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› Aanleveren END geluidbelastingkaarten
› END datamodel – ‘ecosysteem’
› END datamodel – geluidbelastingkaarten
› Toelichting Agglomeraties
› Geopackages Structuur
› Voorbeelden
› Vragen

Onderwerpen
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› Bevoegd gezagen leveren aan de CVGG
– Geluidcontouren (kaart)
– Informatie over blootstelling (tabel)

› Formaat is Geopackage (kaart en tabel in één bestand)
– Wat is een Geopackage?

› Inhoud Geopackage conform END datamodel
– Handleiding END Datamodel Geluidbelastingkaarten via Infomil

› Geluidcontouren altijd als polygonen
› Coördinatenstelsel - RD-new (epsg:28992)
› CVGG valideert bij aanlevering op END datamodel

Aanleveren END Geluidbelastingkaarten
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END Datamodel - overzicht



END datamodel DF4_8 (uitvoeringsbesluit EU 2021/1967)



Agglomeraties - details

Identificatiecode agglomeratie

Geluidsbron

Blootstellingswaarden
Type blootstelling

Geluidsniveau

Blootgestelde personen

Blootgestelde ziekenhuizen

Blootgestelde scholen

Lokale bestuurlijke eenheid

ICAO-code

Beschrijving van alle bronnen

› agglomerationIdIdentifier: Unieke code voor agglomeraties. Lijst Infomil

– bijv AG_NL_00_01

› noiseSource:

– bijv agglomerationAir, agglomerationIndustry, agglomerationRoad, agglomerationRailway,
AgglomerationAirport, agglomerationRoad, agglomerationRailway, agglomerationALLSources
(is optioneel)

› exposureType: kenmerk van gevel van woning waar geluidbelasting is berekend.
– Verplicht is mostExpocedFacade (hoogst belaste gevel)

› noiseLevel: geeft de geluidbelasting in dB voor Lden of Lnight in vaste klassen.
– bijv. Lden5559 of Lnight6064.

› exposedPeople: aantal blootgestelde personen, per noiseSource, per noiseLevel
categorie,  per exposuretype

› exposedHospital: Aantal ziekenhuizen blootgesteld

› exposedSchools: Aantal scholen blootgesteld

› EstatUnitCode: unieke CBS-code voor gemeente. Bijv GM0362

› ICAOCode: In geval van luchtvaartlawaai, de unieke code vd luchthaven
– Bijv EHAM

› descriptionAllsources: in geval blootstelling voor alle bronnen gezamenlijk wordt
aangeleverd. Bijv agglomerationRoad + agglomerationRail



Agglomeraties - details

› ComputationAndMeaurementMethod: Gebruikte bereken- en
meetmethode  geluidbelastingkaarten

– Altijd: Environmental Noise Directive, Annex II, in the version of 29.07.2021.

› sourceCoverage: Informatie over criteria die gebruikt zijn om de wegen,
spoorwegen en luchthavens van agglomeraties in kaart te brengen

– Bijv. All roads within municipalities above 45dB Lden

› receiverPointsInDwelling: Informatie over de methoden die zijn gebruikt
om de geluidbelasting te berekenen bij de hoogst belaste gevel

– Case 1: The number of people living in dwellings is known or has been estimated on the basis of the
number of dwelling units. In this case the number of people living in dwellings for a building is the sum
of the number of people living in all dwelling units in the building

› referenceLink: Link naar de gepubliceerde online informatie in het
gemeenteblad. https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

– Bijv. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-221798

Berekenings- en meetmethoden

Dekkingscriteria

Methode voor berekening

Referentie Link



Geopackage structuur
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algemene informatie

exposure data

geluidcontouren

algemene informatie

Algemene informatie.

– Deze tabellen worden NIET aangeleverd. Betreft
standaard instellingen.

Exposure data

– Deze tabellen worden WEL aangeleverd

Geluidcontouren

– Deze tabellen worden WEL aangeleverd



› Eindresultaat Geopackage (kaart en tabellen)
– Gebasseerd op sjabloon Geopackage RD-new (EPSG:28992)

› Hulpmiddel maken tabellen (excel)
– Voorbeeld gebasseerd op sjabloon
– Sjabloon is 1-op-1 gelijk aan de tabellen in de Geopackage

› Sjablonen en voorbeelden (Geopackage + excel) komen
beschikbaar via Infomil

Voorbeelden
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Voorbeeld NoiseContours (sjabloon Geopackage)



Voorbeeld exposures agglomeration (geopackage)



Voorbeeld exposures agglomeration (sjabloon excel)



Voorbeeld exposures agglomeration (sjabloon excel)



Voorbeeld exposures MajorRoad (excel)



Voorbeeld exposures MajorRoad (excel)



Vragen ?
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