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Begrotingsbehandeling VROM

Minister Cramer

Over het thema geluid

� Ambitie: gezondheidseffecten en hinder moeten zo veel mogelijk 
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� Ambitie: gezondheidseffecten en hinder moeten zo veel mogelijk 
worden voorkomen

� Terugdringen geluidsoverlast: beginnen bij bronbeleid, zoals stille 
banden en stille wegdekken

� Uitgangspunt: wat brongericht kan worden gedaan, moet worden 
gedaan



Begrotingsbehandeling VROM, d.d. 10-12-2009

Jacqueline Cramer:

“Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is onder andere 

door mevrouw Spies veel nadruk gelegd op bronbeleid. Door 

nu het bronbeleid te versterken, zouden onze beschikbare nu het bronbeleid te versterken, zouden onze beschikbare 

middelen effectiever kunnen worden ingezet. Ik deel die 

mening. Ik heb besloten om een innovatieprogramma geluid te 

starten, specifiek gericht op het stedelijk gebied, om nog meer 

mogelijkheden dan wij nu al hebben ontwikkeld verder te 

ontwikkelen opdat wij inderdaad in staat zijn om daar waar wij 

bronbeleid kunnen toepassen, dat te doen.
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Begrotingsbehandeling VROM, d.d. 10-12-2009

Voor dat innovatieprogramma, dat ik in nauwe samenwerking 

met het IPO en de VNG ga uitvoeren, heb ik voor een periode 

van vier jaar een bedrag van 10 miljoen uit de geluid-van vier jaar een bedrag van 10 miljoen uit de geluid-

saneringsmiddelen gereserveerd, specifiek voor bronbeleid. 

Speerpunten in dit programma zijn de toepassing van stille 

wegdekken, stille voertuigen en stedenbouwkundige 

ontwerpen met oog voor geluid. Daarnaast krijgen ook de 

gedragscomponent en de handhaving specifieke aandacht.”
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Opdracht:

� Een InnovatieProgramma Geluid-Stedelijk, specifiek 
gericht op vermindering geluidsniveau en geluidshinder in 
stedelijk gebied opzetten.

� De speerpunten in nauw overleg met VNG en IPO 
uitwerken en uitvoeren
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Uitwerking:

Het IPG-Stedelijk is het brede samenstel van bestaande netwerken 
met daarin deskundigen en betrokkenen bij de bestrijding van 
geluidhinder, zoals NSG en Innonoise.  

Voor de speerpunten wordt een uitvoeringsorganisatie opgebouwd.
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Uitvoeringsorganisatie
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Programma Stiller Stadsverkeer



CROW Maatregelen Agentschap NL
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Uitvoeringsorganisatie

Samenwerking tussen CROW en Agentschap NL

Richt zich op:

1. Maatregelen; het inventariseren, ontwikkelen en toegankelijk 
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1. Maatregelen; het inventariseren, ontwikkelen en toegankelijk 
maken van informatie over de vijf speerpunten en

2. toepassingsbevordering van maatregelen, door communicatie 
en marketing, ondersteunen van gemeenten en het monitoren 
van resultaten.



Uitvoeringsorganisatie

CROW en Agentschap NL verantwoordelijk voor uitvoering en 
coördinatie van projecten 

1. Stellen per project plan van aanpak op
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2. formeren bijbehorende werkgroepen met actoren, zoals 
klanten, deskundigen en producenten

3. verlenen opdrachten voor onderzoeken

4. leggen verantwoording over voortgang en resultaat af aan 
opdrachtgever



CROW Maatregelen Agentschap NL
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Maatregelen (speerpunten)

1. Wegen (trekker CROW)

2. Voertuigen (SN)
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3. Ontwerpen (CROW)

4. Gedrag (SN)

5. Handhaving (SN)

Coördinatie maatregelen: SN



Wegen
Inventarisatie

Quick wins?

Welke aanvullende behoefte

Bestaande kennis (maatregelen)

Ontwikkelen kennis (maatregelen)

Kennisproducten Geluid

Lespakket voor onderwijs

(Regionale) Bijeenkomsten Netwerk 
Stiller Verkeer, Silent Roads, NSG, 
SenterNovem …

Helpdesk www.stillerverkeer.nl

Formuleren kennisbehoefte op basis 
van:
- Stuurgroep RMV’s

- Netwerk Stiller Verkeer

- Landelijke workshops / bijeenkomsten

- Aanbevelingen werkgroepen

- vraaginventarisatie helpdesk

CROW-accountmanagement
VROM, DVS, IPO, VNG, Stadswerk, etc.

Toepassingsbevordering met verbrede 
aanpak MLV (“Stiller, zuiniger en schoner ’)

Handreiking ontwerp (binnen)stedelijk gebied

Handreiking Geluidsbeleidsplan

Kosten en batenmethodiek geluid

Kosten en baten stiltegebieden

Verbetering akoestische levensduur 
(Stille wegdekken 2)

Toegankelijk maken monitoringsdata

Functionele contracteisen en meetmethode

Beheer en onderhoud RMV / vereenvoudiging RMV 
(ism VROM en de markt)

Demovakken en database geluidsfragmenten

‘Best practices’ / en wegdetaillering wegen Super stille wegdekken

Communities / 
online netwerken

Cursussen ism derden

Alliantievorming

Stimulering (bestaande) bronmaatregelen 
met VROM, SenterNovem, IPO, VNG …

Netwerkverbreding

Kennis en maatregelen gericht op behoefte/nut:

Focus op bestaande bronmaatregelen

Naast techniek, ondersteuning van beleid 

en beheer

Demovakken en database geluidsfragmenten

Engelstalige infobladen/brochures …



Voertuigen

� Vele typen voertuigen: personenauto, 
vrachtauto, bussen, enz.

� Bron aanpak = internationale aanpak

� Synergie duurzame mobiliteit

� Creëren marktvraag

� Milieu concurrentie toepassen

� Privilege aanpak



Ontwerpen

Bestaande situatie

Verkeerskundig

Nieuwbouwsituatie

Stedenbouw- en verkeerskundig

Inventarisatie

Bestaande kennis(maatregelen)

Quick wins?

Welke aanvullende behoefte

Ontwikkelen kennis(maatregelen)

Netwerk- en doelgroepverbreding

2009 2

Formuleren 
kennisbehoefte

Toepassen van kennis

Kennisproducten

Leren van de praktijk

Programma: 
account-

management

Project: 
werkgroepen

Product: kennis, 
instrumenten, 
methodieken

Opleiding

Dienst: 
personennetwerk; 

congres

Ondersteuning, 
helpdesk, 

voorlichting 
informatievoorziening

Activiteiten, producten en diensten CROW



Gedrag

� Gedragsverandering

� Autonoom (bv. rijgedrag) + onderdeel andere componenten

� Draagvlak + acceptatie

� (Eigen) voordeel zichtbaar maken

� (Sub)doelgroepen

� Via hardware + software (communicatie)

� Bestendigen



Handhaving & regelgeving
Onderzoeken of handhaving van bestaande regels winst oplevert. 

Handhaving kan bestaande/nieuwe maatregelen ondersteunen. 
Handvatten opstellen voor handhaving door gemeenten

Onderzoek naar ongebruikte mogelijkheden binnen de huidige wet-
en regelgeving.

Aanhaken bij en gebruik maken van ervaringen uit project Geluid 
maak je zelf, dat het opstellen van ‘eigen’ lokaal geluidbeleid 

Aanhaken bij en gebruik maken van ervaringen uit project Geluid 
maak je zelf, dat het opstellen van ‘eigen’ lokaal geluidbeleid 
onderzoekt.

SenterNovem heeft via InfoMil één loket voor vragen over 
geluidregelgeving.

Maatregelen kunnen een plaats krijgen in het actieplan 
Omgevingslawaai, dat veel (grotere) gemeenten in 2013 moeten 
opstellen.



Toepassingsbevordering

1. Communicatie en marketing (CROW)

2. Ondersteuning gemeenten (CROW)
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3. Monitoren (SN)

Coördinatie toepassingsbevordering: CROW



Toepassingsbevordering

Wat
• Initiëren en stimuleren van bronmaatregelen 
• Voortborduren op ervaringen MLV
• Uitkomsten lopend behoefte onderzoek
• Ontwikkelen praktische instrumenten, (regionale) workshops, best 

practices, database maatregelen, website
• Aansluiten andere dossiers• Aansluiten andere dossiers

Hoe 
• Ondersteunen gemeenten; deskundigen ‘de boer op’ (CROW)
• Marketing en communicatie strategie (CROW)
• Monitoren (SN)



Monitoren

• (Realistische) (sub)doelstellingen

• Geluid (+ CO2-emissie?)

• Geen rebound op verkeersveiligheid, milieu en energiegebruik

Monitoringmethodiek• Monitoringmethodiek

• Key performance indicators

• Input, output, outcome

• Bereik, effectiviteit, efficiency

• Kosteneffectiviteit



Afstemming andere ontwikkelingen

� Proeftuinen: elektrisch, 

waterstof, LNG 

� De nieuwe band

� PIEK internationaal� PIEK internationaal

� Milieuzones

� Privilege aanpak



CROW Maatregelen Agentschap NL

Uitvoeringscommissie: VROM–CROW-A NL

Regiegroep (bestuurders) VROM – IPO – VNG

VROM
Programmamanager c.s.
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Regiegroep (bestuurders) VROM – IPO – VNG

Bestuurlijk opdrachtgeverschap

� stelt doelen op hoofdlijnen vast
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� stelt doelen op hoofdlijnen vast

� stelt middelen ter beschikking

� controleert / stimuleert

Voorzitter: enthousiaste wethouder – ambassadeur van het 
programma

Secretaris: programmamanager VROM



Uitvoeringscommissie: VROM – CROW – A NL

Aansturing uitvoeringsorganisatie

� neemt voorgestelde ideeën, adviezen, voorstellen, enz. in 
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� neemt voorgestelde ideeën, adviezen, voorstellen, enz. in 
overweging

� beoordeelt projectplannen

� stelt de middelen hiervoor ter beschikking

� controleert / stimuleert

Voorzitter: programmamanager



Programmamanager c.s.

De programmamanager:

� secretaris Regiegroep

� voorzitter Uitvoeringscommissie

stuurt op programmadoelen en resultaten
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� stuurt op programmadoelen en resultaten

� stelt rapportages samen

� vertegenwoordiger Programma Stiller Stadsverkeer 

� coördinator van IPG-Stedelijk

Programmabureau:

faciliteren Regiegroep en Uitvoeringscommissie



CROW Maatregelen Agentschap NL

Uitvoeringscommissie: VROM–CROW-A NL

Regiegroep (bestuurders) VROM – IPO – VNG

VROM
Programmamanager c.s.

U
itv

o
e
r
in
g
s
o
r
g
a
n
is
a
tie

A
d
v
ie
s
g
ro
e
p d
e
s
k
u
n
d
ig
e
n
-

e
n
z
.

26 16-2-2010

CROW Maatregelen Agentschap NL

Wegen
Voer-
tuigen

Ont-
werpen

Gedrag
Hand-
haven

U
itv

o
e
r
in
g
s
o
r
g
a
n
is
a
tie

Onder-
steunen 

gemeenten

Commu-
nicatie en
marketing

Afstemmen
lucht
CO2

Monitoren

Agentschap NL  Toepassingsbevordering CROWA
d
v
ie
s
g
ro
e
p

A
 N
L-
C
R
O
W
-V
R
O
M
-V
N
G
-I
P
O
-d
e
s
k
u
n
d
ig
e
n

p
ro
d
u
c
e
n
te
n
-e
n
z
.



Adviesgroep

Geeft gevraagd en ongevraagd advies

� “brede” samenstelling uit betrokken actoren
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� “brede” samenstelling uit betrokken actoren

� samenstelling niet vast; probleem gestuurd

� kan ideeën inbrengen voor specifieke projecten

� kan voorstellen doen aan Uitvoeringscommissie / via 
programmamanager naar Regiegroep



IPG-Stedelijk

Relatie
netwerk IPG-S
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netwerk IPG-S
en
PSS

Toon Giele



IPG-S

alle mogelijke

Programma
Stiller Stadsverkeer
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Netwerk IPG-Stedelijk

� breed netwerk (Innonoise-NSG) van actoren op het gebied 
van geluid

� werkgroepen over diverse onderwerpen (geen beperkingen 
door doelen PSS)
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� wederzijdse beïnvloeding en stimulering IPG-S en PSS door 
uitwisseling deelnemers (actoren)

� coördinerende rol programmamanager tussen

IPG-Stedelijk en Programma Stiller Stadsverkeer

en

IPG-Stedelijk en VROM



Dank voor uw aandacht
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Vragen?


