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Samenvatting 
Op grond van Europese wetgeving die in Nederland is vertaald in de Wet milieubeheer, moet 
de provincie een actieplan opstellen voor de provinciale wegen. Het actieplan is opgesteld nadat 
eerst een inventarisatie is uitgevoerd naar de geluidbelastingen op woningen langs deze wegen. 
De resultaten van deze inventarisatie zijn vastgelegd in de geluidbelastingkaart die op 26 juni 
2012 door Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld. Het actieplan heeft betrekking op alle 
provinciale wegen. 
 
Voor het actieplan moeten GS een plandrempel vaststellen. Dit is de grens van de 
geluidbelasting op woningen waarvan GS vinden dat deze niet wenselijk is. 
Na afweging van belangen en op basis van haalbaarheid en betaalbaarheid hebben GS als 
plandrempel een geluidsbelasting van 65 dB vastgesteld. Uit de geluidbelastingkaarten blijkt dat 
bij een groot aantal woningen de geluidbelasting meer bedraagt dan deze drempelwaarde. 
 
GS zijn voornemens in de periode 2013-2018 een aantal maatregelen uit te voeren. De 
belangrijkste maatregelen zijn het aanleggen van rondwegen en het toepassen van stil asfalt bij 
diverse projecten. Verder worden langs de N261 en een aantal rondwegen geluidsschermen/-
wallen worden geplaatst om de geluidsbelasting nog verder te reduceren of aan de wettelijke 
normen te voldoen. De verwachting is dat na het treffen van de in de periode 2013-2018 
voorgenomen maatregelen het aantal gehinderden met circa 30% zal afnemen. 
 
De grotere projecten waaronder de aanleg van rondwegen, hebben een groot aandeel in de 
afname van het aantal (ernstig) gehinderden. In deze projecten zijn al maatregelen opgenomen 
om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. Deze maatregelen (en daarmee ook de betreffende 
kosten) zijn dus een onlosmakelijk deel van het project. Er worden geen extra maatregelen aan 
deze projecten toegevoegd in het kader van dit actieplan. De kosten voor maatregelen zijn dus 
verweven in de totale financiering van de grotere projecten. Deze is reeds via het Programma 
Provinciale Wegen 2013 – 2022 (voorheen het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur 
en Transport) in de begroting opgenomen zodat het opnemen van deze projecten in het 
actieplan geen extra kosten met zich meebrengt. 
 
Daarnaast wordt in het kader van het reguliere onderhoud op een aantal locaties de bestaande 
deklaag vervangen door een deklaag met betere akoestische eigenschappen. In alle gevallen is 
hier gekozen voor SMA omdat vanwege de wringende krachten op diverse locaties op de 
betreffende wegen, geen dunne deklagen kunnen worden toegepast. Aanleg/onderhoud van dit 
type deklaag is vrijwel gelijk aan het reguliere wegdektype DAB. Hierdoor zijn er ook geen 
aanvullende financiën noodzakelijk om in het kader van onderhoud rekening te houden met het 
aspect geluid en het terugdringen van het aantal (ernstig) gehinderden. 
 
GS verwachten daarnaast een significante beperking van de geluidemissie door algemeen 
bronbeleid (stillere auto’s en banden) waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
de EU verantwoordelijk zijn. 
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Het ontwerpactieplan heeft vanaf 23 mei 2013 voor een periode van 6 weken ter inzage 
gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn geen zienswijzen ontvangen. 
Op 16 juli 2013 is dit actieplan vastgesteld. Conform de Wet milieubeheer wordt het actieplan 
binnen 1 maand na vaststelling toegestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. 
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1 Inleiding 

Met de publicatie op 25 juni 2002 door de Raad van de Europese Unie van de “Richtlijn 
2002/49/EG betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai” (kortweg 
Richtlijn omgevingslawaai) werd het nieuwe Europese geluidsbeleid van kracht. De lidstaten 
moesten de richtlijn voor 18 juli 2004 in wetgeving te hebben omgezet. De richtlijn is 
aanvankelijk middels een wijziging van de Wet geluidhinder (Wgh) geïmplementeerd in de 
Nederlandse wetgeving. Hoofdstuk IX 'Geluidsbelastingkaarten en actieplannen' van de Wet 
geluidhinder is met ingang van 1 juli 2012 opgenomen in hoofdstuk 11 'Geluid' in de Wet 
milieubeheer. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen wie, in welke situatie, waarvoor 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.  
Dit actieplan is een document dat zowel het beleid beschrijft ter beperking van de 
geluidsbelasting als de voorgenomen, in de eerstvolgende vijf jaar te treffen, maatregelen. De 
provinciebesturen stellen een actieplan op voor (delen van) provinciale wegen. 
Doel is om het omgevingslawaai te evalueren, te beheersen en mogelijk te verlagen. Met als 
gevolg het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden te verminderen door de 
geluidsbelasting als gevolg vanwege verkeer te verlagen. 
Hierdoor zal de milieugezondheidskwaliteit langs de provinciale wegen worden verbeterd. 
 
Voor u ligt het actieplan 2e tranche (2013-2018) van de provincie Noord-Brabant. In de 
hoofdstukken 2 en 3 wordt het wettelijk kader en de diverse processtappen om te komen tot een 
actieplan toegelicht. Naast een uitgebreide beschrijving van de Noord-Brabantse situatie in 
hoofdstuk 4 vindt u in hoofdstuk 5 een samenvatting van de geluidbelastingkaart. Deze 
geluidbelastingkaart is het resultaat van de inventarisatie die is uitgevoerd naar de 
geluidbelastingen op de woningen langs de meest drukke provinciale wegen of delen daarvan. 
Hoofdstuk 6 geeft een terugblik op de 1e tranche (2008-2013). 
In hoofdstuk 7 is aangegeven welke afwegingen ten grondslag liggen aan het vaststellen van de 
plandrempel. Dat is de waarde waarvan Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat, bij 
overschrijding ervan, maatregelen moeten worden onderzocht. De uitwerking hiervan in 
mogelijke maatregelen vindt u in hoofdstuk 9. 
In hoofdstuk 11 is aangegeven welke mogelijkheden er zijn geweest om uw mening kenbaar te 
maken. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Richtlijn omgevingslawaai 
De Europese Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai PbEG L 189 
is gericht op de evaluatie en de 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 heeft tot doel het 
vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving. Het 
toepassinggebied beperkt zich tot een aantal gedefinieerde brontypen, te weten weg- en 
railverkeer en luchtvaart en specifieke 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 geluids-
belastingkaarten; 

• vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken; de 
plannen moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus 
schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens; ook moeten ze 
een goede geluidskwaliteit handhaven;  

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

 
De Europese Richtlijn 2002/49/EG (Richtlijn omgevingslawaai is in 2004 in de Wet 
geluidhinder geïmplementeerd. Later is dit hoofdstuk uit de Wet geluidhinder overgeheveld 
naar de Wet milieubeheer. In de Wet geluidhinder en nu in de Wet milieubeheer is 
voorgeschreven dat GS de geluidsbelasting van provinciale wegen moeten inventariseren en 
vervolgens een actieplan moeten opstellen. 
 
2.2 Wet geluidhinder/Wet milieubeheer 
Op 18 juli 2004 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Op 1 juli 2012 
is dit onderdeel van de Wgh overgeheveld naar de Wet milieubeheer. Hoofdstuk 11 van de 
gewijzigde Wet milieubeheer gaat in op de geluidbelastingkaarten en actieplannen. Het Besluit 
geluid milieubeheer (AmvB, gepubliceerd in Staatsblad 2012 nummer 163) en de Regeling 
geluid milieubeheer (ministeriële regeling, gepubliceerd in Staatscourant 2012 nummer 11812) 
bevatten nadere regels met betrekking tot de geluidbelastingkaarten en actieplannen. 
 
Voor de 1e tranche (2008-2013) zijn de wegen met een intensiteit van meer dan 6 milj. 
voertuigen per jaar. Voor de 2e tranche moeten de wegen met een intensiteit van meer dan 3 
milj. voertuigen per jaar worden bezien. Deze zijn gepubliceerd in de Staatcourant van 3 
december 2010 (nr. 19267). Omdat hierdoor nog steeds geen volledig beeld van de 
geluidsproblematiek langs de overige provinciale wegen ontstond, heeft de provincie besloten 
niet alleen de wegen in beeld te brengen die onder het criterium van de 2e tranche vallen maar 
alle wegen in beeld te brengen. 
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3 Proces om te komen tot het actieplan 

3.1 Acties en proces 
Voorafgaand aan het actieplan is in Noord-Brabant een geluidbelastingkaart opgesteld en 
vastgesteld. De geluidbelastingkaart is een inventarisatie van de optredende geluidbelastingen 
op woningen langs de provinciale wegen in 2011. Het actieplan borduurt hierop verder met 
een beschrijving van de voorgenomen relevante maatregelen, het beleid ter beperking van de 
geluidsbelasting en de voorgenomen te treffen maatregelen in de nabije toekomst. In figuur 1 
staat schematisch weergegeven hoe het proces om tot een vastgesteld actieplan te komen eruit 
kan zien. 
 
figuur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaststellen plandrempel 
Volgens de Richtlijn moet het actieplan gaan over ‘prioritaire problemen’. Van een prioritair 
probleem is sprake als een ‘relevante grenswaarde’ wordt overschreden. Bij implementatie in de 
Nederlandse wetgeving is het begrip ‘relevante grenswaarde’ vertaald in ‘plandrempel’. Een 
eerste stap in het maken van een actieplan is het vaststellen van een of meer plandrempels. Op 
basis van de plandrempels zal beleid worden geformuleerd. In situaties waar de geluidsbelasting 
hoger is dan de plandrempel zijn maatregelen noodzakelijk om deze overschrijding terug te 
dringen. 
 
Inventarisatie van maatregelen 
Voordat maatregelen worden benoemd om de overschrijdingen van de plandrempel ongedaan 
te maken, is het verstandig eerst te bezien in hoeverre bestaande ontwikkelingen op andere 
beleidsterreinen invloed hebben op de geluidskwaliteit van de relevante locaties. Mogelijk 
worden hierdoor enkele knelpunten al opgelost of worden er nieuwe knelpunten verwacht. 
Hierbij is afstemming met nabijgelegen actoren gewenst indien er grensoverschrijdende effecten 
van diens of eigen plannen te verwachten is. 
 
Kosten-baten analyse 
De kosten van maatregelen laten zich doorgaans goed in geld uitdrukken. De baten zijn meer te 
verwachten in de richting van volksgezondheid en de verkoopwaarde van onroerende goederen. 
Er is geen vast omschreven wijze voor het berekenen van de baten. 

Vaststellen 
plandrempel 

Inventarisatie van 
maatregelen 

Kosten/baten- 
analyse 

Ontwerp van 
actieplan 

Inspraak en 
publicatie 

Vaststelling actieplan 
Toezending aan IenM 
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Ontwerp van actieplan 
In het Besluit geluid milieubeheer staan in hoofdstuk 4 de elementen genoemd die in een 
actieplan beschreven moeten worden. Grofweg komt het neer op een beschrijving van de 
relevante wetgeving, het betrokken gebied, de resultaten van de geluidskaart, het voorgenomen 
beleid dat gevolgen kan hebben voor de geluidskwaliteit in de komende tien jaar, de 
voorgenomen maatregelen ter verbetering van de geluidskwaliteit in de komende vijf jaar en de 
reacties uit de inspraakprocedure.  
 
Inspraak en publicatie 
Artikel 11.14 van de Wet milieubeheer (Wm) geeft aan welke procedure er gevolgd moet 
worden voor de vaststelling van het actieplan. De voorbereiding gebeurt volgens afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van het ontwerp wordt, voorafgaand aan de ter 
inzage legging, kennis gegeven in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een 
andere geschikte wijze. De termijn van ter inzage legging en daarmee ook voor het inbrengen 
van zienswijzen en adviezen bedraagt zes weken. In afwijking van artikel 3:15 Awb kan tegen 
dit ontwerp iedereen zienswijzen naar voren brengen.  
Binnen één maand na vaststelling van het actieplan wordt van deze vaststelling kennis gegeven 
in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Tegen 
het vastgestelde actieplan is geen bezwaar of beroep mogelijk omdat het actieplan alleen 
beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen bevat. Het actieplan heeft geen direct 
rechtsgevolg. 
 
Vaststelling actieplan en verzending aan IenM 
Uiterlijk 18 juli 2013 moet het actieplan zijn vastgesteld (Wm, artikel 11.12). GS stellen het 
actieplan voor de provinciale wegen vast. In de aangewezen agglomeratiegemeenten stellen 
B&W het actieplan vast. De actieplannen voor rijkswegen, hoofdspoorwegen en grote 
luchthavens worden vastgesteld door de Minister van IenM. Binnen één maand na de 
vaststelling worden de stukken ter beschikking gesteld aan eenieder. Het actieplan wordt, 
conform artikel 11.15 Wm, verstuurd naar de minister van IenM. 
 
Het ministerie van IenM is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar worden 
verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar aan de Europese Commissie.  
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4 De Noord-Brabantse situatie 

4.1 Beschrijving wegen provincie Noord-Brabant 
In heel Noord-Brabant vinden jaarlijks 2,2 miljard bewegingen plaats door auto’s, bussen, 
vrachtwagens, bromfietsen en fietsen. Bij ongeveer een kwart van die verplaatsingen wordt 
gebruik gemaakt van een provinciale weg. 
De provincie Noord-Brabant neemt een centrale positie in tussen verschillende grote 
industriegebieden, havens en vliegvelden. De provincie Noord-Brabant heeft verder een 
centrale positie in de opslag en distributie van goederen. Deze economische activiteit binnen en 
rond de Provincie Noord-Brabant zorgt er ook voor dat mensen zich willen vestigen in die 
gebieden. Dit leidt vervolgens tot meer verkeer op het Brabantse wegennet dat een totale lengte 
heeft van 586 km. Zo is tussen 1995 en 2005 het aantal autokilometers per jaar binnen de 
provincie Noord-Brabant met ruim 22 % gestegen van ruim 12,1 miljard naar 14,8 miljard. 
Niet alleen het personenvervoer neemt toe, ook het vrachtvervoer op de provinciale wegen is 
tussen 1998 en 2005 gemiddeld met 16% gestegen. Het vrachtverkeer nam in 2005 ca. 58% 
van het totaal aan vervoerde tonnen goederen in Brabant voor haar rekening (231 miljoen ton). 
89 miljoen ton daarvan was doorvoer. Dit toont aan dat de Brabantse wegen ook zeer 
belangrijk zijn voor de gebieden buiten de provincie. Een provinciale weg met goede 
verbindingen met rijkswegen en buitenlandse doorvoerwegen is aanmerkelijk drukker bezet met 
vrachtverkeer. 
 
In de 2e tranche (2012) moet de provincie haar wegen bezien waarop jaarlijks meer dan 3 
miljoen voertuigen rijden. Hierbij gaat het om nagenoeg het gehele provinciale wegennet in 
Noord-Brabant. Omdat hierdoor nog steeds geen volledig beeld van de geluidsproblematiek 
langs de overige provinciale wegen ontstond, heeft de provincie besloten niet alleen de wegen in 
beeld te brengen die onder het criterium van de 2e tranche vallen maar alle wegen in beeld te 
brengen. In figuur I is een overzicht opgenomen met de provinciale wegen.  
 
4.2 Lopende saneringsopgave 
In de jaren ’90 hebben gemeenten een saneringsopgave moeten doen aan het landelijke Bureau 
Sanering Verkeerslawaai (BSV). Om de uiteindelijke omvang van de saneringsvoorraad te 
kunnen bepalen, hebben gemeenten tot 1 januari 2009 nog saneringssituaties kunnen melden 
(eindmelding). De zogenaamde A-lijst bestaat uit woningen met een geluidbelasting van meer 
dan 65 dB(A) maar minder dan 70 dB(A) door wegverkeer en de zogenaamde B-lijst bestaat uit 
woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A) maar minder dan 65 dB(A) door 
wegverkeer. Het peiljaar is 1986. 
Deze lijsten zijn vastgesteld door de minister van IenM en dienen als uitgangspunt voor de 
sanering. Voor de woningen op de A-lijst worden door IenM gelden beschikbaar gesteld om de 
sanering uit te voeren. Voor de woningen op de B-lijst worden vooralsnog geen gelden 
beschikbaar gesteld. 
 
Slechts voor een beperkt aantal woningen op de A-lijst geldt dat de maatgevende gevelbelasting 
wordt veroorzaakt door een provinciale weg.  
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4.3 Geluidgevoelige bestemmingen en stille/stiltegebieden 
Volgens de Richtlijn omgevingslawaai moet bij het opstellen van de geluidbelastingkaarten en 
het actieplan aandacht worden besteed aan geluidgevoelige bestemmingen en stille/stilte-
gebieden. 
 
Als geluidgevoelige bestemmingen worden aangemerkt woningen, andere geluidgevoelige 
gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Met andere geluidsgevoelige gebouwen worden scholen 
(basisscholen, voortgezet, hoger en beroepsonderwijs) en ziekenhuizen (incl verpleeghuizen en 
andere gezondheidszorggebouwen) bedoeld. 
Geluidsgevoelige terreinen zijn terreinen die behoren bij gezondheidszorggebouwen, voorzover 
deze zijn bestemd of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg en 
woonwagenstandplaatsen.  
Voor zover bekend zijn er geen andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen 
gelegen langs de provinciale wegen. 
 
Stiltegebieden als bedoeld in de Wet milieubeheer zijn milieubeschermingsgebieden die in de 
Provinciale Milieuverordening (PMV) zijn aangewezen waarin de kwaliteit van het milieu in 
verband met geluid bijzondere bescherming behoeft. De provincie Noord-Brabant heeft 31 
stiltegebieden aangewezen in de PMV. 
Naast de door de provincie aangewezen stiltegebieden kunnen gemeenten bij gemeentelijke 
verordening ook gebieden aanwijzen waarin de kwaliteit van het milieu in verband met geluid 
bijzondere bescherming behoeft zgn. stille gebieden. In de provincie Noord-Brabant hebben 
gemeenten geen stille gebieden aangewezen. 
 
4.4 Vastgestelde hogere grenswaarden 
Bij het opstellen van de geluidbelastingkaarten en het actieplan moet volgens de Richtlijn 
omgevingslawaai ook aandacht worden besteed aan vastgestelde hogere grenswaarden. 
Aan de hand van een aantal wettelijke criteria zijn door GS hogere grenswaarden (maximaal 65 
dB(A)) verleend voor nieuwbouw en/of herbouwlocaties na 1986 waarbij niet kon worden 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Langs de provinciale wegen zijn niet veel hogere grenswaarden vastgesteld. 
 
4.5 Relevante beleidsambities in relatie tot wegen 
Buiten hetgeen in het actieplan betreffende de 1e tranche is opgenomen, heeft de provincie 
Noord-Brabant geen beleid dat specifiek is gericht op de reductie van het geluid afkomstig van 
wegverkeer. Wel is in enkele nota’s flankerend beleid t.a.v. geluid opgenomen. 
 
Brabants Strategische Visie Goederenvervoer 
De laatste jaren is in de provincie Noord-Brabant een forse toename van goederenvervoer 
zichtbaar. Deze groei is weliswaar bevorderlijk voor de economie maar heeft ook negatieve 
gevolgen voor de bereikbaarheid en het leefklimaat. Het doel van de Brabantse Strategische 
Visie Goederenvervoer is het verbeteren van de bereikbaarheid maar daarbij rekening te 
houden het de leefbaarheid en het milieu. Om dit te bereiken zijn vijf speerpunten 
geformuleerd, te weten: 
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1. Het versterken van overslagpunten en multimodaliteit; 
2. Het bereikbaar maken van bedrijventerreinen; 
3. Een bewuste ontwikkeling van goederenstromen; 
4. Het verminderen van de milieudruk en het vergroten van de veiligheid; 
5. Het verankeren, delen en upgraden van kennis en innovatie. 

Aan deze speerpunten wordt invulling gegeven door andere vormen van transport te 
stimuleren. Hiervoor is het noodzakelijk dat vaak bestaande kanalen, havens, spoorwegen, 
opslaglocaties, worden opgewaardeerd of uitgebreid. Daarnaast speelt het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de industrieterreinen en het stimuleren van clustering van bedrijven 
waardoor het transport van de diverse bedrijven in een keten beperkt kan blijven, een 
belangrijke rol. 
Dit alles kan leiden tot minder transportbewegingen en daardoor bijdragen aan een lagere 
milieudruk in de vorm van lagere geluidbelastingen.  
 
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant 
In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant (PVVP) staat de visie van de 
Provincie Noord-Brabant op het functioneren van het verkeers- en vervoerssysteem in Noord-
Brabant. Het doel is te komen tot een duurzame bereikbaarheid. Dit is terug te zien in de 
doelen en ambities opgenomen in het PVVP. 
Een van deze ambities is het voorkomen van ongewenste neveneffecten van de mobiliteit op de 
leefbaarheid. Als effectindicator is aangehouden: 

− aantal knelpunten van wegverkeerslawaai >65 dB(A) 
− aantal woningen met geluidsbelasting tussen 65 en 70 dB(A) 
− overschrijding van de maximale geluidsbelasting in de kern (40 dB(A)) en aan de 

randen (50 dB(A)) van een stiltegebied 
 
In het PVVP heeft men zich de opgave gesteld bij te dragen aan de aanpak van de 
geluidhinderknelpunten als gevolg van het verkeer waarbij men zich voor wat betreft geluid 
concreet tot doel heeft gesteld geen overschrijding van de plandrempel en het voorkomen van 
nieuwe knelpunten. 
 
Provinciaal Milieuplan 2012-2015 
In het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 (PMP) is als doelstelling opgenomen dat wordt 
voldaan aan de wettelijke normen. Deze doelstelling kan o.a. worden gerealiseerd door het 
terugdringen van de geluidbelasting op de woningen door invulling te geven aan de EU-richtlijn 
omgevingslawaai middels het opstellen van een geluidbelastingkaart en een actieplan. In het 
PMP is daarmee geen direct beleid opgenomen in de vorm van indicatoren. 
 
4.6 Overige beleidsthema’s 
 
Fijn stof / NO2: 
De luchtkwaliteit rond belangrijke verkeersverbindingen staat onder druk. Vooral de 
problematiek van het stikstofdioxide is actueel. Op enkele plaatsen is fijn stof ook een probleem. 
Op 15 april 2008 hebben GS het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL) 



 12

vastgesteld dat onder meer de luchtkwaliteitknelpunten langs de provinciale wegen moet helpen 
oplossen. Bij bestekken en onderhoudsactiviteiten zal aandacht worden besteed aan werkwijzen 
en methoden die zo min mogelijk fijn stof, stikstofdioxide en andere vormen van 
luchtverontreiniging produceren. 
Andere maatregelen die de hoeveelheid fijn stof in de lucht kunnen beperken zijn: 
• het aanleggen van groenvoorzieningen of geluidsschermen langs de weg, mits juist 

geplaatst (ondanks het feit dat het effect minimaal is); 
• het toepassen van sproeiwater bij werkzaamheden die veel stof veroorzaken; 
• een goede doorstroming van het verkeer blijven stimuleren, ook bij wegomleggingen. Denk 

hierbij ook aan goede afstellingen van verkeersregelinstallaties, waardoor het verkeer 
minder hoeft af te remmen en op te trekken. 

 
Veiligheid 
De provincie richt haar wegen zo veel mogelijk in volgens het principe Duurzaam Veilig. Dit 
betekent onder meer dat de provincie haar wegen zoveel mogelijk op uniforme wijze inricht. In 
de praktijk komt het er op neer dat de provincie haar wegen buiten de bebouwde kom inricht 
als gebiedsontsluitingsweg (GOW) met maximumsnelheden van 80 kilometer per uur of als 
stroomweg (SW) met maximumsnelheden van 100 of 120 kilometer per uur. 
 
Verder houdt dit in dat de provincie geen belemmeringen op korte afstand tot de weg wil 
hebben waardoor de veiligheid in het geding komt. 
 
Onderhoud 
Tenslotte zal de balans tussen Mobiliteit, Veiligheid en Leefbaarheid in evenwicht moeten 
blijven. Het PVVP legt binnen mobiliteit de nadruk op bereikbaarheid, waarbij de “Van deur 
tot deur”-benadering centraal staat. Doorstroming van het verkeer en in het bijzonder de 
benutting van de wegen en het openbaar vervoer hebben hoge prioriteit. Doelstellingen binnen 
die speerpunten zullen echter wel gerealiseerd moeten worden binnen de (wettelijke) 
randvoorwaarden die gesteld worden vanuit veiligheid en leefbaarheid. Het onderhoud aan de 
wegen en omringende objecten staat daarom vooral ten dienste aan de realisering van die 
speerpunten. 
Het milieu zal door goed onderhouden wegen meer ontzien worden omdat voertuigen zuiniger 
kunnen rijden op goed onderhouden wegen dan op wegen met kuilen, gaten of rafeling. Verder 
vindt bij een goed onderhouden weg minder productie plaats van fijnstof door slijtage van 
banden en wegdek. Ook de geluidsproductie is bij een goed onderhouden wegdek lager dan bij 
een versleten wegdek. 
Zowel de mobiliteit als veiligheid als leefbaarheid zijn dus gebaat bij goed onderhouden wegen. 
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5 Samenvatting geluidbelastingkaarten 

5.1 Algemeen 
Op grond van artikel 11.12 Wm is voor de 2e tranche een geluidbelastingkaart opgesteld. De 
geluidbelastingkaart is een inventarisatie van de optredende geluidbelastingen op woningen 
langs de provinciale wegen in 2011. Hierbij zijn de situaties in beeld gebracht waarbij de 
geluidbelasting Lden meer is dan dan 55 dB en de Lnight meer is dan 50 dB. 
De geluidbelastingkaart omvat zowel tabellen als geografische kaarten. De tabellen geven per 
weg (en per gemeente) weer het aantal geluidbelaste woningen, aantal (ernstig) gehinderden en 
aantal slaapgestoorden. De kaarten geven de geluidcontouren van de berekende geluidbelasting 
weer in een geografische omgeving van de onderzochte wegen. De geluidbelastingkaarten voor 
de 2e tranche zijn op 26 juni 2012 door GS vastgesteld. 
 
5.2 Beschrijving van de geluidbronnen 
In totaal heeft de provincie Noord-Brabant 586 km weg in beheer. In deze tranche moeten in 
principe de wegen of wegdelen worden bekeken met een verkeersintensiteit van tenminste 3 
miljoen motorvoertuigen per jaar in 2011. Omdat hierdoor nog steeds geen volledig beeld van 
de geluidsproblematiek langs de overige provinciale wegen ontstond, heeft de provincie besloten 
niet alleen de wegen in beeld te brengen die onder het criterium van de 2e tranche vallen maar 
alle wegen in beeld te brengen. In figuur I is een overzicht opgenomen met de ligging van de 
provinciale wegen. 
 
5.3 Overzicht en beoordeling geluidsituatie 
De resultaten van het onderzoek met betrekking tot de provinciale wegen van Noord-Brabant 
kunnen als volgt worden samengevat. 
 
5.3.1 Overzicht (ernstig) gehinderden1 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal woningen met een geluidbelasting Lden 
van 55 dB of meer, het aantal bewoners c.q. personen in deze woningen en het hieruit afgeleide 
aantal (ernstig) gehinderden. In bijlage B is het overzicht opgenomen uitgesplitst per weg en per 
gemeente. 
 
Tabel 1. Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal (ernstig) gehinderden in 2011 

Provincie Noord-Brabant Lden ≥ 55 dB 

Aantal 

woningen 

Aantal 

personen 

Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

Situatie 2011 13150 30260 8700 3800 

 

                                                   
1 Bepaald conform artikel 9 van de Regeling geluid milieubeheer bijlage 2. Met behulp van een dosis-effectrelatie 
wordt een inschatting gemaakt van het aantal (ernstig) gehinderden. Hierbij wordt aan de hand van een vast 
percentage bewoners van woningen per geluidsbelastingklasse het aantal (ernstig) gehinderden bepaald. 
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5.3.2 Overzicht slaapgestoorden2 
Naast het aantal (ernstig) gehinderden moet volgens de richtlijn ook het aantal geluidbelaste 
woningen en personen waarvoor geldt Lnight ≥ 50 dB, worden bepaald. In tabel 2 wordt een 
overzicht gegeven van het aantal woningen met een nachtwaarde Lnight van 50 dB of meer, het 
aantal personen en het aantal slaapgestoorden. 
 
Tabel 2. Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal slaapgestoorden in 2011 

Provincie Noord-Brabant Lnight ≥ 50 dB 

Aantal 

woningen 

Aantal 

personen 

Aantal 

slaapgestoorden 

Situatie 2011 7810 17970 1600 

 
5.3.3 Verstoring stiltegebieden 
De begrenzing van de stiltegebieden in Noord-Brabant is in principe zodanig gelegen dat de 
geluidcontouren van de provinciale wegen niet over gronden lopen die onderdeel uitmaken van 
een stiltegebied. Dit geldt echter niet voor de stiltegebieden Ullingsebergen in de gemeente Sint 
Anthonis en Oude Buische Heide in de gemeenten Zundert en Rucphen. 
 
5.4 Conclusie geluidbelastingkaarten 
Woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
Langs alle wegen komen woningen voor met een zeer hoge geluidbelasting (>65 dB). Dit is ook 
niet vreemd gezien de historie van de provinciale wegen, die al vanuit het verleden de 
verbindingen vormen tussen de (grotere) woonkernen. De provinciale wegen lopen hierdoor 
vaak door of direct langs woonkernen en lintbebouwing. Vaak liggen de woningen met een 
geluidbelasting boven de plandrempel dan ook geclusterd bij elkaar. Hierdoor zijn niet 
bepaalde locaties aan te wijzen als knelpunt. 
 
Uiteraard kan aan de hand van de geluidbelastingkaart wel worden vastgesteld langs welke 
wegen de meeste (ernstig) gehinderden wonen. Dit zijn met name de N69, N261, N264, N270, 
N272, N279, N284, N324, N395, N615, N616, N625 en N639. Zoals ook al eerder is 
opgemerkt lopen deze wegen langs of door woonkernen waardoor een groot aantal woningen 
worden blootgesteld aan een hoge geluidbelasting.  
 
Uit de evaluatie van de geluidbelastingkaarten is gebleken dat er nergens een groot aantal 
slaapgestoorden aanwezig is. Dit blijkt ook uit het aantal personen die zijn blootgesteld aan een 
bepaalde geluidbelasting (zie tabellen 1 en 2). De provinciale wegen hebben hoofdzakelijk een 
regionale functie. Hierdoor maken met name forenzen in de ochtend- en avondperiode gebruikt 

                                                   
2 Bepaald conform artikel 9 van de Regeling geluid milieubeheer bijlage 2. Met behulp van een dosis-effectrelatie 
wordt een inschatting gemaakt van het aantal slaapgestoorden. Hierbij wordt aan de hand van een vast percentage 
bewoners van woningen per geluidsbelastingklasse het aantal mensen bepaald van wie de slaap wordt verstoord. 
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van de weg. Dit blijkt ook uit het feit dat veelal de Levening bepalend is voor de Lden en niet de 
Lnight. Hierdoor is de Lnight ondergeschikt aan de Lden. 
 
Stille/stiltegebieden 
Direct langs het stiltegebied Ullingsebergen loopt de N272. De natuurlijke begrenzing van dit 
gebied is zo duidelijk zichtbaar dat het niet logisch is een deel van het gebied uit te zonderen. 
De N638 doorsnijdt het stiltegebied Oude Buische Heide. Voorheen waren dit 2 stiltegebieden. 
Gezien de aard van het tussenliggende gebied lag een directe verbinding echter in de rede en is 
de doorsnijding van ondergeschikt belang. 
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6 Terugblik 1e tranche 

6.1 Resultaten van het actieplan 1e tranche 
Voor de 1e tranche is op 24 juli 2007 de geluidbelastingkaart opgesteld. Hierbij waren 
uitsluitend de wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 6 miljoen motorvoertuigen per 
jaar van belang. Ten behoeve van het actieplan is als plandrempel een geluidbelasting van 65 
dB vastgesteld. Het actieplan is 1 juli 2008 vastgesteld. 
Met de wetenschap dat in de 2e tranche meer wegen zouden moeten worden bezien, is in het 
actieplan aangegeven dat gefaseerd te werk zou worden gegaan. Hierbij is uitgegaan van de 
volgende fasering. 
• Tot 2013 : wegnemen geluidsbelastingen van meer dan 70 dB uit de 1e  tranche en daar 

waar onderhoud wordt gepleegd en aanvullende maatregelen worden 
getroffen rekening houden met de uiteindelijke plandrempel van 65 dB; 

• 2013 – 2018 : wegnemen geluidbelastingen van meer dan 65 dB uit de 1e en 2e tranche. 
 
Deze gefaseerde benadering heeft geresulteerd in een aantal voorgenomen acties zoals 
beschreven in het actieplan voor de 1e tranche. Zoals aangegeven, betreft het hier ook alleen 
maar de wegen die onder de 1e tranche vallen. In de onderstaande tabel is een samenvatting 
opgenomen van de voorgenomen acties op deze wegen en een evaluatie ervan. 
 

Tabel 3. overzicht voorgenomen maatregelen 1e tranche en de realisatie er van 

Weg Maatregel Actie in de periode 2007-2012 
N261 De gehele weg tussen Waalwijk en Tilburg wordt 

gewijzigd. Hierbij wordt de gehele weg voorzien 
van een dunne deklaag en worden schermen 
verhoogd/aangelegd. 

Aanvang uitgesteld tot 2013 
i.v.m. planologische 
ontwikkelingen in de omgeving 

N262 Wegvak voorzien van dunne deklaag Dunne deklaag aangelegd en 
verlaging van de snelheid 

N269 Maximale geluidbelasting lager dan 70 dB. Gezien 
de fasering het wegvak bezien in de 2e tranche 

geen 

N270 Maximale geluidbelasting lager dan 70 dB. Gezien 
de fasering het wegvak bezien in de 2e tranche 

geen 

A270 Geen geluidbelasting boven de plandrempel geen 
N272 Geen geluidbelasting boven de plandrempel geen 
N279 verwezen naar ontwikkelingen geen 
N282 Wegvak voorzien van dunne deklaag Dunne deklaag aangelegd 
N284 Maximale geluidbelasting lager dan 70 dB. Gezien 

de fasering het wegvak bezien in de 2e tranche 
geen 

N285 Maximale geluidbelasting lager dan 70 dB. Gezien 
de fasering het wegvak bezien in de 2e tranche 

geen 

N289 Aanleg rondweg Hoogerheide Rondweg aangelegd 
N329 Geen geluidbelasting boven de plandrempel geen 
N617 Toepassing dunne deklaag en asfalt Aanpassing uitgevoerd 
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N629 Maximale geluidbelasting lager dan 70 dB. Gezien 
de fasering het wegvak bezien in de 2e tranche 

geen 

N640 Langs het betreffende wegvak zijn geen woningen 
gelegen 

geen 

 
In het actieplan aangaande de 1e tranche was de verwachting dat het aantal ernstig 
gehinderden langs de betreffende wegen met ongeveer 25% zou afnemen. Als gevolg van het 
uitstel van de ombouw van de N261 is dit 20-22 % geworden. 
 
In het kader van de uitvoering van het actieplan voor de 1e tranche is zowel stil asfalt toegepast 
als een rondweg aangelegd. Met name het aanleggen van de rondweg om Hoogerheide heeft 
een groot effect gehad op het verlagen van het aantal gehinderden. Een dergelijke maatregel 
heeft namelijk effect op alle bewoners van woningen langs de doorgaande weg door 
Hoogerheide, ook de woningen met een lagere geluidsbelasting dan 65 dB. 
 
6.2 Leerpunten uit het actieplan 1e tranche 
Door het opstellen van de geluidbelastingkaart en het actieplan voor de eerste tranche is een 
beter inzicht ontstaan in de aanwezige problematiek. Hoewel de eerste tranche uitsluitend was 
gericht op wegen of wegdelen met een verkeersintensiteit van meer dan 6 miljoen 
motorvoertuigen per etmaal, werd duidelijk dat ook langs de overige provinciale wegen 
woningen staan met een hoge geluidbelasting als gevolg van het verkeer dat van deze wegen 
gebruik maakt. 
Dit heeft er tevens voor gezorgd dat de werkwijze bij het voorbereiden van infrastructurele 
projecten en onderhoud is gewijzigd. Bij alle projecten is er aandacht voor het aspect geluid. 
De belangrijkste conclusie is dan ook om door te gaan op de ingeslagen weg en de werkwijze 
nog verder te structureren. Hierdoor kan ook het vertrouwen van de burger worden versterkt. 
Het vertrouwen dat structureel aandacht is voor het oplossen van de geluidsproblematiek langs 
de provinciale wegen. 
 
Uit de periode tijdens en na het opstellen van het actieplan is ook lering te trekken geweest. 
Helaas hebben we moeten constateren dat niet in alle situaties de geluidbelasting tot onder de 
plandrempel is terug te brengen. 
Daarnaast blijkt dat plannen vaak door de realiteit worden ingehaald. Zo kunnen 
verkeersintensiteiten in de loop der jaren wijzigen, ontstaan andere inzichten, enz. Ook de 
maatregelen om geluidoverlast te bestrijden zijn nog steeds in ontwikkeling. Dit alles zorgt er 
voor dat de opgave steeds in meer of mindere mate door de jaren heen moet worden 
bijgestuurd. 
 
Tijdens de uitvoeringsperiode van het actieplan betreffende de 1e tranche is de vraag om een 
goed doelmatigheidscriterium meer en meer gegroeid. Er is weliswaar een 
doelmatigheidscriterium voor rijkswegen maar het karakter van de provinciale wegen is zo 
afwijkend dat dit doelmatigheidscriterium niet voor elke weg zondermeer is toe te passen. Om 
deze reden hebben de provincies gezamenlijk een nieuw doelmatigheidscriterium ontwikkeld 
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om middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De komende jaren moet dit worden 
geoptimaliseerd en geformaliseerd in een vastgesteld afwegingskader. 
 
6.3 Provinciale wegen buiten de 1e tranche 
De 1e tranche heeft betrekking op de wegen of wegdelen met een verkeersintensiteit van meer 
dan 6 miljoen motorvoertuigen per jaar. Dit betekent dat in deze tranche niet alle provinciale 
wegen zijn bezien in het kader van de geluidbelastingkaart en het actieplan. In de wetenschap 
dat langs minder drukke provinciale wegen ook hoge geluidbelastingen kunnen optreden omdat 
deze wegen vlak langs woningen en/of door kernen heen lopen, zijn voor de overige wegen ook 
rekenmodellen opgesteld. Vooruitlopend op de 2e tranche is bij infrastructurele projecten en 
onderhoud aan de minder drukke wegen reeds rekening gehouden met het voornemen hoge 
geluidbelastingen te reduceren. Indien mogelijk zijn maatregelen ter beperking van de 
geluidbelasting reeds meegenomen in de uitvoering. Buiten de maatregelen bij de wegen 
opgenomen in het actieplan, zijn dus ook maatregelen bij minder drukke wegen afgewogen en 
indien mogelijk meegenomen in de uitvoering. De aanpak om de geluidbelastingen langs 
provinciale wegen te verlagen, heeft zich dus niet beperkt tot de wegen vermeld in het actieplan. 
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7 Vaststellen plandrempel 

7.1 Overwegingen 
De geluidbelastingkaart voor de 2e tranche is vastgesteld op 24 juli 2012. In vervolg hierop 
moeten GS een plandrempel vaststellen. De plandrempel is de waarde waarboven GS van 
mening zijn dat maatregelen moeten worden onderzocht. GS zijn vrij om een waarde (de 
plandrempel) vast te stellen. Voor de 1e tranche (2008-2013) is een plandrempel vastgesteld van 
65 dB. Om te bezien of deze waarde weer gehanteerd kan worden of aanpassing behoeft, zijn 
er 2 scenario’s uitgewerkt waarbij is uitgegaan van een plandrempel met een waarde van 65 dB 
en met een waarde van 60 dB.  
Voor de hoogte van de plandrempel in de uit te werken scenario’s is ook gekeken naar andere 
relevante wettelijke kaders en gezondheidsaspecten. 
 
7.1.1 Andere relevante wettelijke kaders 
Wet geluidhinder 
In 1986 is het onderdeel “bestaande situaties” van wegverkeer uit Wet geluidhinder in werking 
getreden. Volgens de wet is er sprake van een saneringssituatie als op 1 maart 1986 woningen 
aanwezig zijn langs een weg met een gevelbelasting die hoger is dan 60 dB(A) inclusief de 
destijds geldende correctie. Voor sanering komen dus woningen in aanmerking met een 
effectieve geluidbelasting van meer dan 65 dB(A). Een geluidbelasting van 71 dB(A) of meer 
wordt als niet acceptabel beschouwd. 
 
Met ingang van 1 juli 2012 is een wetswijziging van kracht geworden (SWUNG I). Deze 
wijziging heeft uitsluitend betrekking op de rijkswegen. Onderdeel hiervan is de sanering van 
woningen met een geluidbelasting van 65 dB. 
In vervolg hierop wordt een wetswijziging voorbereid voor het geluid in relatie tot provinciale 
en gemeentelijke wegen (SWUNG II). In dit traject zal ook de normstelling voor woningbouw 
worden meegenomen. Vooralsnog wordt hierbij als uitgangspunt genomen dat 65 dB 
gevelbelasting op nieuw te bouwen woning onder bepaalde voorwaarden, acceptabel is. 
 
Nationaal MilieubeleidsPlan4 
In het Nationaal MilieubeleidsPlan 4 uit 2001 zijn doelstellingen voor het geluidbeleid 
gedefinieerd. Het beleid, gericht op een goede akoestische kwaliteit, draagt bij aan de 
gezondheid van mensen, daarmee ook aan de kwaliteit van het leven. De concrete doelstelling 
voor geluid moet passen binnen de doelen voor de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
De doelstelling van het geluidbeleid is het bereiken van het streefbeeld van akoestische kwaliteit 
in 2030. Gemeenten, provincies, waterschappen en rijk hebben ten aanzien van het realiseren 
van de doelstelling elk hun eigen verantwoordelijkheden. Hiervan worden dezelfde 
inspanningen verwacht. 
 
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan Noord-Brabant 
In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant (PVVP) staat de visie van de 
Provincie Noord-Brabant op het functioneren van het verkeers- en vervoerssysteem in Noord-
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Brabant. Het doel is te komen tot een duurzame bereikbaarheid. Dit is terug te zien in de 
doelen en ambities opgenomen in het PVVP. 
Een van deze ambities is het voorkomen van ongewenste neveneffecten van de mobiliteit op de 
leefbaarheid. Als effectindicator is aangehouden: 

− aantal knelpunten van wegverkeerslawaai >65 dB(A) 
− aantal woningen met geluidsbelasting tussen 65 en 70 dB(A) 
− overschrijding van de maximale geluidsbelasting in de kern (40 dB(A)) en aan de 

randen (50 dB(A)) van een stiltegebied 
 
In het PVVP heeft men zich de opgave gesteld bij te dragen aan de aanpak van de 
geluidhinderknelpunten als gevolg van het verkeer waarbij men zich voor wat betreft geluid 
concreet tot doel heeft gesteld geen overschrijding van de plandrempel en het voorkomen van 
nieuwe knelpunten. 
 
7.1.2 Gezondheidsaspecten 
Met de GES-methodiek (Gezondheids Effect Screening) wordt de milieugezondheidskwaliteit in 
beeld gebracht en is beschreven in het ‘Handboek GES, Stad & Milieu’. 
Blootstelling aan geluid vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland. 
Zowel de Gezondheidsraad in Nederland (Gezondheidsraad 1993 en 2004) als de 
Wereldgezondheidsorganisatie hebben vastgesteld dat een te hoge geluidbelasting in de woon- 
en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden. De huidige geluidsniveaus in onze 
woonomgeving veroorzaken vooral hinder en slaapverstoring. Daarnaast kan blootstelling aan 
geluid via lichamelijke stressreacties leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hart- 
en vaatziekten en de klachten doen verergeren bij mensen die al lijden aan een hart- en 
vaataandoening. Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen 
bij kinderen. De belangrijkste bron van geluid in de woonomgeving is wegverkeer. 
 
Uitgaande van de berekende waarden heerst op een aantal locaties langs de provinciale wegen 
een (ruim) onvoldoende milieugezondheidskwaliteit (GES-score 6 of hoger). Om de 
gezondheidskwaliteit terug te brengen tot de kwalificatie ‘zeer matig’ (GES-score 5) mag de 
geluidbelasting maximaal 63 dB bedragen. 
 
7.1.3 Plandrempelscenario’s 
Om een afweging te kunnen maken of de huidige plandrempel moet worden bijgesteld, is voor 
2 plandrempels een globaal scenario opgesteld. Hierbij is de plandrempel voor de 1e tranche als 
uitgangspunt gekozen. Daarnaast is tevens een scenario bezien met een hoger ambitieniveau. 
Omdat het wenselijk is aan te sluiten bij de klasse-indeling in de EU-richtlijn, is in dit kader 
uitgegaan van een scenario met een geluidbelasting van 60 dB. 
 
Omdat ook bij lagere geluidbelastingklassen (ernstig) gehinderden voorkomen, zij het in een 
lager percentage, is het vrijwel onmogelijk een reductie van het aantal (ernstig) gehinderden te 
krijgen van 100%. Hiervoor zou de geluidbelasting op de woningen maximaal 50 dB mogen 
zijn. Om dit te bereiken zijn zeer ingrijpende maatregelen noodzakelijk. 
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Voor de vergelijking is gekeken hoeveel kilometer ‘stil asfalt’ in de vorm van een dunne deklaag 
nodig is om de geluidbelasting op alle woningen waar de plandrempel wordt overschreden, te 
reduceren. Het toepassen van ‘stil asfalt’ is voor provinciale wegen vaak de enige mogelijke 
maatregel in verband met de situering van de woningen ten opzichte van de weg. In overleg 
met bureau VM van de directie E&M is gekeken wat de kosten zijn voor het aanleggen en 
onderhouden van een dunne deklaag. In totaal zijn meer dan 13000 woningen langs de 
provinciale wegen bezien. 
 
Tabel 4. overzicht effecten plandrempelstudie 

Scenario gehinderden Ernstig 

gehinderden 

Reductie 

gehinderden 

Reductie ernstig 

gehinderden 

kosten 

Huidige 

situatie 

8660 3799 0 % 0 % € 0,00 

65 dB 

variant 

8142 3453 6,0 % 9,1 % € 600.000,00/jaar 

60 dB 

variant 

7645 3174 11,7% 16,5 % € 1.300.000,00/jaar 

 
Opgemerkt moet worden dat de berekende kosten slechts een indicatie geven ter vergelijking 
van de scenario’s. In een aantal situaties is het toepassen van stil asfalt niet mogelijk of blijkt dat 
dit niet doelmatig is. Ook is niet uit te sluiten dat bv door het aanleggen van een rondweg een 
reductie wordt bereikt. In dergelijke situaties wordt vaak ook in lagere geluidbelastingklassen 
een goed resultaat behaald zodat een grotere reductie van het aantal gehinderden wordt bereikt. 
Als gevolg van deze situaties zullen de jaarlijkse kosten afnemen.  
Op basis van de scenario’s mag worden geconcludeerd de benodigde reducties grotendeels 
kunnen worden behaald door het aanleggen van stil asfalt. Bij een plandrempel van 60 dB 
betreft het meer woningen waardoor een grotere investering noodzakelijk is. In beide scenario’s 
zullen er een aantal woningen resteren waarbij de geluidbelasting hoger blijft dan de betreffende 
plandrempel. Om de geluidbelasting op de resterende woningen nog verder te verlagen, zijn 
aanvullende maatregelen nodig waarbij de 60 dB variant leidt tot veel aanvullende maatregelen 
en is het bijbehorend kostenplaatje hoger dan bij de 65 dB variant.  
Daarnaast moet worden opgemerkt dat door het treffen van maatregelen in de 65 dB variant 
ook veel woningen met geluidbelasting tussen de 60-65 dB zullen profiteren vanwege de 
geclusterde bebouwing. Dit is in bovenstaande tabel niet meegenomen waardoor een grotere 
reductie van het aantal gehinderden kan worden bereikt dan uit bovenstaande tabel blijkt. 
 
7.2 Keuze plandrempel 
De uitwerking van 2 scenario’s toont aan dat het nog steeds reëel is om de waarde van 65 dB als 
uitgangspunt te hanteren voor de aanpak van de geluidshinder. De ervaring uit de eerste 
tranche heeft duidelijk gemaakt dat een hoger ambitieniveau, zoals 60 dB, zeer veel kosten met 
zich meebrengt en moeilijk te realiseren is. Dit blijkt ook uit de uitwerking van de twee 
scenario’s. Op basis van het bovenstaande en mede gelet op de ambitie die is opgenomen in het 
PVVP, stellen GS een plandrempel vast van 65 dB voor de Lden. 
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Uit de evaluatie van de geluidbelastingkaarten is gebleken dat er nergens een groot aantal 
slaapgestoorden aanwezig is. De provinciale wegen hebben hoofdzakelijk een regionale functie. 
Hierdoor maken met name forenzen in de ochtend- en avondperiode gebruikt van de weg. Dit 
blijkt ook uit het feit dat veelal de Levening bepalend is voor de Lden en niet de Lnight. 
Hierdoor is de Lnight ondergeschikt aan de Lden en is het niet zinvol een aparte waarde op te 
nemen voor de Lnight. Daarbij komt dat alle maatregelen die aan de bron (weg) of in de 
overdracht niet allen reducerend zijn in de dag- en avondperiode maar ook in de nachtperiode. 
 
In het Provinciale Verkeer en VervoersPlan is een ambitie opgenomen. Het streven is naar een 
maximale geluidsbelasting in de kern van het stiltegebied van 40 dB(A) en aan de randen van 
50 dB(A). Gezien de begrenzing van de stiltegebieden leidt dit in de meeste situaties niet tot 
problemen. Daarmee kunnen deze waarden als plandrempel voor stiltegebieden worden 
aangehouden. 
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8 Insteek provincie Noord-Brabant 

8.1 Werkwijze provincie 
Uit de geluidbelastingkaart van zowel de 1e als de 2e tranche blijkt duidelijk dat langs de 
provinciale wegen hoge geluidsbelastingen aanwezig zijn. Deze problematiek is in andere 
provincies en langs rijks- en gemeentelijke wegen ook aanwezig. De provincie Noord-Brabant is 
van mening dat de aanpak van de geluidsproblematiek niet beperkt moet blijven tot het eens in 
de vijf jaar opstellen van een actieplan waarmee de acties voor de komende 5 jaar staan 
beschreven.  
 
Zoals ook uit de evaluatie van de 1e tranche blijkt worden plannen vaak ingehaald door de 
realiteit. Dit leidt dan ook vaak tot aanpassing van de plannen. Als bij het aanpassen van de 
plannen voorbij wordt gegaan aan de geluidsproblematiek, aangezien dit al in het actieplan is 
beschreven, is het niet uit te sluiten dat het knelpunt niet meer wordt aangepakt. 
De provincie Noord-Brabant is daarom van mening dat een integrale aanpak van elk project 
een beter resultaat oplevert waardoor ook effectiever met de beschikbare financiële middelen 
kan worden omgegaan. 
 
De beschikbare provinciale budgetten verplichten GS om keuzes te maken binnen het 
programma van de provinciale wegen. De brede en objectieve analyse die we hanteren geeft 
aan waar de problemen het grootst zijn. 
 
De keuze voor de projecten die in de eerste vijf jaar uitgevoerd kunnen worden, is gemaakt aan 
de hand van een brede analyse van de knelpunten op provinciale wegen. Hierbij is onder 
andere gekeken naar de problemen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
leefbaarheid (o.a. geluid), de kosten en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.  
Doordat het aspect geluid structureel wordt meegenomen zowel in de verkenningsfase als bij de 
planstudie en in de realisatiefase (ontwerp), wordt de geluidsproblematiek structureel aangepakt. 
De burger kan er dus op vertrouwen dat er bij de initiëring en uitvoering van infrastructurele 
projecten en onderhoud aan wegen aandacht is voor de geluidsproblematiek. Dit houdt echter 
niet in dat in alle situaties de problematiek kan worden opgelost. 
 
De voorgestelde lijst en benodigde budgetten voor realisatieprojecten en planstudies zijn 
opgenomen in het Programma Provinciale Wegen 2013 – 2022 (voorheen het Brabants 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). Hiermee zijn alle geplande wegenprojecten 
en studies in balans met de beschikbare budgetten van de komende jaren. 
 
Naast de projecten voor de komende vijf jaar bevat het Programma Provinciale Wegen ook een 
overzicht van planstudies en projecten voor de langere termijn. Deze projecten hebben een 
lagere prioriteit of hangen samen in de uitvoering samen met andere ontwikkelingen. Dit geldt 
o.a. voor de komproblemen in Erp en de aanpak van de N270 Helmond – Deurne – Limburgse 
grens. Ook geldt dit voor wegen die een relatie hebben met de geplande aanleg van de 
Noordoost – corridor waarbij realisatie de komende vijf jaar niet aan de orde is. 
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8.2 Bestuursvoornemens 
De provincie heeft een aantal wegen binnen de bebouwde kom in beheer. Het verkeer op de 
wegen in Brabant blijft toenemen. Daar waar een provinciale weg door het centrum van een 
gemeente gaat, kan dat problemen opleveren voor de verkeersdoorstroming, veiligheid en 
leefbaarheid. Een komomleiding, of randweg, leidt het verkeer om het centrum heen. In het 
bestuursakkoord is afgesproken om deze bestuursperiode de 3 grootste komproblemen in 
Brabant aan te pakken. Dit komt de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze centra ten goede. 
 
Hierbij gaat het specifiek om de kernen Oudenbosch (N640/N641), Zundert (N263/N638) en 
Haps (N264). Daarnaast zal worden gestart met de rondweg Baarle-Nassau (N260/N638) en 
een omlegging bij Hulten (N282). Tevens zal ook de omlegging van de N69 waardoor de 
kernen Valkenswaard en Waalre worden ontzien, worden uitgevoerd.  
 
Naast een aantal rondwegen wil de provincie bestaande knelpunten op een aantal provinciale 
wegen aanpakken. Het gaat dan onder meer om de N324 tussen Grave en Oss en de N282 in 
de kom van Dorst.  
 
Duidelijk is dat met de huidige overheidsbudgetten niet alle gemeenten kunnen worden 
bijgestaan. Met het Programma Provinciale Wegen zullen binnen het beschikbare budget op 
korte termijn zoveel mogelijk knelpunten worden aangepakt. 
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9 Keuze maatregelen 

9.1 Algemeen 
Voor het bepalen van de maatregelen is het noodzakelijk naar de toekomst te kijken. Het is 
immers niet zinvol eventuele maatregelen af te stemmen op de huidige situatie. Door de 
verwachte toename van het verkeer op de provinciale wegen zal ook de geluidsbelasting 
toenemen waardoor op korte termijn de gewenste grenswaarde kan worden overschreden. Om 
deze reden is gekeken naar de prognoses van de verkeersintensiteiten over 5 jaar (2016). Door 
deze termijn te kiezen kan bij een evaluatie over 5 jaar (3e tranche) een juiste vergelijking 
worden gemaakt. Hierbij wordt niet alleen de autonome groei maar ook andere ontwikkelingen, 
voor zover bekend, die van invloed zijn op de verkeersintensiteit meegenomen. 
Daar waar de weg essentieel wordt gewijzigd, is uitgegaan van prognoses 10 jaar na realisatie. 
 
9.2 Overzicht van mogelijke maatregelen voor wegen 
 
9.2.1 Algemeen 
Voor de aanpak van knelpuntsituaties, zijn verschillende maatregelen beschikbaar. De volgorde 
van toepassen van maatregelen is:  

• Bronmaatregelen (bv stil wegdek) 
• Overdrachtsmaatregelen (bv geluidsscherm) 
• Maatregelen bij de ontvanger (bv kierdichting). 

Maatregelen aan de bron of in de overdracht hebben de voorkeur boven maatregelen bij de 
ontvanger (het isoleren van woningen). Dit komt omdat maatregelen aan de bron of in de 
overdracht niet alleen effect hebben op de woningen waarop de geluidbelasting moet worden 
gereduceerd maar ook op de omgeving rond de woningen en de verder weg gelegen woningen. 
Bij het isoleren van woningen wordt alleen maar een bepaald geluidniveau in de betreffende 
woningen bewerkstelligd. In tegenstelling tot het isoleren van een woning hebben maatregelen 
aan de bron of in de overdracht dus een veel groter effect op de beleving. 
 
9.2.2 Bronmaatregelen 
Op sommige bronmaatregelen kunnen GS geen tot weinig invloed uitoefenen. Hiervoor wordt 
op Nationaal en Europees niveau beleid ontwikkeld. Hierbij kan gedacht worden aan stillere 
voertuigen en stille banden. Op Europees niveau loopt een studie naar het voorschrijven van 
stille banden en het stiller maken motorvoertuigen. Eind 2011 is in Brussel een 
Commissievoorstel betreffende de geluidemissie van voertuigen voorgelegd. In de stemming op 
5 en 6 februari 2013 is dit voorstel sterk afgezwakt. 
 
Bronmaatregelen waar GS wel invloed op kunnen uitoefenen zijn b.v. het verlagen van de 
toegestane snelheid (reductie 1-2 dB) en het aanleggen van een stil wegdek (reductie 1-5 dB). 
Het verlagen van de snelheid is, gezien de geringe reductie en het feit dat de provinciale wegen 
vaak regionale verbindingswegen zijn, vaak geen reële optie. 
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Geluidshinder door (provinciale) wegen wordt voor een groot deel veroorzaakt door het contact 
tussen de banden van voertuigen en het wegoppervlak. De geluidshinder kan worden beperkt 
door voor een wegdek met betere akoestische eigenschappen te kiezen. 
De werking van geluidsreducerende wegdekken is voornamelijk gebaseerd op verbetering van 
de textuur (ruwheid van het oppervlak) en/of de absorptie van het wegdek. Door de textuur te 
optimaliseren worden minder trillingen in de band opgewekt en met absorptie is het mogelijk 
om geluid al dicht bij de bron te dempen. Hoe geluidreducerend een stil wegdek is, wordt 
bepaald door enerzijds de eigenschappen van het wegdek zelf en anderzijds door de 
samenstelling en snelheid van het verkeer. Voor een wel overwogen keuze moeten deze zaken 
dus bekend zijn. 
 
Over het algemeen veroorzaken klinkers de hoogste geluidsbelasting, daarna volgen de beton-
constructies en het stilst zijn de asfaltconstructies. 
Betonnen wegen zijn het meest duurzaam, maar zijn niet zo geschikt als geluiddempend 
oppervlak. ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) echter reduceert de geluidsproductie zeer goed en 
heeft bovendien goede waterafvoerende eigenschappen, maar vergt wel meer onderhoud. Dit 
asfaltproduct werkt het best indien de structuur open blijft.  
 
Bij het aanleggen van stil asfalt wordt voor provinciale wegen ZOAB bijna niet toegepast omdat 
landbouwverkeer het ZOAB vervuild (dichtslibben) en het verkeer het wegoppervlak niet 
schoon kan rijden door de relatief lage snelheid (max. 80 km/uur). Boven de 100 km/uur kan 
het verkeer ZOAB wel schoonrijden door de zuigende werking van de banden op het 
wegoppervlak. Daarmee worden de voordelen van ZOAB voor een provinciale 80 km/u-weg 
voor een groot deel teniet gedaan. Het onderhoud van ZOAB (schoonspoelen) zou voor deze 
wegen te kostbaar worden. Bij het aanleggen van stil asfalt wordt daarom voor provinciale 
wegen niet vaak gekozen voor ZOAB maar voor andere typen stille wegdekken. 
 
De stille wegdekken zijn sterk in ontwikkeling. Producten die veelbelovend lijken voor de 
provinciale wegen zijn de semi-dichte dunne deklagen. Dit zijn deklagen van asfalt met een 
minimale dikte van 25 mm aangebracht op een asfaltconstructie of betonconstructie. De 
geluidsreductie wordt vooral bereikt door de textuurverbetering van het oppervlak. Als gevolg 
van het gebruik van de weg is het niet altijd mogelijk overal dunne deklagen toe te passen. Met 
name op kruisingen zal als gevolg van de afwijkende belastingen (wringende belasting als gevolg 
van afslaand verkeer een versnelde slijtage optreden. Er zijn echter wel wegdektypen die beter 
bestand zijn tegen dergelijke krachten. Deze hebben echter minder goede akoestische 
eigenschappen. 
 
Er zijn ontwikkelingen gaande om de duurzaamheid van beton te combineren met de geluid-
reducerende werking van stil asfalt door betonnen wegfunderingen te overlagen met stil asfalt. 
Deze constructie is in aanleg wel duurder dan de wegconstructie bestaande uit alleen beton of 
alleen asfalt. Daartegenover staan de lagere onderhoudskosten en minder verstoring van het 
verkeer (minder verkeersmaatregelen). 
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Omdat het onderhoud van een dunne deklaag intensiever (kortere levensduur) is en daardoor 
kostbaarder, wordt ervoor gekozen dunne deklagen slechts daar aan te leggen waar deze 
noodzakelijk zijn. Ook kan worden gekozen voor een sterker type waarvan de akoestische 
eigenschap minder gunstig is. 
 
De invloed van stille deklagen op de productie van fijn stof is nog een onderwerp van 
onderzoek. Zodra daarover eenduidige resultaten bekend zijn, kan een nog betere afweging 
gemaakt worden tussen de verschillende soorten deklagen. 
 
9.2.3 Overdrachtsmaatregelen 
Bronmaatregelen zijn niet altijd mogelijk of hebben onvoldoende effect. In dergelijke gevallen 
kan een geluidscherm of -wal een oplossing bieden. In een dergelijke situatie spreekt men van 
maatregelen in de overdracht. Vooral in situaties waar sprake is van veel woningen met een 
hoge geluidsbelasting, is een geluidsscherm of –wal een goede oplossing. Het effect is afhankelijk 
van de lengte, hoogte en uitvoering van het scherm en de afstand van het scherm tot de weg. 
Vaak wordt een combinatie van bronmaatregelen en geluidsschermen toegepast. De hoogte van 
de schermen kan dan beperkt blijven. In sommige situaties zijn schermen niet mogelijk, 
bijvoorbeeld als er sprake is van doorsnijdingen van het scherm (bijvoorbeeld ten behoeve van 
ontsluitingen van percelen) of wanneer de benodigde fysieke ruimte ontbreekt. 
 
9.2.4 Maatregelen bij ontvanger 
Als het niet mogelijk is om voldoende bron- of overdrachtsmaatregelen te treffen, komen 
maatregelen bij de ontvanger in beeld. Hierbij gaat het in de regel om aanvullend maatregelen 
aan de gevel van een woning om een acceptabel niveau in de verblijfsruimten van een woning 
veilig te stellen. De EU-richtlijn omgevingslawaai richt zich echter niet op gevelmaatregelen. 
 
9.2.5 Specifieke maatregelen 
In de situaties waarin zowel verdere maatregelen aan de bron (weg) als in de overdracht 
(scherm) geen reële oplossing bieden, blijft veelal als enige maatregel het terugbrengen van de 
verkeersintensiteit over. Aangezien de weg een vitale ontsluitingsfunctie in het gebied vervult, 
zal dit leiden tot bezwaren van vervoerskundige aard. Dit zou alleen kunnen worden bereikt 
wanneer het verkeer buiten de kern om wordt geleid. Dit is een ingrijpende stap waarvoor 
bestuurlijk draagvlak zal moeten worden gevonden. 
 
9.3 Voorgenomen maatregelen binnen de provincie (2013-2018) 
Volgens de Richtlijn omgevingslawaai moet een actieplan gaan over ‘prioritaire problemen’. 
Van een prioritair probleem is sprake als een ‘relevante grenswaarde’ (plandrempel) wordt 
overschreden. Wanneer grote groepen mensen worden blootgesteld aan een (te) hoge 
geluidbelasting kan er mogelijk een gezondheidsrisico ontstaan en zien GS dit ook als een 
knelpunt. De onderzochte maatregelen richten zich dus niet alleen op de overschrijdingen van 
de plandrempel maar ook op het opheffen van de knelpunten. Door met name de wegen door 
de kernen aan te pakken, is het mogelijk de geluidbelasting voor grote groepen mensen te 
verlagen.  
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Ingevolge artikel 11.11 Wet milieubeheer moet niet alleen worden aangegeven welke 
maatregelen worden bezien maar ook welke maatregelen binnen een termijn van 5 jaar zullen 
worden aangelegd/toegepast. Een overzicht van de maatregelen en planning per weg is 
opgenomen in bijlage D. 
 
Zoals al eerder is aangeven is het aanpassen van de deklaag over het algemeen de manier voor 
de provincie om de geluidbelasting te kunnen verlagen. Indien de aanleg van een dunne deklaag 
niet voldoende effect heeft, zou nog kunnen worden bekeken of een maatregel in de 
overdrachtsweg mogelijk is. Indien er voldoende ruimte is, is er vanuit de provincie de voorkeur 
voor het aanleggen van een geluidswal. Indien het ruimtebeslag van een geluidswal te groot is 
voor de aanwezige ruimte wordt gekeken naar de mogelijkheid van een geluidsscherm. 
De aanleg van een geluidswal en/of –scherm vindt plaats in overleg met de gemeente. 
Aangezien het een ruimtelijk element betreft, is het mogelijk dat de vorm en uitstraling worden 
voorgelegd aan de welstandscommissie of  worden getoetst aan een gemeentelijk 
beeldkwaliteitplan (indien aanwezig). Als het grotere projecten betreft, wordt vaak een 
beeldkwaliteitplan opgesteld voor het gehele project. 
Naast het plaatsen van geluidsschermen en/of –wallen langs de N261 worden er op een aantal 
locaties ook geluidsschermen en/of –wallen aangelegd in verband met de aanleg van een 
rondweg om aan de wettelijke grenswaarden te voldoen. 
 
9.4 Andere actoren 
Met de omliggende provincies is overleg gevoerd met betrekking tot het gehele traject 
(geluidbelastingkaart, plandrempel en opzet actieplan).  
 
In de Regeling geluid milieubeheer 2012 heeft de minister van IenM ook verstedelijkte 
gebieden aangewezen als actor om niet alleen de geluidbelastingen van wegen in beeld te 
brengen maar ook de geluidbelasting van spoorwegen en bedrijventerreinen. In de provincie 
Noord-Brabant betreft dit de agglomeratie Eindhoven, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda 
en Tilburg. Er is slechts een zeer beperkt aantal provinciale wegen in deze gemeenten gelegen.  
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10 Beschrijving van de effecten 

10.1.1 Beperking van het aantal knelpunten 
Zoals in paragraaf 5.4 is aangegeven zijn uit de inventarisatie van de geluidbelastingen een 
aantal locaties naar voren gekomen waar sprake is van een groot aantal (ernstig) gehinderden. 
Met name de provinciale wegen door en langs de kernen zijn hiervoor verantwoordelijk. 
 
Door met name bij deze wegen te kijken naar maatregelen kan de geluidbelasting op een grote 
groep woningen gereduceerd worden.  
Zeker daar waar een rondweg wordt aangelegd of op een andere wijze het verkeer uit de kernen 
wordt gehaald, wordt de geluidbelasting op grote groepen woningen gereduceerd. Het effect dat 
hiermee wordt bereikt, is veelal voldoende om op alle woningen een geluidbelasting te realiseren 
die lager is dan de plandrempel van 65 dB. Tevens zal ook op de lager belaste woningen een 
reductie worden bereikt. Deze profiteren namelijk ook mee van de maatregelen. Het aantal 
(ernstig) gehinderden en slaapgestoorden neemt sterk af. Bij de kernen waar de rondwegen 
worden aangelegd, is feitelijk geen sprake meer van een knelpunt. 
 
De kernen waar de provinciale wegen kort langs lopen of daar waar geen rondweg wordt 
aangelegd, kunnen over het algemeen nog worden voorzien van een andere deklaag die betere 
akoestische eigenschappen heeft. Ook in deze situaties wordt een knelpunt veelal opgeheven. 
 
Bij de overige wegen die niet als knelpunt worden gezien, worden minder ingrijpende 
maatregelen getroffen. Veelal wordt hierbij (binnen de onderhoudscyclus) de deklaag 
vervangen. Deze maatregelen zijn vaak bedoeld voor een specifiek aantal woningen. Hierdoor 
is het effect op het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden gering. In sommige gevallen 
wordt door deze maatregelen ook op verder weg gelegen woningen een lagere geluidbelasting 
bereikt. Dit is echter per situatie verschillend. 
 
Met het uitvoeren van de voorgenomen projecten zullen niet alle genoemde knelpunten worden 
opgelost. Voor een aantal ervan wordt reeds wel een planstudie uitgevoerd. Daarnaast zal 
worden bezien of voor de resterende knelpunten eveneens een planstudie kan worden opgestart. 
 
10.1.2 Beperking van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden 
Om een goed inzicht te krijgen of de voorgenomen maatregelen ook het gewenste effect 
hebben, zijn opnieuw berekeningen uitgevoerd overeenkomstig de berekeningen die ten 
grondslag liggen aan de geluidbelastingkaarten. Naast de voorgenomen maatregelen zijn zoals 
eerder is aangegeven, in deze berekeningen ook de andere ontwikkelingen rond de wegen en de 
autonome groei van het verkeer meegenomen. 
In de tussenliggende tijd is tevens de berekeningsmethodiek aangepast. Dit heeft met name 
gevolgen voor de situaties waarin een dunne deklaag is aangebracht. De rekenmethodiek is op 
dit punt aangepast op de praktijk waarin blijkt dat de goede akoestische eigenschap van een 
dunne deklaag in de loop der tijd sterk afneemt.  
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In de onderstaande tabellen zijn het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden 
weergegeven zoals dit wordt verwacht op het einde van de periode van dit actieplan (2018) op 
grond van de voorgenomen maatregelen en rekening houdend met de autonome groei van het 
verkeer. In bijlagen B en C is het overzicht opgenomen uitgesplitst per weg en per gemeente. 
 
Tabel 5. Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal (ernstig) gehinderden 

Provincie Noord-Brabant Lden ≥ 55 dB 

Aantal 

woningen 

Aantal 

personen 

Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

Situatie 2011 13150 30260 8700 3800 

Situatie 2016 9280 21315 5900 2515 

 
Tabel 6. Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal slaapgestoorden 

Provincie Noord-Brabant Lnight ≥ 50 dB 

Aantal 

woningen 

Aantal 

personen 

Aantal 

slaapgestoorden 

Situatie 2011 7810 17970 1600 

Situatie 2016 5320 12125 1055 

 
Uit de tabellen blijkt dat ondanks de aanpassing van de rekenmethode waarbij akoestische 
eigenschap van een dunne deklaag is aangepast, het aantal (ernstig) gehinderden sterk afneemt. 
Hierbij moet ook worden opgemerkt dat men voornemens is een aantal wegdelen over te 
dragen aan de gemeente. De woningen langs deze wegdelen zijn niet meer meegenomen in de 
berekeningen. Daarentegen wordt een rondweg bij Zundert aangelegd. De weg door Zundert is 
geen provinciale weg. Door het aanleggen van de rondweg wordt de verkeersintensiteit in de 
kern Zundert wel verlaagd waardoor de geluidbelastingen afnemen. Dit effect is ook niet 
meegenomen in de berekeningen. 
 
10.2 Conclusie bereikte effecten 
Op grond van de gegevens per weg en per gemeente (zie bijlagen B en C) en het bovenstaande 
mag worden geconcludeerd dat: 

• De knelpunten betreffende een aantal kernen en langs een aantal wegen zijn opgeheven 
• Het aantal gehinderden met meer dan 30 % is afgenomen 
• Het aantal ernstig gehinderden met meer dan 30 % is afgenomen 
• Het aantal slaapgestoorden met meer dan 30 %  is afgenomen 

 
Door de vaak vergaande aanpassingen die de projecten (rondwegen) met zich meebrengen, is er 
ook een effect op de lager belaste woningen. Dit heeft vervolgens weer effect op het aantal 
(ernstig) gehinderden en slaapgestoorden. 
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De geluidsreductie door schermen is veelal groter dan die van stil asfalt. De aanwezigheid van 
een scherm heeft dus ook een veel groter effect op verder weg gelegen woningen hetgeen ook 
weer effect heeft op het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden. Dit is met name te zien 
in Loon op Zand (N261) en een aantal rondwegen waar schermen geplaatst moeten worden om 
aan de wettelijke grenswaarden te kunnen voldoen. 
 
Niet in alle situaties is voldoende reductie te behalen. Met name bij situaties waar de woningen 
op korte afstand van drukke wegen of kruisingen staan, is de geluidsbelasting zodanig hoog dat 
met het aanleggen van stil asfalt niet voldoende reductie kan worden behaald of dat het 
aanleggen van stil asfalt vanwege de grote slijtage op kruisingen niet mogelijk is. 
Om verdere reductie te verkrijgen zou het plaatsen van een scherm kunnen worden overwogen. 
Om een aantal redenen is het plaatsen van een scherm vaak niet mogelijk. Het gaat hier om de 
situaties: 

• Waarin woningen te dicht op de weg staan zodat er, mede uit veiligheidsoverwegingen, 
te weinig ruimte is om een scherm te plaatsen; 

• Waarin woningen nabij kruisingen staan zodat een scherm onvoldoende lengte heeft 
om het juiste effect te bereiken en de verkeersveiligheid (uitzicht) in gevaar brengt; 

• Waarin woningen een ontsluiting hebben op de betreffende weg waardoor het scherm 
wordt doorsneden en niet voldoende effect kan hebben; 

• Waarin het alleenstaande woningen betreft. De kosten van een scherm zijn, afgezet 
tegen de relatief lager opbrengst, zodanig hoog dat het niet meer als doelmatig kan 
worden beoordeeld. 

Helaas komt dit ook voor bij woningen langs de provinciale wegen. Wellicht maken toekomstige 
ontwikkelingen het mogelijk de geluidbelasting ook op deze woningen te verlagen. GS van de 
provincie Noord-Brabant zullen deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. 
 
10.3 Kosten 
Aan het treffen van maatregelen zijn over het algemeen kosten verbonden. Bij het aanleggen 
van een nieuwe weg (rondweg) moeten maatregelen getroffen worden om aan de wettelijke 
eisen, opgenomen in de Wet geluidhinder, te kunnen voldoen. In principe is de gehele rondweg 
te zien als maatregel. De rondweg wordt echter niet alleen aangelegd om het aantal 
gehinderden terug te brengen maar ook om de doorstroming te bevorderen en de 
verkeersveiligheid te verhogen. Omdat een integrale afweging ten grondslag ligt aan de keuze 
om een rondweg aan te leggen is niet aan te geven welk deel moet worden toegekend aan het 
verlagen van de geluidbelastingen. 
Dit geldt ook voor de grotere projecten waarbij de gehele weg of een groot deel daarvan wordt 
aangepakt. Hierbij is vaak sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder 
waardoor ook weer aan de wettelijke grenswaarden moet worden voldaan. Een deel van de 
kosten voor maatregelen is dus verweven in de kosten voor de grotere projecten. De kosten voor 
deze projecten zijn reeds via het Programma Provinciale Wegen 2013 – 2022 (voorheen het 
Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) in de begroting opgenomen zodat 
het opnemen van deze projecten in het actieplan geen extra kosten met zich meebrengt. 
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Daarnaast wordt in het kader van het reguliere onderhoud op een aantal locaties de bestaande 
deklaag vervangen door een deklaag met betere akoestische eigenschappen. In alle gevallen is 
hier gekozen voor SMA omdat vanwege de wringende krachten op diverse locaties op de 
betreffende wegen, geen dunne deklagen kunnen worden toegepast. Aanleg/onderhoud van dit 
type deklaag is vrijwel gelijk aan het reguliere wegdektype DAB. Hierdoor zijn er geen 
aanvullende financiën noodzakelijk. 
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11 Vervolg 

Ten behoeve van dit actieplan zijn alle provinciale wegen in de provincie Noord-Brabant 
bezien. Daarnaast heeft een evaluatie van de wegen uit de 1e tranche plaatsgevonden. 
Dit actieplan heeft betrekking op de periode (2013-2018). Over 5 jaar zal opnieuw aan de hand 
van het opstellen van een geluidbelastingkaart en een actieplan worden opgesteld (3e tranche 
2018-2023). De resultaten van de evaluatie van het onderhavige actieplan worden opgenomen 
in het actieplan voor de 3e tranche. 
 
Vooruitlopend op het actieplan in 2018 (3e tranche) zal bij de infrastructurele projecten die 
geïnitieerd worden, rekening worden gehouden met de plandrempel zoals deze nu is 
vastgesteld. Door in een vroegtijdig stadium hier rekening mee te houden, kunnen opnieuw 
knelpunten worden opgelost danwel worden voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. 
Daarnaast zullen een aantal lopende planstudies worden afgerond voor de komproblemen in 
Boekel, Dorst Erp, Gemert en Rucphen. 
Nu er een volledig overzicht is van de geluidsproblematiek langs de provinciale wegen, kan het 
aspect geluid adequaat worden meegenomen in de belangenafweging en de prioritering 
 
Al deze projecten, voor zover deze worden uitgevoerd in de periode 2018-2023, vormen de 
basis voor het actieplan in 2018. 
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12 Beschrijving inspraakproces 

In artikel 11.14 Wet milieubeheer is bepaald dat een actieplan wordt voorbereid 
overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het kunnen inbrengen van 
zienswijzen is echter uitgebreid van belanghebbenden naar eenieder.  
Daarnaast verklaart artikel 11.15 Wet milieubeheer dat artikel 11.9 Wet milieubeheer inzake 
de bekendmaking van het actieplan van overeenkomstige toepassing is.  
 
Bekendmaking 
De bekendmaking van de ter inzage legging heeft op 23 mei 2013 plaatsgevonden. 
 
Terinzagelegging 
Het ontwerp van onderhavig actieplan is vanaf 23 mei 2013 gedurende 6 weken digitaal te 
raadplegen geweest op de internetsite van de provincie. 
Daarnaast heeft men het ontwerp van onderhavig actieplan gedurende deze periode ook in 
kunnen zien op het provinciehuis. 
 
Zienswijze 
Conform artikel 11.14 lid 1 Wet milieubeheer is iedereen in de gelegenheid gesteld om 
zienswijzen in te dienen. Zienswijzen konden, gedurende de periode van terinzagelegging, 
zowel schriftelijk als mondeling worden ingebracht. 
Naar aanleiding van deze ter inzage legging zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 



Figuur I 
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Bijlagen 





Bijlage A 
 
Overzicht provinciale wegen t.b.v. 2e tranche (Staatscourant) 
 

 
 
 



 
 



Bijlage B 
 
Overzicht aantal woningen, personen en (ernstig) gehinderden situatie 2011 
 
Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

A270 Eindhoven 7 17 4 1 

A270 Nuenen c.a. 62 142 31 12 

N69 Valkenswaard 901 2071 720 341 

N69 Bergeijk 16 37 12 6 

N69 Waalre 301 692 236 110 

N257 Steenbergen 436 1002 338 157 

N260 Tilburg 6 14 3 2 

N260 Baarle-Nassau 93 213 85 42 

N260 Gilze en Rijen 9 21 5 2 

N260 Alphen-Chaam 41 94 28 12 

N261 Waalwijk 276 635 152 61 

N261 Loon op Zand 296 681 167 68 

N262 Roosendaal 326 750 180 73 

N263 Zundert 131 301 88 39 

N263 Breda 44 102 26 11 

N264 Uden 273 629 163 68 

N264 Mill en Sint Hubert 144 331 110 51 

N264 Cuijk 282 649 183 80 

N264 Boxmeer 56 129 42 19 

N266 Someren 74 170 52 23 

N266 Asten 5 12 2 1 

N267 Aalburg 11 25 6 2 

N267 Woudrichem 0 0 0 0 

N267 Heusden 97 223 53 21 

N268 Halderberge 186 428 101 40 

N268 Steenbergen 6 14 3 1 

N269 Hilvarenbeek 209 481 118 48 

N269 Tilburg 1 2 1 0 

N269 Reusel - De Mierden 88 203 44 16 

N270 Deurne 682 1568 394 164 

N270 Helmond 79 182 43 17 

N272 Gemert-Bakel 297 683 178 75 



Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

N272 Laarbeek 8 19 4 2 

N272 Sint Anthonis 103 238 63 27 

N277 Gemert-Bakel 247 569 179 81 

N277 Oss 5 12 2 1 

N277 Landerd 69 159 41 17 

N277 Boekel 8 18 7 3 

N277 Uden 6 14 3 1 

N277 Mill en Sint Hubert 0 0 0 0 

N277 Sint Anthonis 12 28 8 4 

N279 Deurne 1 2 1 0 

N279 Schijndel 5 12 2 1 

N279 Veghel 441 1014 246 100 

N279 Laarbeek 17 39 10 4 

N279 Helmond 39 90 20 8 

N279 Sint Michielsgestel 33 76 20 8 

N279 Bernheze 16 38 13 7 

N279 Asten 31 72 19 7 

N279 ‘s-Hertogenbosch 0 0 0 0 

N282 Gilze en Rijen 101 233 79 38 

N282 Oosterhout 134 309 109 51 

N283 Werkendam 61 141 37 16 

N283 Aalburg 121 278 65 26 

N284 Bladel 318 731 172 69 

N284 Reusel - De Mierden 409 940 289 129 

N285 Moerdijk 457 1052 259 106 

N285 Drimmelen 35 80 21 8 

N285 Breda 2 4 2 0 

N286 Bergen op Zoom 6 14 3 2 

N289 Woensdrecht 47 108 31 14 

N321 Grave 231 531 133 55 

N321 Cuijk 217 499 121 49 

N322 Woudrichem 255 587 153 63 

N324 Grave 362 832 213 89 

N324 Landerd 131 301 85 36 

N329 Oss 3 7 2 1 



Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

N389 Moerdijk 17 39 12 5 

N389 Etten-Leur 12 28 8 4 

N394 Etten-Leur 52 120 36 17 

N394 Zundert 14 33 9 4 

N395 Hilvarenbeek 193 444 136 60 

N395 Oirschot 275 633 199 89 

N396 Heeze-Leende 15 35 11 5 

N397 Eersel 177 408 99 40 

N397 Bergeijk 7 17 3 2 

N602 Mill en Sint Hubert 23 53 16 7 

N605 Gemert-Bakel 15 34 13 7 

N605 Boekel 83 190 72 35 

N605 Uden 34 78 23 10 

N607 Gemert-Bakel 18 41 14 7 

N607 Helmond 4 10 2 1 

N612 Helmond 9 21 5 2 

N612 Someren 24 55 20 10 

N613 Bergeijk 43 99 27 11 

N615 Nuenen c.a. 5 10 4 2 

N615 Laarbeek 352 809 237 104 

N616 Veghel 363 835 278 130 

N616 Gemert-Bakel 8 19 4 2 

N617 Schijndel 20 46 13 6 

N617 Sint Michielsgestel 61 140 35 15 

N617 s-Hertogenbosch 6 14 3 2 

N618 Schijndel 41 95 21 8 

N618 Sint Michielsgestel 5 12 2 1 

N618 Boxtel 12 28 7 3 

N618 Sint Oedenrode 2 5 1 0 

N620 Son en Breugel 0 0 0 0 

N620 Best 40 91 28 12 

N622 Schijndel 11 25 8 4 

N622 Veghel 114 262 71 30 

N625 s-Hertogenbosch 4 9 2 1 

N625 Oss 541 1244 336 144 



Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

gehinderden 

Aantal ernstig 

gehinderden 

N629 Oosterhout 39 90 34 17 

N629 Dongen 6 14 4 2 

N631 Gilze en Rijen 36 83 19 8 

N631 Oosterhout 3 6 2 0 

N632 Tilburg 11 26 5 3 

N632 Dongen 16 37 10 4 

N637 Schijndel 18 42 12 6 

N637 Sint Oedenrode 24 54 17 7 

N638 Zundert 62 143 43 19 

N638 Rucphen 17 39 10 4 

N639 Baarle-Nassau 222 511 199 100 

N639 Alphen-Chaam 322 741 266 127 

N640 Etten-Leur 14 32 11 4 

N640 Halderberge 275 632 188 83 

N641 Halderberge 121 279 93 44 

 



Overzicht aantal woningen, personen en slaapgestoorden situatie 2011 
 
Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

slaapgestoorden 

A270 Eindhoven 7 17 1 

A270 Nuenen c.a. 8 18 1 

N69 Valkenswaard 660 1518 147 

N69 Bergeijk 14 32 2 

N69 Waalre 233 536 49 

N257 Steenbergen 337 775 78 

N260 Tilburg 3 7 0 

N260 Baarle-Nassau 81 186 20 

N260 Gilze en Rijen 4 9 0 

N260 Alphen-Chaam 28 64 6 

N261 Waalwijk 114 262 20 

N261 Loon op Zand 121 279 21 

N262 Roosendaal 111 255 19 

N263 Zundert 94 217 17 

N263 Breda 19 44 3 

N264 Uden 151 348 28 

N264 Mill en Sint Hubert 116 266 25 

N264 Cuijk 148 341 32 

N264 Boxmeer 41 95 9 

N266 Someren 63 146 13 

N266 Asten 3 7 0 

N267 Aalburg 6 14 1 

N267 Woudrichem 0 0 0 

N267 Heusden 42 97 7 

N268 Halderberge 106 244 18 

N268 Steenbergen 2 5 0 

N269 Hilvarenbeek 88 202 15 

N269 Tilburg 1 2 0 

N269 Reusel - De Mierden 19 43 3 

N270 Deurne 344 792 66 

N270 Helmond 29 67 4 

N272 Gemert-Bakel 154 354 28 

N272 Laarbeek 5 11 1 

N272 Sint Anthonis 57 131 12 



Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

slaapgestoorden 

N277 Gemert-Bakel 177 407 37 

N277 Oss 1 2 0 

N277 Landerd 40 92 8 

N277 Boekel 8 18 2 

N277 Uden 5 12 0 

N277 Mill en Sint Hubert 0 0 0 

N277 Sint Anthonis 12 28 2 

N279 Deurne 1 2 0 

N279 Schijndel 0 0 0 

N279 Veghel 238 547 44 

N279 Laarbeek 8 19 1 

N279 Helmond 19 44 3 

N279 Sint Michielsgestel 23 52 3 

N279 Bernheze 12 28 2 

N279 Asten 20 46 4 

N279 ‘s-Hertogenbosch 0 0 0 

N282 Gilze en Rijen 72 165 16 

N282 Oosterhout 109 250 24 

N283 Werkendam 45 104 8 

N283 Aalburg 52 120 9 

N284 Bladel 118 271 19 

N284 Reusel - De Mierden 285 656 57 

N285 Moerdijk 174 401 33 

N285 Drimmelen 17 40 3 

N285 Breda 2 4 0 

N286 Bergen op Zoom 4 9 0 

N289 Woensdrecht 32 74 6 

N321 Grave 128 294 24 

N321 Cuijk 70 160 13 

N322 Woudrichem 153 352 29 

N324 Grave 150 345 28 

N324 Landerd 91 209 17 

N329 Oss 3 7 0 

N389 Moerdijk 14 32 3 

N389 Etten-Leur 8 19 1 



Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

slaapgestoorden 

N394 Etten-Leur 36 83 7 

N394 Zundert 9 21 2 

N395 Hilvarenbeek 123 283 25 

N395 Oirschot 193 444 40 

N396 Heeze-Leende 15 34 3 

N397 Eersel 78 180 13 

N397 Bergeijk 2 5 0 

N602 Mill en Sint Hubert 20 46 4 

N605 Gemert-Bakel 15 34 3 

N605 Boekel 77 178 18 

N605 Uden 31 71 6 

N607 Gemert-Bakel 18 41 4 

N607 Helmond 2 5 0 

N612 Helmond 8 18 1 

N612 Someren 22 51 5 

N613 Bergeijk 24 56 5 

N615 Nuenen c.a. 4 9 0 

N615 Laarbeek 217 499 45 

N616 Veghel 251 578 58 

N616 Gemert-Bakel 7 16 1 

N617 Schijndel 19 44 3 

N617 Sint Michielsgestel 24 55 5 

N617 s-Hertogenbosch 4 9 1 

N618 Schijndel 8 18 1 

N618 Sint Michielsgestel 0 0 0 

N618 Boxtel 6 14 1 

N618 Sint Oedenrode 0 0 0 

N620 Son en Breugel 0 0 0 

N620 Best 32 73 6 

N622 Schijndel 7 16 1 

N622 Veghel 71 163 13 

N625 s-Hertogenbosch 2 5 0 

N625 Oss 293 674 55 

N629 Oosterhout 31 71 8 

N629 Dongen 4 9 0 



Weg Gemeente Lden ≥ 55 dB 

Aantal woningen Aantal personen Aantal 

slaapgestoorden 

N631 Gilze en Rijen 18 41 3 

N631 Oosterhout 2 4 0 

N632 Tilburg 5 12 1 

N632 Dongen 13 30 2 

N637 Schijndel 13 30 2 

N637 Sint Oedenrode 16 36 3 

N638 Zundert 45 104 9 

N638 Rucphen 8 18 1 

N639 Baarle-Nassau 173 399 42 

N639 Alphen-Chaam 268 617 61 

N640 Etten-Leur 12 27 2 

N640 Halderberge 187 431 38 

N641 Halderberge 99 228 23 

 
 



Bijlage C 
 
Overzicht aantal woningen, personen en (ernstig) gehinderden situatie 2016 (2025) 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal woningen, personen en 
(ernstig) gehinderden voor de situatie 2016 (2025) als gevolg van de provinciale wegen waarbij 
uitsluitend die wegen zijn vermeld waar maatregelen worden getroffen. Ter vergelijking is ook 
de situatie 2011 opgenomen. 
 

weg gemeente 

Lden ≥ 55 dB 

aantal woningen aantal personen aantal gehinderden 
aantal ernstig 
gehinderden 

2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 

N69 Bergeijk 16 16 37 37 12 12 6 6 

N69 Valkenswaard 16 901 37 2071 10 720 4 341 

N69 Waalre 0 301 0 692 0 236 0 110 

N257 Steenbergen 64 436 141 1003 42 338 18 157 

N260 Alphen-Chaam 39 41 86 94 23 28 10 12 

N260 Baarle-Nassau 14 93 31 214 6 85 2 42 

N261 Loon op Zand 127 296 279 681 64 167 25 68 

N261 Waalwijk 19 276 262 635 56 152 21 61 

N262 Roosendaal 68 326 150 750 34 180 13 73 

N263 Breda 28 44 62 101 15 26 6 11 

N263 Zundert 119 131 262 301 67 88 28 39 

N264 Cuijk 11 282 24 649 5 183 2 80 

N267 Heusden 63 97 139 223 32 53 12 22 

N269 Hilvarenbeek 141 209 310 481 75 118 30 48 

N270 Deurne 297 682 653 1569 170 394 72 164 

N272 Gemert-Bakel 266 297 585 683 146 178 60 75 

N272 St Anthonis 50 103 110 237 30 63 12 26 

N279 Bernheze 17 16 37 37 14 13 7 7 

N279 Schijndel 5 5 11 12 2 2 1 1 

N279 St Michelsgestel 12 33 26 76 9 20 4 8 

N282 Gilze en Rijen 31 101 68 232 23 79 10 37 

N283 Aalburg 107 121 235 278 53 65 21 26 

N283 Werkendam 52 61 114 140 26 37 10 15 

N322 Woudrichem 207 255 455 587 115 153 47 64 

N324 Grave 236 362 519 833 135 213 56 89 

N394 Etten-Leur 46 52 101 120 27 36 11 16 

N395 Hilvarenbeek 146 193 321 444 90 136 39 61 

N396 Heeze-Leende 15 15 33 35 10 11 4 5 



weg gemeente 

Lden ≥ 55 dB 

aantal woningen aantal personen aantal gehinderden 
aantal ernstig 
gehinderden 

2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 

N607 Gemert-Bakel 18 18 40 41 11 14 5 7 

N617 St Michelsgestel 38 61 84 140 20 35 8 14 

N620 Best 38 40 84 92 23 28 10 13 

N637 Schijndel 13 18 29 41 7 12 3 5 

N637 St Oedenrode 17 24 37 55 11 17 5 7 

N638 Zundert 56 62 123 143 40 43 19 19 

N639 Baarle-Nassau 14 222 31 511 7 199 3 100 

N640 Halderberge 306 396 673 911 197 281 86 127 

 
 



Overzicht aantal woningen, personen en slaapgestoorden situatie 2016 (2025) 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal woningen, personen en 
slaapgestoorden voor de situatie 2016 (2025) als gevolg van de provinciale wegen waarbij 
uitsluitend die wegen zijn vermeld waar maatregelen worden getroffen. Ter vergelijking is ook 
de situatie 2011 opgenomen. 
 

weg gemeente 

Lnight ≥ 50 dB 
aantal woningen aantal personen aantal slaapgestoorden 

2016 2011 2016 2011 2016 2011 

N69 Bergeijk 14 14 32 32 2 2 

N69 Valkenswaard 11 660 27 1518 2 147 

N69 Waalre 0 233 0 536 0 49 

N257 Steenbergen 54 337 119 775 10 79 

N260 Alphen-Chaam 24 28 53 64 4 5 

N260 Baarle-Nassau 32 81 70 186 6 20 

N261 Loon op Zand 31 121 68 278 5 21 

N261 Waalwijk 9 114 20 262 1 19 

N262 Roosendaal 13 111 29 255 2 19 

N263 Breda 12 19 26 44 2 4 

N263 Zundert 64 94 141 216 11 17 

N264 Cuijk 1 148 2 340 0 32 

N267 Heusden 26 42 57 97 4 7 

N269 Hilvarenbeek 55 88 121 202 9 15 

N270 Deurne 150 344 330 791 28 66 

N272 Gemert-Bakel 145 154 319 354 24 28 

N272 St Anthonis 34 57 75 131 6 11 

N279 Bernheze 14 12 31 28 4 3 

N279 Schijndel 0 0 0 0 0 0 

N279 St Michelsgestel 10 23 22 53 2 4 

N282 Gilze en Rijen 25 72 55 166 5 16 

N283 Aalburg 23 52 51 120 4 9 

N283 Werkendam 16 45 35 104 2 8 

N322 Woudrichem 113 153 249 352 20 29 

N324 Grave 103 150 227 345 19 29 

N394 Etten-Leur 30 36 66 83 5 7 

N395 Hilvarenbeek 92 123 202 283 16 25 

N396 Heeze-Leende 11 15 24 35 2 3 

N607 Gemert-Bakel 12 18 26 41 3 4 

N617 St Michelsgestel 16 24 35 55 3 4 



weg gemeente 

Lnight ≥ 50 dB 
aantal woningen aantal personen aantal slaapgestoorden 

2016 2011 2016 2011 2016 2011 

N620 Best 26 32 57 74 4 6 

N637 Schijndel 5 13 11 30 1 2 

N637 St Oedenrode 12 16 26 37 2 3 

N638 Zundert 44 45 97 104 9 9 

N639 Baarle-Nassau 7 173 15 398 1 43 

N640 Halderberge 211 296 464 658 39 60 

 
 



Bijlage D Beschrijving provinciale wegen en mogelijke maatregelen 
 

N69 
Gehinderden 2011 

Gemeente Bergeijk: 12 

Gemeente Valkenswaard :720 

Gemeente Waalre : 236 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Bergeijk: 6 

Gemeente Valkenswaard :341 

Gemeente Waalre : 110 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Bergeijk: 2 

Gemeente Valkenswaard :147 

Gemeente Waalre : 49 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

De N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens zorgt al 30 jaar voor verkeersproblemen en overlast in de regio. De 

weg loopt dwars door de dorpskernen Valkenswaard en Waalre en zorgt voor overlast door o.a. vrachtverkeer op de 

weg en sluipverkeer in de omgeving. Dit geeft ook leefbaarheidsproblemen in de kernen van Bergeijk en Eersel. 

 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB De hoogste 

geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse van de Bosstraat in Valkenswaard. 

Doordat de wegen door de kernen Valkenswaard en Waalre lopen, is er sprake van een groot aantal (ernstig) 

gehinderden en slaapgestoorden. 

 

Om de kernen te ontlasten wordt een nieuwe weg aangelegd. Hierbij is gekozen voor de voorkeursvariant, de 

‘Westparallel’. Dit betreft een nieuwe weg tussen de A67 ten zuidwesten van Veldhoven en de huidige N69 ten 

zuiden van Valkenswaard. De huidige wegen door de kernen zullen worden overgedragen aan de gemeenten. 

Op dit moment wordt nog gekeken naar de juiste ligging van deze weg en de aansluitingen. Om deze reden is nog 

geen juiste inschatting te maken van het aantal (ernstig) gehinderden na realisatie maar is een inschatting gemaakt 

op basis van de verschillende varianten voor de ligging.  

 

Na realisatie zullen er geen woningen meer zijn waarop de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeenten Bergeijk, Valkenswaard 

en Waalre : 22 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeenten Bergeijk, Valkenswaard 

en Waalre : 10 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeenten Bergeijk, Valkenswaard 

en Waalre : 4 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2015-2018 

 



 

N257 
Gehinderden 2011 

Gemeente Steenbergen : 338 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Steenbergen : 157 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Steenbergen : 79 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs dit wegvak zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Het betreft in 

hoofdzaak rijtjeswoningen en staan daarom geclusterd bij elkaar. De hoogste geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse 

van de Franseweg in Steenbergen. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In samenhang met de 

aanleg van de op- en afritten van de A4 zal de bestaande deklaag van het gehele weggedeelte ten westen van de 

aansluiting (met uitzondering van de kern Heense Molen) zal worden vervangen door stil asfalt. Vanwege de vele 

aansluitingen is hierbij gekozen voor een SMA. 

Het gedeelte ten oosten van de op- en afritten zal worden overgedragen aan de gemeente Steenbergen. 

 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er langs dit wegvak nog een paar woningen resteren met een geluidbelasting die 

hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting verder te 

verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Steenbergen : 42 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Steenbergen : 18 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Steenbergen : 10 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2014 

 



 

N260 
Gehinderden 2011 

Gemeente Alphen-Chaam : 28 

Gemeente Baarle-Nassau : 85 

Gemeente Gilze en Rijen : 5 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Alphen-Chaam : 12 

Gemeente Baarle-Nassau : 42 

Gemeente Gilze en Rijen : 2 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Alphen-Chaam : 5 

Gemeente Baarle-Nassau :20 

Gemeente Gilze en Rijen : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

 

In de huidige situatie zijn langs de N260 geen geluidwerende voorzieningen aanwezig. Langs deze weg zijn een 

groot aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Dit zijn met name de woningen in de 

kommen. De hoogste geluidsbelasting als gevolg van de N260 is 74 dB ter plaatse van de Molenstraat in Baarle-

Nassau. 

 

De verkeersproblemen in de kommen van de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeente 

Baarle-Hertog nemen toe. De hoge verkeersbelasting wordt vooral veroorzaakt door de provinciale wegen N260 en 

N639 die de kommen doorsnijden. In het centrum van de kommen komen deze wegen samen. Door het 

toenemende verkeer is te verwachten dat het steeds drukker wordt. In samenspraak met de gemeenten is besloten 

om de provinciale wegen door de kommen om te leggen en een rondweg aan te leggen. Om aan de eisen van de 

Wet geluidhinder te voldoen worden op sommige plaatsen wallen aangelegd. 

De wegen door de kommen zullen worden overgedragen aan de gemeenten. 

 

Behalve de omleiding zal een deel ten noorden van Alphen en het laatste gedeelte tegen de Belgische grens (± 

1200m) worden voorzien van een andere deklaag met betere akoestische eigenschappen. Op dit laatste wegstuk 

wordt tevens een snelheidsverlaging toegepast. 

 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er langs deze weg nog een paar woningen aanwezig zijn met een geluidbelasting 

die hoger is dan de plandrempel. Dit zijn woningen die gelegen zijn op locaties waar de weg niet wordt omgeleid. 

Langs de rondweg liggen geen woningen met een geluidbelasting boven d plandrempel. De huidige mogelijkheden 

bieden geen oplossing de geluidbelasting verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Alphen-Chaam : 23 

Gemeente Baarle-Nassau : 6 

Gemeente Gilze en Rijen : 5 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Alphen-Chaam : 10 

Gemeente Baarle-Nassau : 2 

Gemeente Gilze en Rijen : 2 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Alphen-Chaam : 4 

Gemeente Baarle-Nassau : 6 

Gemeente Gilze en Rijen : 0 

Jaar realisatie Geplande realisatie randweg : 2015-2016 

Geplande realisatie wegdek Alphen : 2015 

 



 

N261 
Gehinderden 2011 

Gemeente Loon op Zand : 167 

Gemeente Waalwijk : 152 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Loon op Zand : 68 

Gemeente Waalwijk : 61 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Loon op Zand : 21 

Gemeente Waalwijk : 19 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

In de huidige situatie zijn langs de N261 al een aantal geluidwerende voorzieningen aanwezig in de vorm van 

geluidsschermen/-wallen, te weten: 

- Westeinde / “A59”: 1,35 m (oostzijde) - Landgoed Driessen: 5 m (westzijde) 

- Oosteind: hoogte 1,65 m (westzijde) / 2,3 m (oostzijde) - Efteling: 2 m (westzijde) 

- woning Horst nr. 51: 1,5 m (westzijde) - Hoge Steenweg: 2,5 m (oostzijde) 

- Van Haestrechtstraat: 1,5 m (westzijde) / 1,75 m (oostzijde) 

 

Ondanks deze voorzieningen zijn langs de N261 (Tilburg –Waalwijk) een aantal woningen aanwezig met een 

geluidbelasting van meer dan 65 dB. Deze woningen zijn met name gelegen langs wegen die de N261 kruisen 

(middels een viaduct). De hoogste geluidsbelasting is 73 dB ter plaatse van de Bergstraat in Loon op Zand. 

 

Op dit moment is een project in voorbereiding om de gehele weg om te bouwen. Om deze reden is uitgegaan van 

de verkeersprognose voor 2025. Op grond van de Wet geluidhinder moet bij de reconstructie van een weg worden 

gekeken naar de geluidbelasting. Uitgangspunt bij de aanpassing is dat de gehele weg zal worden voorzien van stil 

asfalt. Om verder te voldoen aan de wettelijke eisen moet de afscherming bij Oosteind aan de oostzijde worden 

verhoogd naar 3,0 m en aan de westzijde naar 3,5 m met een lengte van 400 m. Ter plaatse van de Van 

Haestrechtstraat (oostzijde) wordt de afscherming verhoogd naar 3,0 m met een lengte van 200 m. De aarden wal 

welke voorzien is ter hoogte van Landgoed Driessen, zal worden verhoogd naar 6 meter of aangepast naar een 

aarden wal van 4 m hoog met daarop een scherm van 1 m. De aarden wallen nabij Westeinde, Europalaan en ter 

hoogte van de woning Horst nr. 51 kunnen ongewijzigd blijven. 

 

Omdat de N261 in de gemeente Loon op Zand slechts minimale wijzigingen ondergaat, komen uit de aanpassing 

van de weg buiten het toepassen van stil asfalt geen extra maatregelen voort. Wel zal de snelheid worden 

teruggebracht naar 100 km/u. 

Om de geluidbelasting op de resterende woningen terug te brengen tot de plandrempel van 65 dB zal de aarden wal 

bij de Hoge Steenweg een hoogte krijgen van 3 m en worden verlengd tot 120 m. Verder zullen schermen worden 

geplaatst nabij de Bergstraat (oostzijde) met een hoogte van 2,5 m en een lengte van 150 m en ter hoogte van de 

Heideweg 10 met een hoogte van 1 m en een lengte van 60 m. 

 

Gehinderden 2025 

Gemeente Loon op Zand : 64 

Gemeente Waalwijk : 56 

Ernstig gehinderden 2025 

Gemeente Loon op Zand : 25 

Gemeente Waalwijk : 21 

Slaapgestoorden 2025 

Gemeente Loon op Zand : 5 

Gemeente Waalwijk : 1 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2013-2015 

 



 

N262 
Gehinderden 2011 

Gemeente Roosendaal : 180 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Roosendaal : 73 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Roosendaal : 19 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Ter hoogte van de Willem Dreesweg zijn schermen aanwezig. Langs dit wegvak zijn een aantal woningen aanwezig 

met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Het betreft in hoofdzaak rijtjeswoningen in de wijken gelegen langs de 

weg. De hoogste geluidsbelasting is 67 dB ter plaatse van de Steuvelslaan in Roosendaal. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg is de bestaande deklaag vervangen door een dunne deklaag. Daarnaast is ten noorden van de 

Willem Dreeslaan de snelheid verlaagd. 

 

Na het treffen van genoemde maatregelen zullen er langs dit wegvak geen woningen meer zijn met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Roosendaal : 34 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Roosendaal : 13 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Roosendaal : 2 

Jaar realisatie Realisatie : 2012 

 



 

N263 
Gehinderden 2011 

Gemeente Breda : 26 

Gemeente Zundert : 88 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Breda : 11 

Gemeente Zundert : 39 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Breda : 4 

Gemeente Zundert : 17 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Bredaseweg in Zundert. 

 

De weg door Zundert behoort niet tot de provinciale weg. De verkeerssituatie in de kern Zundert is echter zodanig 

dat de provincie en de gemeente Zundert hebben besloten een rondweg aan te leggen. Deze nieuwe weg leidt het 

verkeer om het centrum van Zundert heen. Met name de Molenstraat wordt hierdoor minder druk, aantrekkelijker 

en veiliger. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting op het gedeelte tussen Breda en Zundert (met uitzondering van de kern 

Rijsbergen) terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het onderhoud van de weg zal de 

bestaande deklaag worden vervangen door stil asfalt in de vorm van SMA. 

 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er in de gemeente Breda langs deze weg geen woningen meer zijn met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. In de gemeente Zundert zullen er langs deze weg nog een paar 

woningen aanwezig zijn met een geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. Dit zijn woningen die gelegen zijn 

op locaties waar de weg niet wordt omgeleid. Langs de rondweg liggen geen woningen met een geluidbelasting 

boven de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Breda : 15 

Gemeente Zundert : 67 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Breda : 6 

Gemeente Zundert : 28 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Breda : 2 

Gemeente Zundert : 11 

Jaar realisatie Geplande realisatie randweg : 2014-2015 

Geplande realisatie wegdeel Breda-Zundert : 2013 

 



 

N264 
Gehinderden 2011 

Gemeente Uden : 163 

Gemeente Mill en St. Hubert : 110 

Gemeente Cuijk : 183 

Gemeente Boxmeer : 42 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Uden : 68 

Gemeente Mill en St. Hubert : 51 

Gemeente Cuijk : 80 

Gemeente Boxmeer : 19 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Uden : 28 

Gemeente Mill en St. Hubert : 25 

Gemeente Cuijk : 32 

Gemeente Boxmeer : 9 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse van de Kerkstraat in Cuijk. 

 

Veel bewoners in de kern Haps hebben overlast van het verkeer dat door de kern van Haps rijdt. Hierdoor staat de 

leefbaarheid onder druk. Het is niet uit te sluiten dat de leefbaarheid verder zal verslechteren als gevolg van de groei 

van het verkeer. Daarom is besloten te onderzoeken of de aanleg van een randweg mogelijk is. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat een zuidoostelijke randweg de beste oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in Haps. 

 

Door de aanleg wordt in de gemeente Cuijk een groot deel van het aantal (ernstig) gehinderden verminderd. Na de 

aanleg van randweg  zullen er in de overige gemeenten langs deze weg nog woningen aanwezig zijn met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De komende jaren zal worden gekeken welke maatregelen verder 

te treffen zijn. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Uden : 163 

Gemeente Mill en St. Hubert : 110 

Gemeente Cuijk : 5 

Gemeente Boxmeer : 42 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Uden : 68 

Gemeente Mill en St. Hubert : 51 

Gemeente Cuijk : 2 

Gemeente Boxmeer : 19 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Uden : 28 

Gemeente Mill en St. Hubert : 25 

Gemeente Cuijk : 0 

Gemeente Boxmeer : 9 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2015-21016 

 



 

N266 
Gehinderden 2011 

Gemeente Someren : 52 

Gemeente Asten : 2 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Someren : 23 

Gemeente Asten : 1 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Someren : 13 

Gemeente Asten : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Kanaaldijk in Someren. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Someren : 52 

Gemeente Asten : 2 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Someren : 23 

Gemeente Asten : 1 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Someren : 13 

Gemeente Asten : 0 

Jaar realisatie - 

 

N267 
Gehinderden 2011 

Gemeente Aalburg : 6 

Gemeente Woudrichem : 0 

Gemeente Heusden : 53 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Aalburg : 2 

Gemeente Woudrichem : 0 

Gemeente Heusden : 21 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Aalburg : 1 

Gemeente Woudrichem : 0 

Gemeente Heusden : 7 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg is één woning aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste geluidsbelasting is 

67 dB ter plaatse van de Grotestraat in Heusden. 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg is de bestaande deklaag vervangen door stil asfalt. 

 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er langs deze weg geen woningen meer zijn met een geluidbelasting die hoger is 

dan de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Aalburg : 6 

Gemeente Woudrichem : 0 

Gemeente Heusden : 32 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Aalburg : 2 

Gemeente Woudrichem : 0 

Gemeente Heusden :12 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Aalburg : 1 

Gemeente Woudrichem : 0 

Gemeente Heusden : 4 

Jaar realisatie Geplande realisatie 2012 

 



 

N268 
Gehinderden 2011 

Gemeente Halderberge : 101 

Gemeente Steenbergen : 3 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Halderberge : 40 

Gemeente Steenbergen : 1 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Halderberge : 18 

Gemeente Steenbergen : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 69 dB ter plaatse van de Meirstraat in Halderberge.  

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen.  

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Halderberge : 101 

Gemeente Steenbergen : 3 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Halderberge : 40 

Gemeente Steenbergen : 1 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Halderberge : 18 

Gemeente Steenbergen : 0 

Jaar realisatie - 

 

N269 
Gehinderden 2011 

Gemeente Hilvarenbeek : 118 

Gemeente Tilburg : 1 

Gemeente Reusel-De Mierden : 44 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Hilvarenbeek : 48 

Gemeente Tilburg : 0 

Gemeente Reusel-De Mierden : 16 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Hilvarenbeek : 15 

Gemeente Tilburg : 0 

Gemeente Reusel-De Mierden : 3 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Ambrosiusweg  in Hilvarenbeek. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In de komende periode tot 

2014 wordt in het kader van onderhoud slechts een beperkt gedeelte van de weg (gelegen in de gemeente Tilburg) 

aangepakt.  

Voor het gedeelte tussen de rotonde/aansluiting Hilvarenbeek en de A58 zal nog een planstudie worden gestart. 
Onderdeel hiervan zal het verminderen van de geluidbelasting zijn. Hoewel nog onduidelijk is hoe het project er uit 
komt te zien, is de verwachting dat, om de geluidbelasting te reduceren, het aanbrengen van stil asfalt in de vorm 
van SMA deel zal uitmaken van het project. 
 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er langs deze weg in de gemeente Hilvarenbeek geen woningen meer zijn met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Hilvarenbeek : 75 

Gemeente Tilburg : 1 

Gemeente Reusel-De Mierden : 44 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Hilvarenbeek : 30 

Gemeente Tilburg : 0 

Gemeente Reusel-De Mierden : 16 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Hilvarenbeek : 9 

Gemeente Tilburg : 0 

Gemeente Reusel-De Mierden : 3 

Jaar realisatie Geplande realisatie 2016 



 

N270 
Gehinderden 2011 

Gemeente Deurne : 394 

Gemeente Helmond : 43 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Deurne : 164 

Gemeente Helmond : 17 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Deurne : 66 

Gemeente Helmond : 4 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Langstraat  in Deurne. 

 

In de kern Deurne wordt veel hinder ondervonden van de aanwezige tunnelbak. Hoewel dit met name te maken 

had met de naden, is deze inmiddels voorzien van een nieuwe deklaag.  

Langs het gedeelte weg tussen Deurne en de grens met Limburg staan diverse woningen dicht op de weg en 

ondervinden een hoge geluidbelasting. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. Op dit moment loopt een 

planstudie om dit gedeelte integraal aan te pakken. Hoewel de uitvoering vooralsnog is voorzien na de periode van 

de 2e tranche, bestaat er een reële mogelijkheid dat het gehele project naar voren wordt gehaald indien duidelijk 

blijkt dat er sprake is van quick-wins.  

Omdat dit voor het aspect geluid zeer zeker het geval is, is er ten behoeve van di actieplan vanuit gegaan dat het 

project toch in de periode van de 2e tranche wordt uitgevoerd. 

 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er langs dit weggedeelte nog een paar woningen resteren met een geluidbelasting 

die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden echter geen oplossing de geluidbelasting verder 

te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Deurne : 170 

Gemeente Helmond : 43 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Deurne : 72 

Gemeente Helmond : 17 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Deurne : 28 

Gemeente Helmond : 4 

Jaar realisatie Geplande realisatie 2018 (mogelijk 3e tranche) 

 



 

A270 
Gehinderden 2011 

Gemeente Nuenen ca : 31 

Gemeente Eindhoven : 4 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Nuenen ca : 12  

Gemeente Eindhoven : 1 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Nuenen ca : 1 

Gemeente Eindhoven : 1 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn geen woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 64 dB ter plaatse van de Mulakkers in Nuenen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Nuenen ca : 31 

Gemeente Eindhoven : 4 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Nuenen ca : 12 

Gemeente Eindhoven : 1 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Nuenen ca : 1 

Gemeente Eindhoven : 1 

Jaar realisatie - 

 

N272 
Gehinderden 2011 

Gemeente Laarbeek : 4 

Gemeente Gemert-Bakel : 178 

Gemeente St Anthonis : 63 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Laarbeek : 2 

Gemeente Gemert-Bakel : 75 

Gemeente St Anthonis : 27 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Laarbeek : 1 

Gemeente Gemert-Bakel : 28 

Gemeente St Anthonis : 12 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 69 dB ter plaatse van de Boxmeerseweg in St Anthonis. 

 

In het kader van het reguliere onderhoud zullen alle betonnen deklagen worden vervangen door stil asfalt in de 

vorm van SMA. Na het treffen van deze maatregel zullen in de gemeente Gemert-Bakel en St Anthonis nog een 

paar woningen resteren met een geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden 

echter geen oplossing de geluidbelasting verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Laarbeek : 4 

Gemeente Gemert-Bakel : 146 

Gemeente St Anthonis : 30 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Laarbeek : 2 

Gemeente Gemert-Bakel : 60 

Gemeente St Anthonis : 12 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Laarbeek : 1 

Gemeente Gemert-Bakel : 24 

Gemeente St Anthonis : 6 

Jaar realisatie Geplande realisatie 2013 

 



 

N277 
Gehinderden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 179 

Gemeente Oss : 2 

Gemeente Landerd : 41 

Gemeente Boekel : 7 

Gemeente Uden : 3 

Gemeente Mill en St Hubert : 0 

Gemeente St Anthonis : 8 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 81 

Gemeente Oss : 1 

Gemeente Landerd : 17 

Gemeente Boekel : 3 

Gemeente Uden : 1 

Gemeente Mill en St Hubert : 0 

Gemeente St Anthonis : 4 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 37 

Gemeente Oss : 0 

Gemeente Landerd : 8 

Gemeente Boekel : 2 

Gemeente Uden : 0 

Gemeente Mill en St Hubert : 0 

Gemeente St Anthonis : 2 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 71 dB ter plaatse van de Zeelandsedijk in Gemert-Bakel. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 179 

Gemeente Oss : 2 

Gemeente Landerd : 41 

Gemeente Boekel : 7 

Gemeente Uden : 3 

Gemeente Mill en St Hubert : 0 

Gemeente St Anthonis : 8 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 81 

Gemeente Oss : 1 

Gemeente Landerd : 17 

Gemeente Boekel : 3 

Gemeente Uden : 1 

Gemeente Mill en St Hubert : 0 

Gemeente St Anthonis : 4 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 37 

Gemeente Oss : 0 

Gemeente Landerd : 8 

Gemeente Boekel : 2 

Gemeente Uden : 0 

Gemeente Mill en St Hubert : 0 

Gemeente St Anthonis : 2 

Jaar realisatie - 

 



 

N279 
Gehinderden 2011 

Gemeente Deurne : 1 

Gemeente Schijndel : 2 

Gemeente Veghel : 246 

Gemeente Laarbeek : 10 

Gemeente Helmond : 20 

Gemeente St Michelsgestel : 20 

Gemeente Bernheze : 13 

Gemeente Asten : 19 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Deurne : 0 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente Veghel : 100 

Gemeente Laarbeek : 4 

Gemeente Helmond : 8 

Gemeente St Michelsgestel : 8 

Gemeente Bernheze : 7 

Gemeente Asten : 7 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Deurne : 0 

Gemeente Schijndel : 0 

Gemeente Veghel : 44 

Gemeente Laarbeek : 1 

Gemeente Helmond : 3 

Gemeente St Michelsgestel : 3 

Gemeente Bernheze : 2 

Gemeente Asten : 4 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn meerdere woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Het betreft in 

hoofdzaak verspreid staande woningen. In de kern Veghel is sprake van meer aaneengesloten bebouwing. De 

hoogste geluidsbelasting is 75 dB ter plaatse van de Rijksweg te Veghel. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. Op een aantal plaatsen is 

reeds stil asfalt aangebracht. Desondanks zal de geluidbelasting op een aantal woningen niet lager worden dan de 

plandrempel. Op een aantal locatie is zelfs nog sprake van geluidsbelastingen hoger dan 70 dB. Om deze reden 

kunnen aanvullende maatregelen worden overwogen. 

 

Wegdeel Veghel-‘s-Hertogenbosch 

Al vele jaren is onderkend dat de weg langs de Zuid-Willemsvaart tussen 's-Hertogenbosch en Veghel (de N279-

Noord) door de groei van het verkeer doorstromingsproblemen kent. Een goede afwikkeling van het verkeer uit de 

omliggende kernen staat onder druk. 

Door de aanleg van de A50 is deze problematiek nog urgenter geworden. De industrieterreinen van Veghel dreigen 

slecht bereikbaar te worden en er is sluipverkeer in het gebied door Berlicum, Heeswijk, Schijndel en Veghel. Dit 

leidt ook tot een minder goede verkeersveiligheid. Na een aantal verkennende studies (periode 2000-2004) is deze 

problematiek de aanleiding geweest voor het uitvoeren van een project op de N279 tussen Veghel en ’s-

Hertogenbosch op te waarderen en te verbreden tot 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen. Hierbij worden 

tevens geluidwerende maatregelen gerealiseerd. 

 

Wegdeel Veghel-Asten 

Om de regio bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden, zal een opwaardering van de N279 tussen 

Veghel en Asten plaatsvinden in combinatie met de aanleg van een nieuwe oostwestverbinding waarmee de ‘ruit’ 

van verkeerswegen rond Eindhoven-Helmond wordt voltooid. Betreffende de ontwikkelingen binnen dit project dat 

bekend staat onder de naam Noordoostcorridor, zal naar verwachting in de komende jaren meer duidelijkheid 

ontstaan. Het ligt daarmee niet in de rede (aanvullende) geluidreducerende maatregelen te treffen aan de weg ter 

plaatse van dit traject. 

Bij de uitwerking van dit project zal met name aandacht zijn voor het reduceren van geluidbelastingen tot onder de 

plandrempel. 

 



Wegdeel Asten-grens Limburg 

De N279 loopt nabij de grens met Limburg dicht langs een stiltegebied. In het kader van het reguliere onderhoud 

zal de bestaande deklaag worden vervangen door stil asfalt in de vorm van SMA. Als gevolg hiervan zal ook de 

geluidbelasting op de woningen ter hoogte van het stiltegebied worden gereduceerd. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel omdat niet over de gehele lengte van de weg maatregelen worden 

getroffen.  

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Deurne : 1 

Gemeente Schijndel : 2 

Gemeente Veghel : 246 

Gemeente Laarbeek : 10 

Gemeente Helmond : 20 

Gemeente St Michelsgestel : 9 

Gemeente Bernheze : 14 

Gemeente Asten : 19 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Deurne : 0 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente Veghel : 100 

Gemeente Laarbeek : 4 

Gemeente Helmond : 8 

Gemeente St Michelsgestel : 4 

Gemeente Bernheze : 7 

Gemeente Asten : 7 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Deurne : 0 

Gemeente Schijndel : 0 

Gemeente Veghel : 44 

Gemeente Laarbeek : 1 

Gemeente Helmond : 3 

Gemeente St Michelsgestel : 2 

Gemeente Bernheze : 4 

Gemeente Asten : 4 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Jaar realisatie Geplande realisatie wegdeel Veghel-’s-Hertogenbosch: 2014-2016 

Geplande realisatie wegdeel Asten-grens Limburg: 2014 

 



 

N282 
Gehinderden 2011 

Gemeente Gilze en Rijen : 79 

Gemeente Oosterhout : 109 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Gilze en Rijen : 38 

Gemeente Oosterhout : 51 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Gilze en Rijen : 16 

Gemeente Oosterhout : 24 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs de N282 (Tilburg-Breda) is een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Het 

betreft in hoofdzaak geclusterde rijtjeswoningen. De hoogste geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse van de Rijksweg in 

Gilze en Rijen. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. Het aanleggen van stil 

asfalt wordt beperkt door de aanwezigheid van een kruising. De hoge geluidbelasting wordt veroorzaakt door de 

grote hoeveelheid verkeer die van de weg gebruik maakt. Hierdoor ontstaan ook onveilige situaties en wordt de 

doorstroming belemmerd. De problematiek is zeer divers. Om ervoor te zorgen dat de weg kan blijven functioneren 

als een zogenaamde ‘gebiedsontsluitingsweg’ is een planstudie uitgevoerd naar een oplossing voor de stagnerende 

verkeersafwikkeling waarbij ook naar aspecten als leefbaarheid en (omgevings)veiligheid is gekeken. 

Als onderdeel van het plan zal de N282 deels een andere ligging krijgen waarbij deze niet meer door de kern Hulten 

zal gaan. 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

Ook de kern Dorst ondervindt hoge geluidbelastingen. In samenhang met de aanpassing van de N282 ter hoogte 

van Hulten en Rijen wordt onderzocht of de N282 ten zuiden van Dorst kan worden omgelegd. Omdat hierover te 

weinig duidelijkheid bestaat, is dit niet meegenomen in dit actieplan. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Gilze en Rijen : 23 

Gemeente Oosterhout : 109 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Gilze en Rijen : 10 

Gemeente Oosterhout : 51 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Gilze en Rijen : 5 

Gemeente Oosterhout : 24 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2015 

 



 

N283 
Gehinderden 2011 

Gemeente Werkendam : 37 

Gemeente Aalburg : 65 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Werkendam : 16 

Gemeente Aalburg : 26 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Werkendam : 8 

Gemeente Aalburg : 9 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 67 dB ter plaatse van de Jachtlaan in Werkendam. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag worden vervangen door stil asfalt in de vorm van SMA. 

 

Na de aanleg van stil asfalt zullen er langs dit wegvak geen woningen meer zijn met een geluidbelasting die hoger is 

dan de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Werkendam : 26 

Gemeente Aalburg : 53 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Werkendam : 10 

Gemeente Aalburg : 21 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Werkendam : 2 

Gemeente Aalburg : 4 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2013 

 

N284 
Gehinderden 2011 

Gemeente Bladel : 172 

Gemeente Reusel-De Mierden : 289 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Bladel : 69 

Gemeente Reusel-De Mierden : 129 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Bladel : 19 

Gemeente Reusel-De Mierden : 57 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse van de Rondweg in Bladel en De Hoeven in Reusel-De Mierden. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Bladel : 172 

Gemeente Reusel-De Mierden : 289 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Bladel : 69 

Gemeente Reusel-De Mierden : 129 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Bladel : 19 

Gemeente Reusel-De Mierden : 57 

Jaar realisatie - 

 



 

N285 
Gehinderden 2011 

Gemeente Moerdijk : 259 

Gemeente Drimmelen : 21 

Gemeente Breda : 2 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Moerdijk : 106 

Gemeente Drimmelen : 8 

Gemeente Breda : 0 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Moerdijk : 33 

Gemeente Drimmelen : 3 

Gemeente Breda : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Dr. Arienslaan in Moerdijk. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Moerdijk : 259 

Gemeente Drimmelen : 21 

Gemeente Breda : 2 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Moerdijk : 106 

Gemeente Drimmelen : 8 

Gemeente Breda : 0 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Moerdijk : 33 

Gemeente Drimmelen : 3 

Gemeente Breda : 0 

Jaar realisatie - 

 

N286 
Gehinderden 2011 

Gemeente : Bergen op Zoom : 3 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente : Bergen op Zoom : 2 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Bergen op Zoom : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn geen woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 65 dB ter plaatse van de Kijkuit in Bergen op Zoom. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Bergen op Zoom : 3 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Bergen op Zoom : 2 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Bergen op Zoom : 0 

Jaar realisatie - 

 

N289 
Gehinderden 2011 

Gemeente Woensdrecht : 31 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Woensdrecht : 14 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Woensdrecht : 6 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 69 dB ter plaatse van de Putseweg in Woensdrecht. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Woensdrecht : 31 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Woensdrecht : 14 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Woensdrecht : 6 

Jaar realisatie - 



 

N321 
Gehinderden 2011 

Gemeente Grave: 133 

Gemeente Cuijk : 121 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Grave: 55 

Gemeente Cuijk : 49 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Grave: 24 

Gemeente Cuijk : 13 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 69 dB ter plaatse van de St. Elisabethstraat in Grave. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Grave: 133 

Gemeente Cuijk : 121 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Grave: 55 

Gemeente Cuijk : 49 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Grave: 24 

Gemeente Cuijk : 13 

Jaar realisatie - 

 

N322 
Gehinderden 2011 

Gemeente Woudrichem: 153 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Woudrichem : 63 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Woudrichem : 29 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Almweg in Woudrichem. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag tussen km 7,0 - km 9,2 en tussen km 10,5 - km 11,4 worden 

vervangen door stil asfalt in de vorm van SMA. Het toepassen van een deklaag met betere akoestische 

eigenschappen is vanwege de ondergrond niet mogelijk. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Woudrichem : 115 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Woudrichem : 47 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Woudrichem : 20 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2013 

 



 

N324 
Gehinderden 2011 

Gemeente Grave : 213 

Gemeente Landerd : 85 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Grave : 89 

Gemeente Landerd : 36 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Grave : 28 

Gemeente Landerd : 17 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Bosschebaan in Grave. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag worden vervangen door stil asfalt in de vorm van SMA. Vanwege 

de vele directe ontsluitingen op de weg en de daarmee optredende wringende krachten is het toepassen van een 

deklaag met betere akoestische eigenschappen. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Grave : 135 

Gemeente Landerd : 85 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Grave : 56 

Gemeente Landerd :36 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Grave : 19 

Gemeente Landerd : 17 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2014 

 

N329 
Gehinderden 2011 

Gemeente Oss : 2 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Oss : 1 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Oss : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn geen woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 63 dB ter plaatse van de Paalgravenlaan in Oss. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Oss : 2 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Oss : 1 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Oss : 0 

Jaar realisatie - 

 



 

N389 
Gehinderden 2011 

Gemeente Moerdijk : 12 

Gemeente Etten-Leur : 8 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Moerdijk : 5 

Gemeente Etten-Leur : 4 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Moerdijk : 3 

Gemeente Etten-Leur : 1 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Zevenbergseweg in Etten-Leur. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Moerdijk : 12 

Gemeente Etten-Leur : 8 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Moerdijk : 5 

Gemeente Etten-Leur : 4 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Moerdijk : 3 

Gemeente Etten-Leur : 1 

Jaar realisatie - 

 

N394 
Gehinderden 2011 

Gemeente Etten-Leur : 36 

Gemeente Zundert : 9 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Etten-Leur : 17 

Gemeente Zundert : 4 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Etten-Leur : 7 

Gemeente Zundert : 2 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Rijsbergseweg in Etten-Leur. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag tussen km 5,5 en 7,4 worden vervangen door stil asfalt in de vorm 

van SMA. Vanwege de vele directe ontsluitingen op de weg en de daarmee optredende wringende krachten is het 

toepassen van een deklaag met betere akoestische eigenschappen. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zal er langs deze weg nog één woning resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Etten-Leur : 27 

Gemeente Zundert : 9 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Etten-Leur : 11 

Gemeente Zundert : 4 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Etten-Leur : 5 

Gemeente Zundert : 2 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2014 

 



 

N395 
Gehinderden 2011 

Gemeente Hilvarenbeek : 136 

Gemeente Oirschot : 199 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Hilvarenbeek : 60 

Gemeente Oirschot : 89 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Hilvarenbeek : 25 

Gemeente Oirschot : 40 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 73 dB ter plaatse van de Julianastraat in Hilvarenbeek. 

De hoge geluidbelastingen treden met name op in de kernen Diessen, Middelbeers en Oostelbeers 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande verharding tussen km 1,8 en 3,7 (kern Diessen) worden vervangen door stil 

asfalt in de vorm van SMA. Vanwege de vele directe ontsluitingen op de weg en de daarmee optredende wringende 

krachten is het toepassen van een deklaag met betere akoestische eigenschappen. 

In de kernen Middelbeers en Oostelbeers is dit type deklaag reeds aanwezig. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Hilvarenbeek : 90 

Gemeente Oirschot : 199 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Hilvarenbeek : 39 

Gemeente Oirschot : 89 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Hilvarenbeek : 16 

Gemeente Oirschot : 40 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2014 

 



 

N396 
Gehinderden 2011 

Gemeente Heeze-Leende : 11 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Heeze Leende : 5 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Heeze-Leende : 3 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Valkenswaardseweg in Heeze-Leende. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag tussen km 4,9 en 8,5 worden vervangen door stil asfalt in de vorm 

van SMA. Vanwege de vele directe ontsluitingen op de weg en de daarmee optredende wringende krachten is het 

toepassen van een deklaag met betere akoestische eigenschappen. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Heeze-Leende : 10 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Heeze-Leende : 4 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Heeze-Leende : 2 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2013 

 

N397 
Gehinderden 2011 

Gemeente Eersel : 99 

Gemeente Bergeijk : 3 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Eersel : 40 

Gemeente Bergeijk : 2 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Eersel : 13 

Gemeente Bergeijk : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Dreef in Eersel. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

Het is niet uit te sluiten dat in samenhang met de aanleg van het nieuwe tracé van de N69 ook nog gekeken wordt 

naar de ontwikkelingen op de N397. Op dit moment is daar nog geen besluit over genomen. Indien de N397 nader 

wordt bezien, zal ook worden getracht de overschrijding van de plandrempel op te heffen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Eersel : 99 

Gemeente Bergeijk : 3 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Eersel : 40 

Gemeente Bergeijk : 2 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Eersel : 13 

Gemeente Bergeijk : 0 

Jaar realisatie Mogelijk overeenkomstig realisatie N69 

 



 

N602 
Gehinderden 2011 

Gemeente Mill en St Hubert : 16 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Mill en St Hubert : 7 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Mill en St Hubert : 4 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg is één woning aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Dit is ter plaatse van de 

Wanroijseweg in Mill en St Hubert met een geluidbelasting van 66 dB. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Mill en St Hubert : 16 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Mill en St Hubert : 7 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Mill en St Hubert : 4 

Jaar realisatie - 

 

N605 
Gehinderden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 13 

Gemeente Boekel : 72 

Gemeente Uden : 23 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 7 

Gemeente Boekel : 35 

Gemeente Uden : 10 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 3 

Gemeente Boekel : 18 

Gemeente Uden : 6 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 74 dB ter plaatse van de Volkelseweg in Boekel. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 13 

Gemeente Boekel : 72 

Gemeente Uden : 23 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 7 

Gemeente Boekel : 35 

Gemeente Uden : 10 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 3 

Gemeente Boekel : 18 

Gemeente Uden : 6 

Jaar realisatie - 

 



 

N607 
Gehinderden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 14 

Gemeente Helmond : 2 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 7 

Gemeente Helmond : 1 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Gemert-Bakel : 4 

Gemeente Helmond : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Bakelsebrug in Gemert-Bakel. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag tussen km 1,4 en 2,7 worden vervangen door stil asfalt in de vorm 

van SMA. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 11 

Gemeente Helmond : 2 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 5 

Gemeente Helmond : 1 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Gemert-Bakel : 3 

Gemeente Helmond : 0 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2015 

 

N612 
Gehinderden 2011 

Gemeente Helmond : 5 

Gemeente Someren : 20 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Helmond : 2 

Gemeente Someren : 10 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Helmond : 1 

Gemeente Someren : 5 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Stipdonk in Someren. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Helmond : 5 

Gemeente Someren : 20 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Helmond : 2 

Gemeente Someren : 10 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Helmond : 1 

Gemeente Someren : 5 

Jaar realisatie - 

 



 

N613 
Gehinderden 2011 

Gemeente Bergeijk : 27 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Bergeijk : 11 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Bergeijk : 5 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Bucht in Bergeijk. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. Deze weg zal in 

tijdens de looptijd van de 2e tranche worden overgedragen aan de gemeente. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Bergeijk : 27 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Bergeijk : 11 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Bergeijk : 5 

Jaar realisatie - 

 

N615 
Gehinderden 2011 

Gemeente Nuenen : 4 

Gemeente Laarbeek : 237 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Nuenen : 2 

Gemeente Laarbeek : 104 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Nuenen : 0 

Gemeente Laarbeek : 45 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 71 dB ter plaatse van de Lieshoutseweg in Nuenen. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Nuenen : 4 

Gemeente Laarbeek : 237 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Nuenen : 2 

Gemeente Laarbeek : 104 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Nuenen : 0 

Gemeente Laarbeek : 45 

Jaar realisatie - 

 



 

N616 
Gehinderden 2011 

Gemeente Veghel : 278 

Gemeente Gemert-Bakel : 4 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Veghel : 130 

Gemeente Gemert-Bakel : 2 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Veghel : 58 

Gemeente Gemert-Bakel : 1 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 75 dB ter plaatse van de Schansoord in Veghel. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Veghel : 278 

Gemeente Gemert-Bakel : 4 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Veghel : 130 

Gemeente Gemert-Bakel : 2 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Veghel : 58 

Gemeente Gemert-Bakel : 1 

Jaar realisatie - 

 

N617 
Gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 13 

Gemeente St Michelsgestel : 35 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 3 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 6 

Gemeente St Michelsgestel : 15 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 2 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Schijndel : 3 

Gemeente St Michelsgestel : 5 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 1 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 67 dB ter plaatse van het Loopsteegje in St Michelsgestel. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag tussen km 1,8 en 4,8 worden vervangen door stil asfalt in de vorm 

van SMA. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 13 

Gemeente St Michelsgestel : 20 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 3 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 6 

Gemeente St Michelsgestel : 8 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 2 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Schijndel : 3 

Gemeente St Michelsgestel : 3 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 1 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2013 

 



 

N618 
Gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 21 

Gemeente St Michelsgestel : 2 

Gemeente Boxtel : 7 

Gemeente St Oedenrode : 1 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 8 

Gemeente St Michelsgestel : 1 

Gemeente Boxtel : 3 

Gemeente St Oedenrode : 0 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente St Michelsgestel : 0 

Gemeente Boxtel : 1 

Gemeente St Oedenrode : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn geen woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 62 dB ter plaatse van de Schijndelseweg in Boxtel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 21 

Gemeente St Michelsgestel : 2 

Gemeente Boxtel : 7 

Gemeente St Oedenrode : 1 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 8 

Gemeente St Michelsgestel : 1 

Gemeente Boxtel : 3 

Gemeente St Oedenrode : 0 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente St Michelsgestel : 0 

Gemeente Boxtel : 1 

Gemeente St Oedenrode : 0 

Jaar realisatie - 

 

N620 
Gehinderden 2011 

Gemeente Son en Breugel : 0 

Gemeente Best : 28 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Son en Breugel : 0 

Gemeente Best : 12 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Son en Breugel : 0 

Gemeente Best : 6 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 69 dB ter plaatse van de Sonseweg in Best. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag tussen km 1,3 en 2,6 worden vervangen door stil asfalt in de vorm 

van SMA. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden bieden geen oplossing de geluidbelasting 

verder te verlagen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Son en Breugel : 0 

Gemeente Best : 23 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Son en Breugel : 0 

Gemeente Best : 10 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Son en Breugel : 0 

Gemeente Best : 4 

Jaar realisatie Geplande realisatie: 2015 

 



 

N622 
Gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 8 

Gemeente Veghel : 71 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 4 

Gemeente Veghel : 30 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente Veghel : 13 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 68 dB ter plaatse van de Valkenbergstraat in Veghel. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 8 

Gemeente Veghel : 71 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 4 

Gemeente Veghel : 30 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente Veghel : 13 

Jaar realisatie - 

 

N625 
Gehinderden 2011 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 2 

Gemeente Oss : 336 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 1 

Gemeente Oss : 144 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Gemeente Oss : 55 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse van het Marktplein in Oss. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 2 

Gemeente Oss : 336 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 1 

Gemeente Oss : 144 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente ’s-Hertogenbosch : 0 

Gemeente Oss : 55 

Jaar realisatie - 

 



 

N629 
Gehinderden 2011 

Gemeente Oosterhout : 34 

Gemeente Dongen : 4  

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Oosterhout : 17 

Gemeente Dongen : 2 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Oosterhout : 8 

Gemeente Dongen : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 72 dB ter plaatse van Ekelstraat in Oosterhout. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. De komende 

tijd zal een planstudie worden uitgevoerd betreffende deze weg. Indien dit leidt tot aanpassing van de weg zal tevens 

worden getracht de overschrijding van de plandrempel op te heffen. Mogelijk dat op deze weg dan ook gedurende 

deze tranche nog tot uitvoering zal worden overgegaan. Omdat het onderzoek nog moet starten, is in dit actieplan 

nog niet vooruitgelopen op de resultaten. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Oosterhout : 34 

Gemeente Dongen : 4 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Oosterhout : 17 

Gemeente Dongen : 2 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Oosterhout : 8 

Gemeente Dongen : 0 

Jaar realisatie - 

 

N631 
Gehinderden 2011 

Gemeente : Gilze en Rijen : 19 

Gemeente Oosterhout : 2 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente : Gilze en Rijen : 8 

Gemeente Oosterhout : 0 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente : Gilze en Rijen : 3 

Gemeente Oosterhout : 0 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg is één woning aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Dit is ter plaatse van de Vijf 

Eikenweg te Oosterhout met een geluidbelasting van 69 dB. 

Op deze weg zijn geen werkzaamheden gepland met als gevolg de geluidbelasting terug te brengen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente : Gilze en Rijen : 19 

Gemeente Oosterhout : 2 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente : Gilze en Rijen : 8 

Gemeente Oosterhout : 0 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente : Gilze en Rijen : 3 

Gemeente Oosterhout : 0 

Jaar realisatie - 

 



 

N632 
Gehinderden 2011 

Gemeente Tilburg : 5 

Gemeente Dongen : 10 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Tilburg : 3 

Gemeente Dongen : 4 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Tilburg : 1 

Gemeente Dongen : 2 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn geen woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 63 dB ter plaatse van de Vierbundersweg in Dongen. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Tilburg : 5 

Gemeente Dongen : 10 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Tilburg : 3 

Gemeente Dongen : 4 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Tilburg : 1 

Gemeente Dongen : 2 

Jaar realisatie - 

 

N637 
Gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 12 

Gemeente St Oedenrode : 17 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Schijndel : 6 

Gemeente St Oedenrode : 7 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Schijndel : 2 

Gemeente St Oedenrode : 3 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 70 dB ter plaatse van de Schijndelseweg in St Oedenrode. 

 

Een mogelijkheid om de geluidbelasting terug te brengen, is het aanleggen van stil asfalt. In het kader van het 

onderhoud van de weg zal de bestaande deklaag worden vervangen door stil asfalt in de vorm van SMA. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg in de gemeente St Oedenrode nog een 

aantal woningen resteren met een geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. De huidige mogelijkheden 

bieden geen oplossing de geluidbelasting verder te verlagen. 

In de gemeente Schijndel zullen geen woningen meer aanwezig zijn met een geluidbelasting boven de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 7 

Gemeente St Oedenrode : 11 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Schijndel : 3 

Gemeente St Oedenrode : 5 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Schijndel : 1 

Gemeente St Oedenrode : 2 

Jaar realisatie Geplande realisatie : 2013 

 



 

N638 
Gehinderden 2011 

Gemeente Zundert : 43 

Gemeente Rucphen : 10 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Zundert : 19 

Gemeente Rucphen : 4 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Zundert : 9 

Gemeente Rucphen : 1 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting is 73 dB ter plaatse van de Rucphenseweg in Zundert. 

 

De verkeerssituatie in de kern Zundert is zodanig dat de provincie en de gemeente Zundert hebben besloten een 

rondweg aan te leggen. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Zundert heen. Met name de 

Molenstraat wordt hierdoor minder druk, aantrekkelijker en veiliger. 

 

Na de aanleg van de randweg zullen er langs deze weg nog een aantal woningen aanwezig zijn met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. Langs de rondweg liggen geen woningen met een geluidbelasting 

boven de plandrempel.  

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Zundert : 40 

Gemeente Rucphen : 10 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Zundert : 19 

Gemeente Rucphen : 4 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Zundert : 9 

Gemeente Rucphen : 1 

Jaar realisatie Geplande realisatie randweg : 2014-2015 

 



 

N639 
Gehinderden 2011 

Gemeente Baarle-Nassau : 199 

Gemeente Alphen-Chaam : 266 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Baarle-Nassau : 100 

Gemeente Alphen-Chaam : 127 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Baarle-Nassau : 42 

Gemeente Alphen-Chaam : 61 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een groot aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. Dit zijn met 

name de woningen in de kommen. De hoogste geluidsbelasting als gevolg van de N639 is 73 dB ter plaatse van de 

Singel in Baarle-Nassau. 

 

De verkeersproblemen in de kommen van de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeente 

Baarle-Hertog nemen toe. De hoge verkeersbelasting wordt vooral veroorzaakt door de provinciale wegen N260 en 

N639 die de kommen doorsnijden. In het centrum van de kommen komen deze wegen samen. Door het 

toenemende verkeer is te verwachten dat het steeds drukker wordt. In samenspraak met de gemeenten is besloten 

om de provinciale wegen door de kommen om te leggen en een rondweg aan te leggen. Om aan de eisen van de 

Wet geluidhinder te voldoen worden op sommige plaatsen wallen aangelegd. 

De wegen door de kommen zullen worden overgedragen aan de gemeenten. 

 

Na het uitvoeren van de geplande maatregelen zullen er langs deze weg in de gemeente Alphen-Chaam nog een 

aantal woningen resteren met een geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel.  

In de gemeente Baarle-Nassau zullen langs deze weg geen woningen meer aanwezig zijn met een geluidbelasting 

boven de plandrempel. 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Baarle-Nassau : 7 

Gemeente Alphen-Chaam : 266 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Baarle-Nassau: 3  

Gemeente Alphen-Chaam : 127 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Baarle-Nassau: 1 

Gemeente Alphen-Chaam : 61 

Jaar realisatie Geplande realisatie rondweg : 2015-2016 

 



 

N640 + N641 
Gehinderden 2011 

Gemeente Etten-Leur : 11 (N640) 

Gemeente Halderberge : 188 (N640) 

Gemeente Halderberge : 93 (N641) 

Ernstig gehinderden 2011 

Gemeente Etten-Leur : 4 (N640) 

Gemeente Halderberge : 83 (N640) 

Gemeente Halderberge : 44 (N641) 

Slaapgestoorden 2011 

Gemeente Etten-Leur : 2 (N640) 

Gemeente Halderberge : 38 (N640) 

Gemeente Halderberge : 23 (N641) 

Beschrijving situatie en mogelijke maatregelen 

Langs deze weg zijn een groot aantal woningen aanwezig met een geluidbelasting van meer dan 65 dB. De hoogste 

geluidsbelasting als gevolg van de N640 is 70 dB ter plaatse van de Sprangweg in Halderberge. Als gevolg van het 

verkeer dat van de N641 gebruik maakt, is de geluidbelasting maximaal 74 dB ter plaatse van de Kuivezand te 

Halderberge. 

 

De weg door Oudenbosch behoort niet tot de provinciale weg. Door de verkeersdrukte op de doorgaande weg door 

Oudenbosch staan de leefbaarheid, doorstroming, en veiligheid echter zwaar onder druk. Als oplossing voor het 

probleem wordt gestreefd naar ontlasting van de doorgaande route én het aanbieden van een alternatieve 

verkeersontsluiting van verkeer middels het aanleggen van een randweg om Oudenbosch. Deze rondweg verbindt 

de N640 met de N641 en zal onderdeel gaan uitmaken van het provinciale netwerk. 

 

Na de aanleg van de rondweg zullen er langs de N640 en N641 nog een aantal woningen resteren met een 

geluidbelasting die hoger is dan de plandrempel. Dit zijn woningen die gelegen zijn op locaties waar de weg niet 

wordt omgeleid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gehinderden 2016 

Gemeente Etten-Leur : 11 

Gemeente Halderberge:197 

Ernstig gehinderden 2016 

Gemeente Etten-Leur : 4 

Gemeente Halderberge : 86 

Slaapgestoorden 2016 

Gemeente Etten-Leur : 2 

Gemeente Halderberge : 39 

Jaar realisatie Geplande realisatie 2014-2015 

 



 

 



  
lijst van afkortingen 
 
GS Gedeputeerde Staten 
 
IenM ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 
Wgh Wet geluidhinder 
 
Wm Wet milieubeheer 
 
AmvB Algemene maatregel van Bestuur 
 
Awb Algemene wet bestuursrecht 
 
PMV Provinciale Milieuverordening 
 
PVVP Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant 
 
 
Lden Lday-evening-night (dag-avond-nacht-geluidsbelastingsindicator): jaargemiddelde 

geluidsbelasting op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00–
19.00 uur (dagperiode), van 19.00–23.00 uur (avondperiode) en van 23.00–07.00 
uur (nachtperiode) 

 
Lnight Lnight (dag-avond-nacht-geluidsbelastingsindicator): jaargemiddelde geluidsbelasting 

op een plaats en vanwege een bron over de nachtperiode van 23.00–07.00 uur 
 
SMA Steen Mastiek Asfalt 
 
DAB Dicht Asfalt Beton 
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