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 Betreft: Geluidsbelastingkaart 2022  

   

Geachte raadsleden, 
 
Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u dat wij op 5 juli 2022 de geluidsbelastingkaart 
2022 hebben vastgesteld. Het opstellen en vaststellen van de geluidsbelastingkaart is wettelijk verplicht 
vanuit de Wet milieubeheer (Titel 11.2). Dit is de vierde keer dat de geluidsbelastingkaart door ons is 
vastgesteld. 
 
Geluidsbelastingkaart bekijken 
U kunt de geluidsbelastingkaart bekijken via onze website www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaarten 
 
Naast het beschikbaar stellen van de geluidsbelastingkaart op onze website hebben onze inwoners ook 
de mogelijkheid om vanaf 15 juli 2022 tot en met 26 augustus 2022 een afspraak te maken en de stukken 
fysiek in te zien op het gemeentehuis.  
 
Doel geluidsbelastingkaart  
Het doel van de geluidsbelastingkaart is het in beeld brengen van het aantal woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen – zoals scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en stand- en 
ligplaatsen – met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB Lden (gemiddeld geluidsniveau over het 
etmaal) of 50 dB Lnight (gemiddeld geluidsniveau voor de nacht) vanwege wegverkeer, railverkeer, 
industrie en scheepvaart. 
 
Hiertoe zijn op de geografische kaarten de (berekende) geluidscontouren van de diverse geluidsbronnen 
voor het jaar 2021 voor Lden en Lnight weergegeven. Op basis van de berekende geluidsbelastingen is het 
aantal woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen geteld dat een geluidsbelasting van meer 
dan 55 dB Lden of 50 dB Lnight ondervindt. Tevens is het aantal ernstig geluidgehinderden, het aantal 
slaapverstoorden per geluidbron en het grondoppervlak dat binnen de gemeente door geluid belast wordt 
bepaald.  
 
De kaarten en tellingen zijn in het rapport ‘Geluidsbelastingkaarten en tellingen 2022 van de gemeente 
Ridderkerk ten behoeve van de EU-richtlijn Omgevingslawaai’ van 15 juni 2022 opgenomen.  

http://www.ridderkerk.nl/geluidsbelastingkaarten


  

 
 
 
 

 

  

 
Ten opzichte van de vorige geluidsbelastingkaarten (peiljaar 2016) is er een sterke toename van het 
aantal ernstig geluidgehinderden. Dit is grotendeels het gevolg van de wettelijk verplichte wijziging van de 
rekenmethode. Daarom wordt bij het herzien van het actieplan geluid een analyse uitgevoerd van de 
verschillen tussen 2021 en 2016. 
 
Vervolg - herzien actieplan geluid 
De geluidsbelastingkaart is de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie, is 
een bron van informatie voor onze inwoners en is de basis voor het herzien van het actieplan geluid. 
Deze laatste moet voor 18 juli 2024 worden vastgesteld door het college onder het regime van de 
Omgevingswet, waaronder het actieplan geluid een verplicht programma is. In het actieplan geluid wordt 
het geluidbeleid voor de periode van 2024-2029 opgenomen, waarin voorgenomen maatregelen worden 
benoemd om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Voordat wij het actieplan geluid vaststellen wordt u 
te zijner tijd in de gelegenheid gesteld om uw wensen en zienswijze kenbaar te maken (volgens artikel 
10.8 Omgevingsbesluit). Het ontwerp van dit plan zal ook worden gepubliceerd voor onze inwoners, 
waarbij belanghebbenden zienswijzen daarover naar voren kunnen brengen. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


