Op de primaire invalsweg Merwedestraat en de route Oranjelaan tot en met Oranjepark
(inclusief Sumatraplein) zijn tegelijkertijd met groot onderhoud doorstroommaatregelen
getroffen en is geluidreducerend asfalt aangebracht. Voor een aantal woningen is in
verband met een reconstructie een hogere grenswaarden vastgesteld.
Verder is in deze periode de gehele singelroute als een 30 km/h zone aangewezen.
Stapsgewijs wordt nu toegewerkt naar een daadwerkelijke inrichting van de singelroute
tot een 30 km zone. Zo is de Singel nu nog asfalt, maar wordt onderzoek gedaan naar
een herinrichting met stille klinkers. Uitgangspunt daarbij is dat de geluidsituatie
daardoor niet verslechtert. De werkzaamheden zijn te volgen op:

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Verkeersprojecten/30_km_in_19
e_eeuwse_Schil.

Vergroening van het wagenpark
Laadinfra elektrisch rijden
De gemeente stimuleert de realisatie van oplaadpunten voor elektrisch rijden. Inmiddels
beschikt Dordrecht over circa 130 openbare laadpalen. Laadpalen kunnen aangevraagd
worden op https://openbaarladen.nl/dordrecht#. Hier zijn ook de locaties te vinden waar een
laadpaal is gerealiseerd. Deze zijn ook terug te vinden op onderstaande kaart.
Kaart Locaties openbare laadpalen

Gemeentelijk wagenpark
De afgelopen jaren is met name ingezet op het verkleinen van het gemeentelijk
wagenpark en het verminderen van kilometers, door de inzet van elektrische fietsen en
elektische scooters. Het gemeentelijk wagenpark bestaat nu overwegend uit euro 6
dieselvoertuigen. Daarnaast beschikt de gemeente over twee hybride auto's. Stap voor
stap wordt de komende jaren afgestapt van fossiele brandstoffen en daar waar mogelijk
overgeschakeld op elektrische/hybride voertuigen. Dit gebeurt vooralsnog bij natuurlijke
vervangingsmomenten.
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Concessie elektrische bussen
Vanaf 9 december 2018 verzorgt Qbuzz het openbaar vervoer in alle Drechtsteden. Het
stadsvervoer in Dordrecht rijdt vanaf eind maart 2019 met nieuwe volledig elektrische
bussen. Deze bussen zijn een stuk stiller dan bussen met dieselmotoren.
Binnenstadservice Dordrecht
De Binnenstadservice Dordrecht is gestopt met haar activiteiten. Binnenstadservice, een
marktinitiatief, was bedoeld voor invulling van de last mile stedelijke distributie om
hiermee het vrachtverkeer op de aanvoerroutes in de stad (o.a. Achterhakkers) te
verminderen. Er was echter te weinig draagvlak onder de winkeliers. De klantenwerving
op landelijk niveau bleef achter. Vooralsnog is er geen alternatief.
Gevelmaatregelen
Het treffen van energiebesparende maatregelen is goed te combineren met het treffen
van akoestische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van dubbel/triple
glas voor akoestische en thermische isolering. Doel was om in bestaande trajecten
rondom energiebesparing deze mogelijkheid mee te nemen en de corporaties te vragen
dit bij de renovatie van complexen (onderdeel PALT) mee te nemen waar nodig. Hier is
de afgelopen jaren nog niet actief op ingezet.
Met de komende energietransitie en het belang van isoleren daarin van particuliere en
sociale woningen wordt het structureel meegenomen.
Resultaten
In 2011 deden de plandrempeloverschrijdingen zich met name voor in en om het
centrum. Dit is in rood weergegeven op onderstaande kaart.
De geluidsituatie 2016 laat vanuit een 'helicopterview' een nagenoeg gelijk beeld zien,
met uitzondering van de singelroute, waar een 30 km zonering is doorgevoerd. Hier is de
situatie verbeterd. De gevelbelasting van de meeste woningen is gedaald tot onder de 65
db.
Kaart verkeerslawaai gemeentelijke wegen 2011
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Kaart verkeerslawaai gemeentelijke wegen 2016
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2.

Wettelijk kader actieplan

2.1 Wettelijk kader
Het Actieplan Geluid 2018-2023 vloeit voort uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai.
In Nederland is de richtlijn verwoord in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Dat
hoofdstuk is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden blootgesteld
en richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van
geluidniveaus in de leefomgeving. Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te
bestrijden, worden volgens de richtlijn de volgende instrumenten toegepast:
- inventariseren van de blootstelling van mensen aan omgevingslawaai.
Hiervoor worden voor de verschillende geluid bronnen geluidbelastingskaarten
opgesteld. Het gaat hierbij om lawaai veroorzaakt door wegverkeer, treinen en
bedrijven voor zover gelegen op gezoneerde terreinen;
- het vaststellen van een actieplan om het omgevingslawaai te voorkomen en/of
te beperken vanwege de schadelijke effecten voor de gezondheid van de
mens. Het gaat hierbij om zogenaamde geluidgevoelige objecten, zoals
woningen;
- voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan;
daarbij hoort de publicatie van de geluidbelastingskaarten en het organiseren
van inspraak over het actieplan geluid.

2.2 Proces Actieplan Geluid
In de Handreiking omgevingslawaai zijn de stappen beschreven om van de
geluidbelastingskaarten tot een actieplan te komen:
• vaststellen plandrempel;
• inventarisatie van maatregelen;
• kosten-batenanalyse;
• ontwerp van actieplan;
• inspraak en publicatie;
• vaststelling actieplan.
Stap 1: Vaststellen plandrempel
De EU-richtlijn stelt dat het actieplan moet gaan over "prioritaire problemen". Van een
prioritair probleem is sprake als een "relevante grenswaarde" wordt overschreden. In de
Nederlandse wetgeving is het begrip "relevante grenswaarde" vertaald in "plandrempel".
In situaties waar de geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel moet de gemeente
maatregelen treffen om deze overschrijding terug te dringen. De gemeente is zelf
verantwoordelijk voor het kiezen en vaststellen van een of meer plandrempels. Het
bepalen van plandrempels wordt voor een deel ingegeven door het beleid dat de
gemeente voert ter beperking van geluidhinder. Het gaat hierbij niet alleen om
geluidbeleid, maar ook om het verkeer- en vervoerbeleid en het ruimtelijk beleid.
Stap 2: Inventarisatie maatregelen
Er is een breed scala aan maatregelen waaruit gekozen kan worden. Ze laten zich
samenvatten in bronmaatregelen, afschermende maatregelen en gevelmaatregelen. In
de Wet geluidhinder wordt daarvoor de volgende prioritaire volgorde gehanteerd:
bronmaatregelen; afschermde maatregelen; gevelmaatregelen.
Bij de beschrijving van de maatregelen worden de voors en tegens afgewogen; welke
effecten kunnen met de maatregel worden bereikt, wat zijn de kosten en welke andere
effecten zijn er mee te bereiken.
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Stap 3: Kosten-batenanalyse
Voor alle woningen met een geluidbelasting boven de plandrempel moet bekeken worden
of het mogelijk is bronmaatregelen te treffen. Mocht dat niet kunnen, moet worden
uitgezocht of afschermende maatregelen tot de mogelijkheden behoren. Als laatste
blijven de gevelmaatregelen over.
De kosten en baten hebben invloed op de keuze van de maatregelen. De kosten van
maatregelen moeten in verhouding zijn met de baten die ermee bereikt kunnen worden.
De kosten van maatregelen laten zich doorgaans goed in geld uitdrukken, maar de baten
zijn meer te verwachten in de richting van volksgezondheid en de verkoopwaarde van
onroerende goederen.
Stap 4: Ontwerp van actieplan
In het actieplan moet de wetgeving beschreven worden en moet een beschrijving worden
opgenomen van: het betrokken gebied; de resultaten van de geluidkaarten;
het voorgenomen beleid dat gevolgen kan hebben voor de geluidkwaliteit in de komende
10 jaar; de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de geluidkwaliteit in de
komende vijf jaar (de planperiode); de reacties uit de inspraakperiode.
Stap 5: Inspraak en publicatie
Artikel 11.12 2e lid van de Wet milieubeheer (Wm beschrijft de procedure voor de
vaststelling van het actieplan. In artikel 11.14 wordt de inspraak geregeld. De
voorbereiding gebeurt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarbij in
afwijking daar 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. De zienswijzen worden door het college verwerkt in een reactie en
wordt het actieplan indien nodig aangepast. Er is vervolgens geen mogelijkheid tot
beroep.
Stap 6: Vaststelling actieplan
Het college moet het actieplan uiteindelijk vaststellen. Binnen een maand dienen de
stukken gepubliceerd en verstuurd te worden naar het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Het ministerie is er voor verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar
worden verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar de Europese Commissie.

2.3 Omgevingswet en aanvullingswet geluid
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Ter vervanging van de Wet geluidhinder en
de daaraan gekoppelde besluiten zal een Aanvullingswet geluid en Aanvullingsbesluit
geluid gelijktijdig met de omgevingswet in werking treden. De geluidbelastingkaarten en
het actieplan geluid worden zogenaamd beleidsarm overgezet.
De omgevingswet heeft nogal wat consequenties voor gemeenten. Het beleid hogere
grenswaarden zal bijvoorbeeld verdwijnen. Tegelijkertijd krijgen gemeenten meer
beleidsvrijheid in het nieuwe stelsel.
De gemeente gaat vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet een
omgevingsvisie maken. Geluid is een van de deelaspecten die zal worden meegewogen in
deze omgevingsvisie.
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3. Geluidsituatie 2016 gemeente Dordrecht
3.1 Inleiding
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht heeft op 6 februari 2018 de
Geluidbelastingkaarten 2016 van de gemeente Dordrecht vastgesteld. Op basis van
rekenmodellen is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt voor de geluidsgevoelige
bestemmingen. De rapportage over de kaarten geeft inzicht in de mate van hinder en
slaapverstoring die wordt veroorzaakt door de verschillende geluidbronnen in en nabij de
gemeente: wegen, spoorwegen en geluidgezoneerde bedrijventerreinen.
Alle kaarten en de rapportage zijn te raadplegen op: www.ozhz.nl/uw-leefomgeving-inkaart.
De geluidbelastingkaarten hebben vooral een signaleringsfunctie en geven een indicatie
hoeveel geluidgevoelige objecten, geluidgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en
hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de
geluidbelasting (binnen geluidbelastingsklassen) worden blootgesteld. Het gaat daarbij
om de geluidbelasting op de gevel. Er is niet gekeken naar de ouderdom van de woning
en/of een woning al wel of niet goed akoestisch beschermd is (goede binnenwaarde).
De kaarten zijn daarom niet geschikt om absolute waarden aan te ontlenen of te toetsen
aan de normen van de Wet Geluidhinder. Verder zijn ze ongeschikt voor gebruik bij
ruimtelijke procedures, bijvoorbeeld ter vervanging van akoestisch onderzoek.

3.2 Aantal gehinderden per geluidbelastingsklasse
Aan de hand van de kaarten is per geluidbelastingklasse het aantal woningen en andere
geluidsgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen bepaald. Dit gaat volgens een
vastgestelde methodiek. De resultaten zijn in onderstaande tabellen weergegeven.
Wegverkeerslawaai
Tabel 1: aantal woningen en (ernstig) gehinderden per geluidbelastingsklasse Lden.

Noot: is inclusief geluidbelasting als gevolg van Rijkswegen.
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Tabel 2: aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lden

Railverkeerslawaai
Tabel 3: aantal woningen en (ernstig) gehinderden per geluidsbelastingklasse Lden

Tabel 4:aantal andere geluidgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lden

Industrielawaai
Tabel 5: aantal woningen en (ernstig) gehinderden per geluidbelastingklasse Lden

Tabel 6 :aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lden
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Het gaat hierbij om industrielawaai afkomstig van de gezoneerde industrieterreinen De
Staart, Derde Merwedehaven en Dordt West- Grootte Lindt.

3.3 Vergelijking wegverkeerslawaai 2011-2016
Het Actieplan Geluid richt zich op omgevingslawaai afkomstig van gemeentelijke wegen.
Er is een vergelijking van aantal gehinderden gemaakt tussen 2011-2016. Uit de tabel
blijkt het aantal gehinderden in 2016 te zijn toegenomen ten opzichte van 2011. Indien
de verkeerscijfers vergeleken worden met die van 2011 blijkt dat er zich geen
significante verkeersgroei heeft voorgedaan. De hogere aantallen (ernstig) gehinderden
en slaapgestoorden worden voornamelijk toe geschreven aan veranderingen in de
verkeersgegevens en in mindere mate groei van het aantal woningen.

3.4 Pandenkaarten
Op basis van de geluidbelastingskaarten is voor de verschillende geluidsoorten het aantal
woningen en andere geluidgevoelige bestemming per geluidbelastingsklasse
weergegeven in pandenkaarten. In totaal zijn er 12 pandenkaarten. Onderstaande kaart
geeft de geluidbelasting weer van het wegverkeer langs lokale wegen. Deze kaart ligt
aan de basis voor het Actieplan Geluid 2019-2023.
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4. Plandrempel
4.1 Keuze plandrempel
Volgens de EU-richtlijn moet het actieplan gaan over prioritaire problemen. Van een
prioritair probleem is sprake als een relevante grenswaarde wordt overschreden. In
Nederland is dit vertaald naar plandrempel.
Onder de plandrempel wordt verstaan: een waarde van de geluidbelasting, waarboven de
gemeente zichzelf tot doel stelt maatregelen te nemen om de geluidbelasting te
verlagen. De plandrempel wordt vooral vastgesteld met het oog op het beperken van
gezondheidsschade Het vaststellen van een plandrempel is verplicht, maar de gemeente
is wel vrij om de hoogte vast te stellen.
In het kader van het Actieplan Geluid 2013-2018 is een plandrempel van 65 db voor
wegverkeer vastgesteld. Ook voor de periode 2018-2023 hanteert de gemeente
voorlopig, in afwachting van de Omgevingswet, 65dB voor woningen en andere
geluidgevoelige bestemmingen.
Vanuit gezondheidsoverwegingen wordt algemeen geacht dat beneden de 65 dB er nog
geen gezondheidsschade optreedt. Een langdurige blootstelling aan geluid van
wegverkeer via lichamelijke stressreacties kan leiden tot een verhoogde kans op hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten en de klachten verergeren bij mensen die al lijden aan
een hart- en vaataandoening. Dit kan optreden vanaf 65–70 dB. Dat wil overigens niet
zeggen dat er beneden de 65dB geen geluidhinder wordt ervaren.
De keuze voor 65 dB heeft nog een andere achtergrond. Een gemiddelde woning heeft
een geluidwering van 20 dB. Algemeen wordt 45 dB als maximale waarde voor een
geluidbelasting in een bestaande woning als wenselijk geacht. Bij akoestische
saneringsprojecten worden de woningen op die waarde getoetst. Bij 65 dB wordt die
waarde net gehaald.

4.2 Overschrijdingen plandrempel
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de plandrempeloverschrijdingen
in Dordrecht langs lokale wegen. Hiervoor heeft een nadere analyse van de
geluidbelasting kaarten plaatsgevonden. In totaal gaat het om 2061 adressen, waarvan
1068 adressen binnen de scope van het actieplan plan geluid vallen. De overige
woningen maken deel uit van de saneringslijst Wet geluidhinder. Het gaat om woningen
die in 1986 niet aan de Wet Geluidhinder voldeden (zie verder bijlage 1)
65-69
wegtype
dB
Lokale wegen
geluidbelasting 2016 ≥ 65 dB 2060
waarvan saneringssituatie
wgh
993
A-lijst en projecten
220
B-lijst en Eindmelding
773
waarvan actieplan
1067
-

70-74
dB

2016
totaal

1

2061

0
0
0
1

993
220
773
1068
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De onderliggende pandenkaart geeft de ligging weer van de 2061 geluidgevoelige bestemmingen.

HOT SPOTS
De bestemmingen liggen overwegend langs het hoofdwegennet van de gemeente; de
doorstroomwegen en wijkverbindingswegen. Inzoemend op het centrumgebied zijn de
overschrijdingen geconcentreerd langs:

•
•
•
•

Achterhakkers
Noordendijk;
Krommedijk;
Reeweg-oost.
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5.

Maatregelen

5.1 Mogelijke geluidsreducerende maatregelen
Voor het terugdringen van geluidbelasting zijn diverse maatregelen toepasbaar.
In de Wet geluidhinder wordt daarvoor de volgende prioritaire volgorde gehanteerd:
• bronmaatregelen;
• overdrachtsmaatregelen;
• ontvangermaatregelen.

Maatregelcategorie
Bronmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen
Ontvangermaatregelen

Maatregel
Stille voertuigen (geluid van motor en banden)
Geluidsreducerend wegdek
Snelheidsverlaging
Hoeveelheid en samenstelling verkeer
Geluidswallen en schermen
Vergroten afstand bron-ontvanger
Geluidsisolatie

Bronmaatregelen
Het beleid en de inzet van de gemeente Dordrecht richt zich veelal op bronmaatregelen,
omdat hier de invloed het grootst is. Met name het inrichten van 30 km zones en het
toepassen van geluidsreducerend asfalt zijn effectief.
De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets door de aanleg van een goed netwerk
van fietspaden; aanpak knelpunten; aanbieden van goede fietsenstallingen etc. Het
beleid van de gemeente is verder gericht op de vergroening van het wagenpark door
haar faciliterende rol bij de aanleg van laadinfra.
Afschermende maatregelen
Afschermende maatregelen zijn maatregelen tussen de bron van het geluid en de
ontvanger. Dit zijn geluidschermen en –wallen. In Dordrecht zijn geluidschermen
toegepast langs de A16, N3 en langs het spoor. In het kader van het landelijke
meerjarenprogamma geluid zijn voor de periode 2023-2030 nog twee schermen gepland:
langs de A16 en langs de oprit Merwedestraat/N3.
Kijkend naar de plandrempeloverschrijdingen dan lenen de wegen waar de
overschrijdingen zich voordoen, voornamelijk binnenstedelijk gebied, meestal niet voor
het plaatsen van schermen en wallen. Op wegen met perceelaansluitingen zijn
geluidafschermende voorzieningen (stedenbouwkundig) niet inpasbaar, want door
onderbrekingen in de afscherming voor de noodzakelijke perceelaansluitingen wordt het
geluidsreducerende effect voor een belangrijk deel teniet gedaan.
Ook niet geluidgevoelige gebouwen, zoals een kantoorgebouw, kunnen een
"afschermende" werking vervullen ten aanzien van het achterliggende gebied.
Maatregelen aan de gevel(s)
Maatregelen aan de gevels zijn al die maatregelen die de geluidisolatie van de gevel
verhogen. Deze maatregelen zorgen er dus voor dat, als het niet mogelijk is het geluid
buiten voldoende laag te krijgen, dat het geluid niet in de woning kan doordringen. Ze
kunnen variëren van suskasten, akoestisch dubbel glas, extra kierdichting etc. In de
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meeste gevallen gaat het om een combinatie van maatregelen. Gevelmaatregelen
hebben ook energetische voordelen. Tientallen woningen van de A- en raillijst zijn op
deze wijze gesaneerd.
Overige maatregelen
Hierbij kan gedacht worden aan het slopen van woningen of geluidgevoelige
bestemmingen. Verder kan een woning of geluidgevoelige bestemming van functie
veranderen.

5.2 Aanpak in de gemeente Dordrecht
De inzet van de gemeente richt zich enerzijds op de reductie van wegverkeerslawaai in
meest brede zin (generieke maatregelen), anderzijds op de aanpak van de plandrempeloverschrijdingen daar waar het kan.
De gemeente heeft beperkte financiële middelen om maatregelen te treffen.
Uitgangspunt is dan ook dat wordt aangesloten bij bestaande programma's, plannen en
projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Schone Lucht Akkoord dat in voorbereiding
is, de Koersnota Mobiliteit Dordrecht en het Meerjaren Onderhouds Programma wegen.
Wel zijn er mogelijkheden bij een gezamenlijke aanpak van B-lijstwoningen. Hiervoor is
nog budget bij het Rijk beschikbaar. We gaan waar mogelijk gebruik maken van deze
subsidiemogelijkheid als sprake is van samenloop.
Verder is het ook belangrijk om "mee te liften" met nieuwe initiatieven. Nieuwe plannen
kunnen als zodanig een gunstige uitwerking hebben op de geluidbelasting, maar het kan
ook zo zijn dat middelen worden gereserveerd om de geluidbelasting te reduceren.
Voor de komende jaren zijn drie belangrijke opgaven in Dordrecht van belang voor het
Actieplan Geluid: de bouw van circa 10.000 woningen, de realisatie van 4.000 banen en
de energietransitie.
Bouwopgave Dordrecht
De bouwopgave vindt vooral binnenstedelijk plaats door verdichting. Dit heeft twee
kanten. Het kan leiden tot meer verplaatsingen/meer drukte op de gemeentelijke wegen
en daardoor kan de akoestische situatie in Dordrecht mogelijk verslechteren. Anderzijds
biedt de bouwopgave de kans om bestaande plandrempeloverschrijdingen aan te pakken,
door transformatie van gebouwen, door sloop/nieuwbouw en bestaande geluidgevoelige
gebouwen waar het kan af te schermen.
In deze periode werken we onder meer aan de gebiedsontwikkelingen bij het
Stationsgebied, Spuiboulevard, Leerpark/Gezondheidspark en Amstelwijck/Wilgenwende.
Energietransitie
De gemeente Dordrecht heeft samen met 25 partners het Energieakkoord Drechtsteden
ondertekend. Doel is een Energieneutraal Drechtsteden in 2050. Alle woningen en andere
gebouwen gaan de komende decennia van het aardgas en worden aangesloten op een
duurzame warmtevoorziening (warmtenet;all Electric; biogas). Daarvoor is het belangrijk
dat alle woningen goed geïsoleerd worden, onder het mom wat niet verbruikt wordt hoeft
straks ook niet duurzaam opgewekt te worden. Het isoleren van de complete
woningvoorraad kunnen we aangrijpen om akoestische isolatie mee te nemen.
Energieneutraal betekent ook dat we afstappen van fossiele brandstoffen. Het wagenpark
zal steeds meer gedomineerd worden door elektrische/ hybride voertuigen. Deze
voertuigen zijn vooral op binnenstedelijke wegen stiller!
Programmeertafel Buitenruimte
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In de buitenruimte van Dordrecht worden jaarlijks tientallen miljoenen euro's
geïnvesteerd. Dit betreft de aanleg van nieuwe stadsdelen, herstructureringen,
reconstructies van bestaande wegen, rioolvervangingen enzovoorts. Veel van de
werkzaamheden worden door de gemeente geïnitieerd. Maar daarnaast zijn ook
verschillende externe partijen die werkzaamheden uitvoeren in de buitenruimte zoals de
nutsbedrijven, waterleidingbedrijven, telecombedrijven, waterschappen,
woningcorporaties, projectontwikkelaars. De gemeente Dordrecht heeft een
programmeertafel opgericht om alle voorgenomen projecten van de gemeente en die van
externe partijen vroegtijdig op elkaar af te stemmen. Doel is zoveel mogelijk
werkzaamheden te combineren, efficiënt met geld om te gaan en de maatschappelijke
overlast te beperken. De programmeertafel werkt met een digitale kaart waarop
potentiele projecten staan, beleidsvoornemens, ontwikkelingen met betrekking tot de
openbare ruimten en ook relevante thema's zoals klimaatadaptatie, bodem en geluid.
Hiermee kan op voorhand al rekening gehouden worden met zaken die relevant zijn voor
projecten.
Adaptieve agenda
De agenda voor 2019-2023 is adaptief van opzet. Het actieplan geluid beslaat een
periode van bijna 5 jaar. Het is lastig om de grote maatschappelijke opgaven waar we
voor staan te vertalen naar een meerjarige agenda. Met de gemeentelijke
begrotingscyclus geven we inzicht in de voortgang en actualiseren we de agenda waar
nodig.

5.3 Agenda 2019-2023
Verkeerstructuurplan Schil West (gereed eind 2019)
In het Spuiboulevardgebied staat de komende jaren veel te gebeuren. Het is nu nog
onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de verkeersstructuur in het gebied. Voor het
gebied dat begrensd wordt door de Achterhakkers, Burgemeester Raadtsingel en Johan
de Wittstraat wordt daarom een verkeersstructuurplan opgesteld. Wegverkeerslawaai is
een van de aspecten in de afweging van de uiteindelijke keuzes.
Stimuleren fietsgebruik
De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om uiteindelijk tot 2030 10.000 extra woningen
te bouwen. Door deze woningen, de werkzaamheden aan Rijkswegen (zoals het groot
onderhoud N3) zal de druk op het wegennet aanzienlijk toenemen. Goede alternatieven
zoals de fiets zijn noodzakelijk om de stad in de toekomst bereikbaar te houden. In het
coalitieakkoord wordt het belang van goede fietsvoorzieningen onderschreven. Ook is er
op 19 juni 2018 door de raad de motie 'Spring maar achterop mijn fiets' aangenomen. Er
wordt dan ook gewerkt aan een haalbaar en door partijen gedragen
uitvoeringsprogramma met fietsmaatregelen. Doel is het fietsgebruik in Dordrecht te
laten groeien. Het programma wordt opgesteld in samenwerking met bewoners,
professionele organisaties en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat het
uitvoeringsprogramma 4e kwartaal 2019 gereed is.
Energietransitie: isoleren van de woningvoorraad
De komende jaren ligt binnen de energietransitie de focus vooral op het isoleren van
woningen. De woningvoorraad in Dordrecht is matig geïsoleerd. Het isoleren van
woningen zorgt niet alleen voor een comfortverbetering maar veelal ook voor een lagere
energierekening. Met goede voorlichting, advisering en het bieden van
handelingsperspectief (bijvoorbeeld door groepsaankopen), onder meer via het Regionaal
Energieloket willen we de woningeigenaren ondersteunen. Een goed geïsoleerd huis kan
met het juiste advies en het gebruik van de juiste materialen ook akoestisch voordeel
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opleveren. Hier gaan we extra op inzetten als onderdeel van de communicatie met de
woningeigenaren, onder meer via het Regionaal Energieloket. Meer informatie is te
vinden in de handleiding Combineren gevelisolatie voor geluid en energie:
www.bsv.nu/lokale-sanering-3/gevelisolatie-voor-geluid-en-energie/
Uitbreiding infrastructuur laadpalen
Het Rijk wil met het Klimaatakkoord toe naar en volledig duurzaam mobiliteitssysteem en
zet daarbij in op zero-emissie mobiliteit. Centraal in de vergroening van de
mobiliteitssector staat de beweging van het gebruik van fossiele brandstoffen naar
elektrisch aangedreven voertuigen. Het Rijk zet in op een versnelde ingroei van
elektrische auto's door stimuleringsmaatregelen (o.a. fiscaal). Dit vraagt om een
versnelde uitrol van de laadinfrastructuur, niet alleen publiek maar ook privaat en een
goed landelijk dekkend net. Hiervoor is de Nationale agenda laadinfrastructuur opgesteld.
Deze wordt de komende tijd vertaald naar een visie op de toekomstige laadinfra in de
gemeente Dordrecht (gereed eind 2019)
Het huidige beleid gaat uit van 'paal volgt auto'. Bewoners en bedrijven kunnen openbare
laadpalen kosteloos aanvragen via https://openbaarladen.nl/dordrecht/. Daarnaast
worden door een marktpartij op strategische plekken palen geplaatst.
Onderhoud wegen
Het onderhoud van de gemeentelijke wegen wordt programmatisch vastgelegd in het
MeerjarenOnderhoudsProgramma (MOP). De planning, de belangenafweging en de
uiteindelijke keuzes worden gemaakt door de Programmeertafel. De aanwezigheid van
geluidbelaste woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, de akoestische
analyse, de eventuele maatregelen en de daarmee samenhangende kosten maakt
onderdeel uit van de planvoorbereiding van de programmeertafel.
Voor komende jaren staan de volgende wegen gepland voor onderhoud:
Gebiedsontwikkeling Wielwijk (2019)
• Jacob van Heemskerkstraat
• Cornelis Trompweg
• Van Kinsbergenstraat
Gepland MOP/MIP
• Dordtse Mijl (Laan der VN-Dokweg-Wilgenbos) 2020 en 2021
• Assumburg 2019
• Gravensingel 2019
• Stadspolderring 2020
Lokale uitwerking Schone Lucht Akkoord (gereed eerste helft 2020)
De Tweede Kamer wenst, naar aanleiding van het rapport “gezondheidswinst door
schone lucht (Gezondheidsraad januari 2018), een ambitieuze doelstelling op het gebied
van luchtkwaliteit vast te stellen. Hierin moeten waarin gezondheidsrisico’s als gevolg
van luchtverontreiniging een prominentere plaats in nemen. Het Ministerie van I&W wil
hiervoor, samen met provincies, (grote) gemeenten en relevante stakeholders, een
actieplan opzetten, het zogenaamde Schone Lucht Akkoord. Het gemotoriseerd verkeer
in Dordrecht is de voornaamste bron van zowel luchtverontreiniging als geluidhinder.
Maatregelen ter verbetering van het akoestisch klimaat zijn in veel gevallen gelijk aan
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
verduurzaming van het wagenpark. Een gecoördineerde aanpak kan de stad dan ook
voordelen bieden.
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Bijlage 1: Saneringsopgave Wet Geluidhinder
In de jaren negentig hebben alle gemeenten op verzoek van het Rijk (destijds door het Ministerie
van VROM) de woningen aangemeld die bij de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder in de
jaren ’80 (peiljaar 1986) niet aan de Wet Geluidhinder voldeden. Op deze wijze kon het Rijk zich
een beeld vormen over de totale landelijke omvang en de daarmee samenhangende kosten om
deze woningen te saneren. Op grond van deze melding zijn drie lijsten gevormd; de zogenaamde
A-, B-lijst en de scherm en bronprojecten.
De opgave van saneringswoningen is eind 2008 gecompleteerd met de zogenaamde Eindmelding.
Reden hiervoor is dat, om een actueel inzicht te krijgen in de omvang van het aantal nog te
saneren woningen, de spreiding en de ernst van de situatie, op grond van de Wet geluidhinder voor
1 januari 2009 alle woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen bij het destijds
verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu aangemeld moesten zijn die in 1986 een
geluidbelasting op de gevel ondervonden die hoger was dan of gelijk was aan 60 dB(A).
Met de Eindmelding is gewaarborgd dat ook deze woningen aan een saneringsprogramma kunnen
worden toegevoegd waarvoor, net als voor de B-lijst, één maal per jaar subsidie kan worden
aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De woningen op de Eindmelding
tezamen met de eerder vastgestelde A- en B-lijsten en de lijst met scherm- en bronmaatregelen
geven de totale saneringsomvang binnen de gemeente Dordrecht weer waarvoor het Rijk geld
beschikbaar stelt.
De A-lijst (met woningen met een geluidbelasting van 65 dB(A) en hoger) is formeel vastgesteld en
is vervolgens gepubliceerd door de gemeente. Voor de sanering van deze woningen is door het Rijk
subsidie beschikbaar gesteld. De meeste woningen op de A-lijst zijn inmiddels gesaneerd. Het
betreft onder ander woningen langs de Prinsenstraat, Merwedestraat etc.
De B-lijst (met woningen met een geluidbelasting tussen de 60 en 65 dB(A)) is formeel nog niet
vastgesteld.
De scherm- en bronprojecten: het betreft hier onder meer de geluidschermen langs de A16 en het
spoor. De resterende woningen worden in de periode van 2023-2030 gesaneerd in het kader van
het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Het betreft onder meer woningen langs de oprit van de
Merwedestraat-N3.

Aantal gesaneerde en nog te saneren woningen binnen de gemeente Dordrecht.
Projecten 1) 3) A-lijst 1) B-lijst
Eindmelding
Overig /
2)
2)
70+
Totaal gesaneerd
1.007
162
0
0
21
tot en met 2017
Nog te saneren
35
26
1.633
1.448
0
vanaf 1 januari
2018
Totalen
1.042
188
1.633
1.448
21

Totalen
1.190
3.142
4.332

1) Voor de saneringswoningen in de kolom 'Projecten' en 'A-lijst' geldt dat deze in
principe zijn afgehandeld op een aantal zogenoemde 'oude weigeraars' na. Dit
betreffen woningen waarvoor de eigenaren in het verleden van deelname aan een
saneringsproject hebben afgezien c.q. een aanbod van gevelmaatregelen hebben
geweigerd. Voor deze woningen zal nog éénmaal de mogelijkheid aan de eigenaren
moeten worden geboden voor gevelmaatregelen.

Voor de 35 weigeraars op de projectenlijst is reeds subsidie voor nader gevelonderzoek
verleend. Met deze subsidie zal een saneringsprogramma moeten worden opgesteld, op
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grond waarvan vervolgens uitvoeringsubsidie kan worden aangevraagd. Voor de 26
weigeraars op de A-lijst zal nog subsidie voor nader gevelonderzoek moeten worden
aangevraagd.
2) Voor de B-lijst en de lijst van de eindmelding moet ook nog subsidie worden
aangevraagd voor het verrichten van onderzoek naar de noodzaak van maatregelen.
Hierbij wordt opgemerkt dat onder de vermelde aantallen ook woningen kunnen
zitten die inmiddels niet meer bestaan, van bestemming veranderd zijn of in een 30
km zone gelegen zijn. Op het moment dat een aanvraag voor subsidie zal worden
opgesteld, zal hier meer duidelijkheid over worden verkregen.
3) Onder de in de kolom 'Projecten' vermelde aantallen die reeds gesaneerd zijn zitten
ook woningen die een sanering ondervonden vanwege rijksinfra. Deze sanering valt
formeel nu onder verantwoording van het rijk.
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Bijlage 2: kaart toegepaste verhardingen
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