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Vraag 1  
 
Op p. 20 van het Actieplan staat, dat er bij de categorie geluidgevoelige bestemmingen geen 
knelpuntsituaties zijn en dat er voor de genoemde locaties (o.a. scholen en ziekenhuis) tijdens de duur van 
het plan (tot 2018) geen actie wordt ondernomen.  
 
Op welke geluidgevoelige bestemmingen wordt dan in de brief aan de Raad gedoeld, waar daar staat: 
“Gevoelige bestemmingen waarbij de plandrempel wordt overschreden blijven een aandachtspunt”? 
 
In hoofdstuk 4.2 ‘Geluidsgevoelige bestemmingen’ wordt beschreven dat er behalve woningen nog meer 
geluidgevoelige bestemmingen zijn; scholen, ziekenhuis en woonwagenterrein. Deze worden de overige 
geluidgevoelige bestemmingen genoemd.  
Voor deze overige geluidgevoelige bestemmingen geldt dat er geen knelpuntsituaties zijn. 
 
In de brief naar de Raad wordt gedoeld op woningen als het gaat om geluidgevoelige bestemmingen. 
 
Vraag 2  
 
Op de A-lijst van urgente gevallen die voor sanering in aanmerking (p. 20) komen staan ook woningen aan 
de Ericalaan. Deze komen echter niet voor in de lijst van 10 locaties op p. 17 waar de plandrempel van 65 
dB wordt overschreden, noch wordt er iets over deze locatie gezegd in de lijst van hot spots waar 
maatregelen onder handen worden .genomen of waar deze al gaande zijn. Graag opheldering welke 
maatregelen wanneer  genomen worden om de overlast langs deze weg te reduceren.  
 
De Wet geluidhinder behandeld verschillende milieugerichte geluidsaspecten, waaronder 
wegverkeerslawaai. Echter voor 30km/u wegen geldt de Wet geluidhinder niet.  
De Ericalaan is in het verleden afgewaardeerd van 50km/u naar 30km/u waardoor de weg niet meer in 
aanmerking komt voor sanering op basis van de Wet geluidhinder.  
Het klopt dat de weg op de A-lijst staat voor sanering, maar na afwaardering van de weg is de sanering 
niet meer aan de orde. 
 
Toch gaat er wel degelijk wat gebeuren met de Ericalaan. De Ericalaan is onderdeel van de plannen van 
het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP). In het IVVP is geld vrijgemaakt om de Ericalaan her in te 
richten. Deze herinrichting moet leiden tot minder verkeersbewegingen en als gevolg daarvan ook minder 
geluidsoverlast.  


