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Een geluidsbelastingkaart is:

• de basis voor het verstrekken van gegevens aan de Europese Commissie

• een bron van informatie voor het publiek

• de basis voor het actieplan.



3

Planning & Proces

• Wanneer voor publiek?

• Wanneer voor cvgg? 

• Data:

– het vaststellen van de geluidsbelastingkaarten: vóór 30 juni 2022

– De kennisgeving van de geluidsbelastingkaart: 1 maand na vaststelling 

– het aanleveren van de geluidsbelastingkaart: 1 maand na vaststelling en vanaf 1 juli 2022
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Verschillen in vereisten

• Voor publiek

– Vormvrij, maar wel bepaalde vereisten

• Voor Europa

– GeoPackage, volgens END datamodel
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Anders dan vorige ronde?

Voor publiek
• Nee

Voor Europa
• Ja

Verplicht?

• Ja • Ja

Beschikbaarheid

• Tot vaststelling nieuwe 
geluidsbelastingkaart

• Altijd via Europees Reportnet
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Context

Voor Publiek
• Het publiek (de lezer), moet 

begrijpen wat hij ziet, dus 
bijvoorbeeld een plattegrond als 
ondergrond. Daarom zijn er ook 
meer eisen wat op een kaart te 
zien moet zijn

Voor Europa
• De informatie wordt verwerkt 

voor een rapportage aan 
Europa. Om die reden wordt 
‘kalere data’ (met weinig 
context) gevraagd.
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Over de bronnen

Voor publiek
• Wegverkeer

• Railverkeer

• Industrie

• Luchtvaart

Voor Europa
• Wegverkeer

• Railverkeer

• Industrie

• Luchtvaart

Aanvullend is alle bronnen 
gezamenlijk ook toegestaan
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Ondergrens bronnen

Voor publiek
• Voor gemeenten: geen. 

Ondergrens wordt bepaald door 
de geluidsbelastingklassen

• Voor provincies: wegen met 
verkeersintensiteit > 3 miljoen 
voertuigen per jaar

Voor Europa
• idem
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Tabellen - geluidsbelastingklassen

Voor publiek
• 55-59, 60–64, 65–69, 70–74, 

en groter dan of gelijk aan 75 
dB voor Lden

• 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 
en groter dan of gelijk aan 70 
dB voor Lnight

Voor Europa
• Idem, lagere klassen zijn 

toegestaan
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Tabellen voor gemeenten en provincies

Voor publiek

Per geluidsbelastingklasse: 
• Aantal bewoners 
• Aantal geluidsgevoelige 

objecten 
• Aantal woningen dat extra 

geluidwering heeft - als dat 
beschikbaar is 

Voor Europa
Per geluidsbelastingklasse 

• Aantal bewoners

Aanvullend mag ook:

• Aantal woningen

• Aantal woningen dat extra 
geluidwering heeft - als dat 
beschikbaar is 

• Aantal scholen 

• Aantal ziekenhuizen

De provincies geven deze info:
- Exclusief agglomeratiegemeente 
- Voor publiek: per gemeente



11

Aanvullende tabellen provincies

Voor publiek
Voor Lden >55, >65 en >75

• Totale oppervlakte in km²

Voor Europa
Voor Lden >55, >65 en >75

• Totale oppervlakte in km²

• Aantal woningen

• Aantal mensen dat in de zones 
woont

Aanvullend mag ook:

• Aantal scholen 

• Aantal ziekenhuizen

De provincies geven deze info:
- Inclusief agglomeratiegemeente 
- Voor publiek: per gemeente
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Cijfers in de tabellen

Voor publiek
• Afronden op honderdtallen

Voor Europa
• Niet afronden
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Geografische informatie. De contouren

Voor publiek
• De contouren

• 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden

• 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

Voor Europa
• Lden 60-64, 65-69, 70-74 en 

meer dan 75 dB 

• Lnight 60-64, 65-69, meer dan 
70 dB 

De gemeenten geven deze info
per geluidsbron
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Geografische informatie - Voor gemeenten

Voor publiek
• De grenzen van de gemeente 

• De grenzen van de stille gebieden 

• De grenzen van concentratiegebieden voor horeca-inrichtingen, 
detailhandel en ambachtsbedrijven 

• De grenzen van een gezoneerd industrieterrein 

• De zone van dat gezoneerd industrieterrein 

• De geluidsbronnen 

• En nog veel meer! Zie de 
website voor de uitgebreide lijst

Voor Europa
• Geen aanvullende eisen
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Geografische informatie - Voor provincies

Voor publiek
• De (spoor)weg 

• En binnen de contouren: 

• de geluidsgevoelige objecten 

• de grenzen van de gemeente 

• de grenzen van agglomeraties 

• De grenzen van de stille 
gebieden. 

• Een legenda 

Voor Europa
• Geen aanvullende eisen
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Vragen

Stel ze aan de helpdesk van InfoMil!

https://www.infomil.nl/helpdesk/
https://www.infomil.nl/helpdesk/

