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Onderwerp  

Zienswijze verhoging geluidsproductieplafond knooppunt Deil. 

 

Kennisnemen van 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een Ontwerp besluit gepubliceerd om het 

geluidproductieplafond rondom knooppunt Deil in gemeente West Betuwe te verhogen. Hierop wordt 

een zienswijze ingediend.  

 

Inleiding 

De minister van IenW heeft een ontwerp besluit genomen om het geluidproductieplafond rondom 

knooppunt Deil in gemeente West Betuwe te verhogen. De minister kan een geluidproductieplafond 

wijzigen (artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer). De wijziging heeft tot gevolg dat op 16 

woningen de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond zal toenemen met maximaal 1 

dB boven de toetswaarde. Het gaat hierbij om 5 woningen in Waardenburg, 4 woningen in Deil, 3 

woningen in Enspijk en in Geldermalsen en 1 woning in Haaften. De geluidbelasting blijft onder de 

maximale waarde van 65 dB. Als de minister nu geen maatregelen neemt, kunnen de wettelijke 

geluidsnormen in de gemeente West Betuwe mogelijk worden overschreden.  

 

Kernboodschap 

De minister oproepen om de leefbaarheid in West Betuwe niet verder te verslechteren. Dit doen we door 

middel van een zienswijze op het ontwerpbesluit ‘verhogen geluidsproductieplafond’ rondom knooppunt 

Deil.  

 

Consequenties 

In 2017 is het geluidproductieplafond al eerder verhoogd. Daarnaast heeft de minister van IenW nog 

meer infrastructurele rijksprojecten in gemeente West Betuwe (Programma Hoogfrequent Spoor en 

MIRT A2). Hiermee komt de leefbaarheid, vooral ten aanzien geluid, externe veiligheid en trillingen, in 

gemeente West Betuwe verder onder druk te staan.   

Om de leefbaarheid niet te laten verslechteren heeft de minister ook de keuze om in plaats van 

verhoging van het geluidproductieplafond, te kiezen voor stiller asfalt op de A15. Kiest de minister 

voor deze maatregel? Dan hoeft het geluidproductieplafond ook niet omhoog. Hiermee zou de 

minister een bijdrage leveren aan behoud van leefbaarheid.  
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Financiën 

N.v.t. 

Communicatie 

De inhoud van de zienswijze is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR) en gemeente West Betuwe. Afhankelijk van het besluit kijken we samen met 

Omgevingsdienst Rivierenland welke communicatie we inzetten naar inwoners.  

 

Vervolg 

De minister IenW neemt een besluit. Dit zal met de raad worden gedeeld. Afhankelijk van het besluit 

kijken we samen met Omgevingsdienst Rivierenland wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.  

 

Bijlage(n) 

Brief zienswijze gemeente West Betuwe verhogen geluidproductieplafond knooppunt Deil 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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