Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG); veel
gestelde vragen
Inleiding:
Mobiliteit is van groot belang voor de samenleving en een noodzakelijke voorwaarde
voor de economie. Feit is ook dat verkeer zorgt voor geluidoverlast. Door de grote
verkeersgroei van de afgelopen 20 jaar is het steeds lawaaieriger geworden. Dit gaat
ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving.
Het Rijk gaat hier meer aan doen. Op de eerste plaats door te zorgen voor minder
geluidproductie: stillere (spoor)wegen, banden, voertuigen en treinen. Dat is echter
niet overal voldoende. Daarom gaat het Rijk extra maatregelen nemen gericht op het
verminderen van de geluidhinder door spoor- en rijkswegen. Daarbij worden locaties
met het meeste geluid aangepakt.
De komende 10 jaar is circa 1 miljard euro beschikbaar voor raildempers, stil asfalt,
geluidschermen en gevelisolatie. De volgorde van de aanpak is gebaseerd op
efficiency en vervolgens krijgen de grootste geluidknelpunten voorrang. ProRail en
Rijkswaterstaat voeren de maatregelen uit in opdracht van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat.
De huidige geluidwet wordt vervangen door een nieuwe wet die een betere
bescherming biedt tegen de gevolgen van de groei van het verkeer.

Wat gaat er veranderen?
De Rijksoverheid blijft saneren, maar het proces is veranderd. Dit is geregeld in een
nieuwe geluidwet die 1 juli 2012 in werking is getreden. Onderdeel daarvan is een
nieuwe saneringsoperatie voor rijks- en spoorwegen. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt geheel bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De uitvoering
verschuift van BSV, Bureau Sanering Verkeerslawaai (sinds 1992 de vaste partner
van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) naar Rijkswaterstaat voor rijkswegen en naar ProRail voor spoorwegen.

Waarom gaan ProRail en RWS de uitvoering ter hand nemen?
Het treffen van geluidmaatregelen kan zo beter afgestemd worden met het beheer
van de (spoor)wegen. Dat levert onder andere kostenvoordelen op.

Wanneer verandert er wat?
Formeel gezien zodra de nieuwe wet in werking is getreden, 1juli 2012.Ondertussen
Overigens gelden de veranderingen alleen voor rijkswegen en hoofdspoorwegen.
Voor gemeentelijke en provinciale wegen verandert er voor gemeenten niets.

Waarom geeft de overheid zoveel geld uit aan sanering?
Voor de Rijksoverheid is geluidhinder een serieuze zaak, op dit moment ondervinden
circa 1 miljoen Nederlanders hinder door geluid van weg- en spoorverkeer.
Vermindering van het geluid door verkeer is dus een belangrijk onderdeel van het
rijksbeleid en de nieuwe geluidwet.

Wat betekent dit voor een gemeente?
Gemeenten kunnen geen verzoek meer indienen voor geluidsanering voor
rijkswegen en hoofdspoorwegen. RWS en ProRail stellen saneringsplannen op en
zullen de gemeenten proactief benaderen op basis van concreet locatiespecifiek
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akoestisch onderzoek. Hieruit wordt duidelijk op welke locaties maatregelen
uitgevoerd zullen worden.
De nieuwe regels hebben voor gemeenten als voordeel dat zij de zekerheid krijgen
van een bovengrens voor de geluidproductie waar zij rekening mee kunnen houden
bij woningbouwplannen en hun lokale geluidbeleid. De minister van Infrastructuur en
Milieu stelt de saneringsplannen, inclusief de uitvoeringstermijn, vast. Gemeenten
blijven wel zelf verantwoordelijk voor de sanering van gemeentelijke wegen. Hiervoor
blijft BSV het aanspreekpunt.
De projecten die door BSV zijn gestart, worden door BSV afgemaakt. Zie voor deze
projecten www.bsv.nu Alle overige geluidknelpunten worden door RWS en/of ProRail
aangepakt.

MJPG; Algemeen
De geluidssanering voor spoorwegen gebeurt via het programma MJPG. MJPG staat
voor Meerjaren- programma Geluidsanering.
Wat is MJPG?
Het Meerjarenprogramma Geluidsanering komt voort uit de wet Swung 1, een
samenbundeling van alle regelgeving op het terrein van beperking van
geluidsoverlast door verkeer (weg en spoor). Drie categorieën woningen, komen voor
het geluidssaneringsprogramma in aanmerking, namelijk:
1. De woningen met te hoge belasting die door de gemeentes zijn aangemeld (de
zogenaamde
„saneringswoningen‟);
2. De woningen die met meer dan 70 decibel aan geluid te maken hebben en
3. De zogeheten GGG‟s, de „Grote Groei Gevallen ‟, de groep woningen waarbij de
geluidsoverlast door de toename van het treinverkeer in de afgelopen jaren met meer
dan 5 decibel is gegroeid. Het zogenaamde “handhavingsgat ‟.
MJPG is opgericht naar aanleiding van de Nota Mobiliteit (2004), met als doel de
geluidbelasting langs (spoor)wegen aan te pakken. In de Nota Mobiliteit is een
nieuwe doelstelling opgenomen voor de aanpak van hoge geluidbelastingen o.a.
langs spoorwegen. Deze doelstelling overlapt gedeeltelijk de doelstelling van de
lopende geluidsaneringsoperaties. Vanuit het oogpunt van helderheid en efficiency is
besloten om deze saneringsoperaties samen te voegen. De in het verleden
gemaakte prognoses zijn ingehaald door de werkelijkheid. De verkeersgroei neemt
ieder jaar veel meer toe dan waar het ministerie van V&W bij het maken van de
prognoses vanuit is gegaan.

Wanneer start MJPG en tot wanneer duurt het?
ProRail is in 2010 gestart met de voorbereidingen van het saneringsprogramma voor
het spoor. Volgens de huidige inzichten start de uitvoering hiervan vanaf 2014 en
loopt dit door tot en met 2020. Het kan zijn dat door het combineren van
werkzaamheden (bv. vervanging) bepaalde maatregelen later worden uitgevoerd in
verband met efficiency.
Wat verandert er op het gebied van wet- en regelgeving?
De huidige Wet geluidhinder is gewijzigd in nieuwe wet- en regelgeving, het
zogenaamde “Swung 1”, een samenbundeling van alle regelgeving op het terrein van
beperking van geluidsoverlast door verkeer.
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Wie bepaalt of ik wel of niet in aanmerking kom voor
geluidssanering?
ProRail zal in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de hand
van wetgeving bepalen welke maatregelen worden uitgevoerd. De concrete
uitwerking hiervan wordt vastgelegd in locatie specifiek akoestisch onderzoek.
Het akoestische onderzoek gebeurt niet via fysieke metingen op locatie. Er wordt dus
niet met een decibelmeter het geluid op de gevel gemeten als er een trein voorbij
rijdt. Er wordt wel op locatie bekeken wat voor gebouwen en woningen er staan, hoe
hoog ze zijn en of woningen bijvoorbeeld worden afgeschermd door een hoog
kantoorgebouw.
Het akoestische onderzoek is gebaseerd op een geavanceerd computermodel,
waarin veel factoren zijn verwerkt, zoals het brongeluid van de treinen, de
weersinvloeden, de windrichting, de snelheid van de treinen, het soort spoortraject
en de samenstelling van de gebouwde omgeving. Via dit model wordt uitgerekend
hoeveel decibel er maximaal op bepaalde woningen komt en dat is de norm waar
ProRail mee aan de slag gaat.

Wat bepaalt of ik wel of niet in aanmerking kom voor
geluidssanering?
De doelstelling van het MJPG is hoge geluidbelastingen op woningen aan te pakken
en terug te brengen naar de wettelijke normen. Een geluidsmaatregel moet allereerst
doeltreffend zijn (geluid reduceren). Een scherm zal bijvoorbeeld voor de hoogste
etages van flats weinig of geen effect hebben. Doeltreffende maatregelen toetst
ProRail vervolgens aan het wettelijk vastgestelde doelmatigheidscriterium.
Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een aantal selectiecriteria
opgesteld op basis van efficiëntie, het zogenaamde ‘doelmatigheidscriterium’.
Bedoeling hiervan is om een objectieve en controleerbare afweging te maken. De
afweging tussen de soort maatregelen is nodig om te voorkomen dat hoge kosten
voor een geluidreducerende maatregel (zoals een hoog scherm) worden gemaakt
om slechts enkele woningen af te schermen. Het kan dan bijvoorbeeld doelmatiger
zijn om de woningen te isoleren.
Op basis van het doelmatigheidscriterium maakt ProRail - verspreid door het hele
land - clusters van gemeentes die dicht bij elkaar liggen, zodat het vele werk voor de
aannemers goed verdeeld kan worden. Daarnaast wordt een selectie gemaakt op
basis van de grootste knelpunten.

Hoe ziet het proces van geluidsmaatregelen er globaal uit?
ProRail verricht per locatie gedetailleerd akoestisch onderzoek. Als het akoestisch
onderzoek op een bepaalde locatie is afgerond, verricht een ingenieursbureau
bodemonderzoek om bijvoorbeeld te kijken of de bodem wel geschikt is om
schermen te plaatsen. Dit leidt tot een schetsontwerp. Na overleg met gemeente en
bewoners wordt het schetsontwerp mogelijk aangepast. Dit leidt tot een voorlopig
ontwerp. Hierna volgt een saneringsplan waarin op woningniveau wordt gekeken
welke maatregelen genomen moeten worden, de inspraakprocedure en
vergunningverlening.
Dit gehele proces moet bij circa 180 gemeenten worden opgestart en afgerond. In
deze periode zal ProRail de communicatie naar omgeving en direct betrokkenen
opstarten en intensiveren. Na de formele afronding van dit proces begint de
aanbestedingsfase en zoekt ProRail aannemers voor de uitvoering. Volgens de
huidige inzichten gaan de eerste aannemers begin 2014 aan de slag.
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Hoe weet ik of er bij mij op termijn geluidssanering plaatsvindt?
Er dient eerst akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden voordat duidelijk is op
welke locaties maatregelen uitgevoerd dienen te worden. Indien het akoestisch
onderzoek is uitgevoerd zal een ingenieursbureau aan de slag gaan met een
schetsontwerp en een voorlopig ontwerp. Tijdens deze werkzaamheden zal ProRail,
indien bij u in de buurt geluidsmaatregelen nodig zijn, in samenwerking met de
gemeente u zo spoedig mogelijk hierover informeren.

Kan ik een verzoek voor geluidssanering indienen?
U kunt geen verzoek indienen. ProRail heeft de wettelijke plicht een landelijk
saneringsprogramma uit te voeren.
Wie betaalt de geluidsmaatregelen?
De geluidsmaatregelen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en
Milieu en deels door VROM.

MJPG; Planning
Welke criteria hanteert ProRail bij de uitvoering van MJPG?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de prioritering van de uitvoering van
MJPG bepaald. Het ministerie geeft aan geen onderscheid te maken tussen de
woningen. Bij het maken van de planning wordt daarbij in eerste instantie naar
efficiëntie gekeken om uiteindelijk zoveel mogelijk woningen in een zo kort mogelijke
tijd te saneren.

Hoe wordt de prioriteit bepaald?
Zie tekst hierboven. Door aan te sluiten bij andere activiteiten kan ProRail „werk met
werk‟ maken. ProRail/RWS en de gemeenten kunnen ook samen „werk met werk ‟
maken door de saneringswerkzaamheden te combineren met de uitvoering van
andere plannen binnen de betreffende gemeente. Dit geeft de minste overlast voor
de omwonenden omdat het dan niet nodig is om twee keer achter elkaar langs te
komen.
Wanneer is de uitvoeringsplanning bekend?
Op dit moment wordt hier nog aan gewerkt. Er vindt overleg met gemeenten plaats.
Zodra de planning voor uw gemeente definitief wordt zal ProRail - in samenwerking
met de gemeente – u zo spoedig mogelijk hierover informeren.

Waarom is woning X die op de ‘raillijst’ stond nu niet meegenomen
in de planning?
Ook de woningen die in 1987 als gevolg van het railverkeerslawaai een
geluidsbelasting van 65 decibel of meer ondervonden op de gevel en dus op de
raillijst staan, vallen onder de scope van het MJPG. Maar er kunnen redenen zijn
waarom ProRail in de praktijk geen maatregelen neemt, namelijk:
1. De woning bestaat niet meer of heeft een andere bestemming (bv. van woning
naar kantoor) gekregen;
2. De woning heeft nu een geluidsbelasting onder de 65 dB (bv. omdat er een nieuw
geluidsscherm tussen de woning en het spoor is geplaatst);
3. De woning is al gesaneerd.
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Waarom is woning Y die op de ‘eindmeldingslijst’ stond nu niet
meegenomen in de planning?
Er is sinds eind 2006 ook een eindmeldingslijst. Hierop staan door de gemeente bij
VROM aangemelde woningen die in 1987 een geluidbelasting van 65 decibel of
meer hadden. Ook deze vallen onder de scope van het MJPG. Als woning Y niet op
de lijst van te saneren woningen van het MJPG staat, is er misschien sprake van een
gewijzigde situatie (zie antwoord op vraag hierboven).
MJPG; Maatregelen

Welke soort maatregelen zijn er?
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie typen maatregelen:
1. Bronmaatregelen;
2. Overdrachtsmaatregelen;
3. Ontvangstmaatregelen.
Met bronmaatregelen wordt het plaatsen van raildempers verstaan. Dit zijn een soort
schokdempers, die trillingen in de spoorstaven opvangen als gevolg van het contact
tussen de wielen en de rails. Bij overdrachtsmaatregelen kan men denken aan
geluidschermen en bij ontvangstmaatregelen aan gevelisolatie.

Als mijn woning in aanmerking komt voor geluidssanering,
wie bepaalt welke soort maatregelen er komen?
Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een aantal selectiecriteria
opgesteld op basis van efficiëntie, het zogenaamde ‘doelmatigheidscriterium’.
Bedoeling hiervan is om een objectieve en controleerbare afweging te maken.
ProRail maakt op basis hiervan de afweging tussen de soorten maatregelen en
voorkomt dat hoge kosten voor een geluidreducerende maatregel (zoals een hoog
scherm) worden gemaakt om slechts enkele woningen af te schermen. Het kan dan
bijvoorbeeld doelmatiger zijn om de woningen te isoleren.

MJPG; Raildempers
Wat zijn raildempers?
Dit zijn stalen strippen in een rubber laag. Bij een trilling van de rails door een
passerende trein, zorgen raildempers voor een “tegen trilling ‟ die het geluid met
gemiddeld 3 decibel vermindert. Het grote voordeel is dat op deze manier een
vermindering van het geluid bij de bron (rails) wordt gerealiseerd.

Kunnen raildempers overal worden aangebracht?
Het aanbrengen van raildempers hangt af van de technische situatie van het spoor.
Zo is het niet mogelijk om raildempers aan het spoor te bevestigen bij overwegen
(i.v.m. de rijplaten voor het wegverkeer) en ook niet bij wissels.

MJPG; Geluidsschermen
Kan ik meedenken over geluidsschermen?
Dat verschilt per gemeente. Tijdens het ontwerpproces zal naast gesprekken met de
gemeente soms ook een informatieavond voor omwonenden worden georganiseerd.
Op deze avond zal onder andere de vormgeving van het geluidsscherm worden
besproken. Wanneer er een informatieavond plaatsvindt in uw gemeente wordt u
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
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Hoe lang duurt het traject van onderzoek tot eventuele
bouw van een geluidsscherm?
Het gehele traject, van start akoestisch onderzoek tot het daadwerkelijke plaatsen
van een geluidscherm, duurt ongeveer 4 à 5 jaar.

Waar komen de vluchtdeuren in het scherm en waar komt de weg
daar naar toe?
Voor de treinreiziger en personeel op de trein is het noodzakelijk dat er in het geval
van calamiteiten een duidelijke, veilige en toegankelijke vluchtweg is. Dit kan door
het maken van vluchtdeuren, die vanaf de spoorzijde zonder sleutel te openen zijn.
In overleg met de gemeente wordt de precieze locatie van de vluchtdeuren en de
paden er naartoe vastgesteld.

MJPG; Gevelisolatie
Wanneer en wat hoor ik als ik in aanmerking kom voor
gevelisolatie?
Per woning wordt een gevelisolatie maatregelplan gemaakt, omdat per woning
verschillende isolatievormen nodig zijn. Wanneer is bepaald dat uw woning
geïsoleerd moet worden, zullen de verschillende mogelijkheden met u als eigenaar
(of bij huur via de huiseigenaar) doorgenomen worden. U ontvangt hierover
schriftelijk bericht van ProRail.

Wanneer worden de woningen/panden onderzocht?
Wanneer uw woning wordt onderzocht is afhankelijk van de programmaplanning en
van het type maatregel.

Wij willen zelf renoveren, kan gevelisolatie daarmee samenlopen? Is
het verstandig daarop te wachten?
Eerst zal moeten worden bepaald of uw woning in aanmerking komt voor
gevelisolatie. Als dat zo is, is daarmee de planning nog niet bekend. Het hangt dus
ook erg af van uw eigen planning (en noodzaak) voor de renovatie of u kunt en wilt
wachten op de gevelisolatie.

Krijg ik het dubbelglas dat ik vorig jaar heb aangebracht ook
vergoed?
ProRail kan de eerder genomen isolatiemaatregelen niet met terugwerkende kracht
vergoeden. ProRail kan alleen kosten van maatregelen vergoeden, die onderdeel zijn
van een breder saneringsplan.
Als de maatregelen vanwege achterstallig onderhoud niet aangebracht kunnen
worden wie betaald dan de meerkosten?
De kosten van het meerwerk worden in rekening gebracht bij de woningeigenaar.

MJPG; Vragen – Bezwaren - Inspraak
Waar kan ik met vragen terecht?
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U kunt uw vragen maandag tot en met vrijdag stellen aan de afdeling
Publiekscontacten van ProRail. Van van 08:00 tot 22:00 uur.
http://www.prorail.nl/MetaMenu/Pages/Contactformulier.aspx
Telefoon 0800-7767245

Ik wil graag informatie ontvangen over MJPG of andere projecten in
mijn omgeving; kan dat?
Wanneer u meer wilt weten over MJPG kunt u contact opnemen met de gemeente.
Zodra gedetailleerd akoestisch onderzoek is gedaan zal ProRail hierover (en over de
mogelijk te nemen maatregelen) in gesprek gaan met de gemeente.

Als ik geen geluidscherm wil, wat dan? Wij raken ons uitzicht kwijt.
U kunt dit kenbaar maken bij uw gemeente of bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu (saneringsplan). Officieel bezwaar is mogelijk op twee momenten in de
procedure te weten bij de vaststelling van het saneringsplan en bij de vaststelling van
de bouwvergunning.

Is er inspraak mogelijk op een saneringsplan?
Ja, volgens de Algemene wet bestuursrecht, daarvoor gelden dezelfde regels als nu;
wat dat betreft wijzigt er niets.
Voor wie is er inspraak mogelijk?
Iedereen die belanghebbend is kan bezwaar en beroep aantekenen. Dit is
vastgelegd in de Invoeringswet en in de Algemene wet bestuursrecht.

7

