Bijlage: Informatie van RWS over Geluidschermen bij Heijningen (1 maart 2021)
Voortgang procedure
Op vrijdag 19 februari jl. heeft Rijkswaterstaat de formele aanvraag voor de wijziging van de
geluidproductieplafonds (GPP’s) ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Deze aanvraag resulteert (na het doorlopen van een inspraakprocedure op grond van art. 3.4 Awb) in
een besluit tot vaststellen van nieuwe GPP’s. Met dit besluit worden de schermen en de
bijbehorende nieuwe GPP’s opgenomen in het zogenaamde geluidregister van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat zal deze nieuwe GPP’s vervolgens meenemen in de jaarlijkse monitoring op grond
van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.
Verwacht wordt dat er in de 2e helft van april een ontwerpbesluit GPP-wijziging ter inzage wordt
gelegd. Het ministerie verzorgt daarvoor de publicatie en inspraak.
Schermmaatregelen Heijningen
Bijgaande afbeelding toont de geluidschermen zoals deze in de aanvraag voor de wijziging van de
GPP’s zijn opgenomen. De schermen bij de hoogst belaste woningen in Heijningen (Hoge
Heijningsedijk 14 en Oude Heijningsedijk 187, 189 en 201) zijn iets in omvang toegenomen ten
opzichte van de schermen die met de werkgroep Geluid in Heijningen zijn besproken:
Hoge Heijningsedijk 14
Oude Heijningsedijk 187 en 189
Oude Heijningsedijk 201

Was: 3 m hoog en 89 m lang
Wordt: 3 m hoog en 103 m lang
Was: 4 m hoog en 102 m lang
Wordt: 4 m hoog en 113 m lang
Was: 2,5 m hoog en 123 m lang
Wordt: 3,5 m hoog en 101 m lang

De maatregelen zijn helaas onvoldoende om te voldoen aan de streefwaarde voor sanering van 60
dB op de gevel. Na het onherroepelijk worden van het GPP-wijzigingsbesluit wordt onderzocht of er
voor deze woningen nog aanvullende maatregelen aan de gevel getroffen moeten worden.
Ook 3 woningen aan de Postbaan en 1 woning aan de Markweg-Zuid komen voor dit onderzoek in
aanmerking, omdat de geluidmaatregelen langs de A4 voor deze woningen onvoldoende effect
sorteren.

Planning realisatie
Rijkswaterstaat heeft de realisatie van de geluidschermen bij Heijningen opgenomen in het
realisatiecontract voor de geluidschermen langs de A17 bij Standdaarbuiten (pilot
Meerjarenprogramma geluidsanering; MJPG). Hiermee kon Rijkswaterstaat de realisatie van de
geluidschermen naar voren halen van 2024 naar 2022.
In dat kader zijn de voorbereidingen voor de realisatie al gestart (o.a. onderzoek kabels en leidingen,
toetsing flora- en faunawet). Helaas heeft de toetsing van het akoestisch onderzoek, noodzakelijk om
te bepalen of daadwerkelijk de juiste maatregelen worden getroffen, langer op zich wachten dan
voorzien. Ook lopen de voorbereidende werkzaamheden iets uit. De verwachting is dat de start én
afronding van de werkzaamheden in 2023 - in plaats van in 2022 - plaatsvinden.
De directie van Rijkswaterstaat betreurt zelf ook de vertraging en heeft via de wethouder excuses
aangeboden.

