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Geachte mevrouw Mansveld, 
 
Omdat het bestuurlijk overleg op 25 maart niet doorgaat, laat ik u langs deze weg weten dat de VNG  
de afspraken onderschrijft die aan de orde zijn geweest  in het overleg dat u op 7 maart jongstleden 
voerde met een bestuurlijke vertegenwoordiging van de G4.  
In dit overleg kwam een samenhangend pakket aan afspraken aan de orde over geluidsnomen 
woningbouw langs rijkswegen en hoofdspoorwegen. Ook is de afspraak gemaakt dat gemeenten en 
Rijk zich gezamenlijk zullen blijven richten op de opgave en ambitie om burgers zoveel mogelijk te 
beschermen tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van geluidhinder. Dit samenhangend pakket aan 
afspraken is tot stand gekomen na intensief overleg tussen G4, G32,  VNG en uw ministerie.  
 
Het pakket aan maatregelen bestaat in essentie uit de volgende maatregelen en afspraken:  
  

- Het aanscherpen van de woningbouwnorm langs spoor van 68 naar 65 dB. Een verruiming 
van de norm langs Rijkswegen van 55 naar 57 bB  en verder van 57 naar 60 dB mits op basis 
van gemeentelijk beleid; 

- het behouden van ‘dove gevel’; 
- het mogelijk blijven van vervangende nieuwbouw, mits dit niet leidt tot hogere kosten voor de 

wegbeheerder bij naleving geluidproductieplafonds; 
- tijdelijke, rekentechnische voorzieningen in het Reken en meetvoorschrift om tijdelijke 

belemmeringen (totdat nieuwe normen geleden) voor bouwplannen te voorkomen; 
- een regeling voor bouwplannen langs spoor die daadwerkelijk in de knel komen als gevolg van 

de aangescherpte spoornorm, waarmee de gemeenteraad nog 10 jaar na inwerkingtreding van 
Swung-2 kan besluiten een plan nog onder de oude norm te realiseren;  
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- nader af te spreken aanvullende voorwaarden voor woningbouw boven de voorkeurswaarde 
en woningbouw boven de voorkeurswaarde en woningbouw met dove gevels opdat een goede 
afweging geborgd is en informatie voor bewoners en beheerders van infrastructuur 
beschikbaar is.  

 
Deze afspraken tussen I&M en de VNG worden schriftelijk vastgelegd, waarmee partijen zich 
verplichten zich in te spannen deze afspraken voortvarend te realiseren, in het bijzonder deze in 
regelgeving te vertalen (dit laatste onder verantwoordelijkheid van de minister/staatssecretaris van 
I&M). 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 

 
 
drs. C.J.G.M. de Vet, 
 
waarnemend voorzitter directieraad




