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In deze factsheet ziet u de hoofdlijnen van de kennissessie geluid en 
leggen we enkele belangrijke begrippen uit. Heeft u na het de presentatie 
of na het lezen van deze factsheet nog vragen? Neem dan gerust contact 
op met ons op. Onze contactgegevens kunt u onderaan deze factsheet 
vinden. 
 
Afkortingen 
GPP  =  Geluidproductieplafond 
DMC  =  Doelmatigheidscriterium geluid- 

maatregelen  
MJPG =  Meerjarenprogramma geluidsanering; 

aanpak landelijke knelpunten 
SWUNG =  Samen Werken aan de Uitvoering van 

Nieuw Geluidbeleid 
 
Definities 
Saneren = verbeteren van wat verouderd en/of 

vervallen is 
Bronmaatregel =  maatregel op de bron (bijv. spoor, 

woning) 
 
 
 
 

Drie pijlers wet milieubeheer (2012 
SWUNG) 

1. Geluidproductieplafonds  
Jaarlijks nalevingsverslag  

2. Wettelijke sanering MJPG 
3. Afwegingskader maatregelen DMC 

Stimuleren bronmaatregelen 
 
 
 
 

Geluidonderzoek project PHS Meteren-Boxtel 
• Toetsen van toekomstige situatie aan geluidproductieplafonds 
• Bij overschrijdingen geluidonderzoek op woningniveau en 

gekoppelde sanering  
• Nieuwe trein intensiteiten en maatregelen vastleggen in 

geluidregister en berekenen nieuwe geluidproductieplafonds 
 
Alles aan de hand van een rekenmodel. 
 
De geluidproductieplafonds in uw omgeving staan in het geluidsregister. 
Het register kunt u vinden op www.geluidregisterspoor.nl.  
 
Wanneer MJPG-sanering? 

• bestaande woningen > 65 dB; 
• recente of vergeten woningen > 70 dB; 
• grote groei gevallen> 60 dB 

 
Meer informatie 
Meer informatie leest u in de themafolder ‘Geluid’, die u bij deze 
kennissessie of bij de informatiestand van ProRail mee kunt nemen. U 
kunt de folder ook downloaden via www.phsbibliotheek.nl/project/phs-
meteren-boxtel. Hier kunt u ook de presentatie van de kennissessie over 
geluid terugvinden.  
 
Meer informatie over het project PHS Meteren – Boxtel vindt u op de 
projectpagina www.prorail.nl/projecten/ meteren-boxtel.  
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het project PHS 
Vught? Meld u aan via voor de digitale nieuwsbrief via 
www.prorail.nl/projecten/ meteren-boxtel. 

 
Contactgegevens 
Heeft u een vraag? Neem dan contact op via telefoonnummer 0800 - 
7767 245 (gratis) of stuur een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact. 
 
 
 

 


