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Geluidsbelastingenkaart 







SBIR Minder geluidsoverlast langs provinciale weg 

Aanleiding: 

– Geluidsplafonds SWUNG2 (65dB) 

– Overlast zwaar verkeer 

Bestaande geluidsmaatregelen: 

– Stil Asfalt: relatief duur (korte lifecycle) 

– Geluidschermen:  duur, esthetisch vaak ongewenst 

– Snelheidsverlaging: afname doorstroming 

Doelstelling: 

– Veilig, onderhoudbaar en esthetisch verantwoord 

– Behoefte aan maatregelen met kleine geluidsreductie 

– T.b.v. lokaties met ruimtelijke beperkingen 

 

 



Samenwerking 

 

• Samenwerking voortkomend uit contacten via CROW infra innovatienetwerk 
(RVO, PZH en PNH)  

• PZH en PNH gelijksoortige problematiek t.a.v. geluid 

• RVO, ervaring met innovatieve productontwikkeling en op zoek naar ideeën voor 
SBIR.  

• Gez. uitvraag: Bedrijven in competitie uitdagen product te ontwikkelen 

Samenwerkingsovereenkomst: 

• RVO stelt bedrag beschikbaar voor fase 1 en 2 (ontwikkelfasen).  

• PZH en PNH in totaliteit identiek bedrag (50/50) voor fase 3 (praktijkproef) 

• RVO draagt voor fase 1 en 2 verantwoordelijkheid (procesmatig) 

• PNH + PZH voor fase 3 (praktijkproef en monitoring/evaluatie) 

 

 



SBIR 

Algemene Hoofdlijnen Methodiek 

• Uitdaging / Stimulering  ondernemers  
– Bevorderen productontwikkeling 

– Creativiteit markt benutten voor oplossing van maatschappelijke problemen 

– Innovatieve producten “vermarkten” 

• Start met uitvraag (productontwikkeling ter oplossing probleem) 
– Competitie (20 kandidaten) 

– Fase 1: Selectie op basis offertes krijgen opdracht voor haalbaarheidsonderzoek (5) 

– Fase 2: Selectie op basis meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht 
voor verdere productontwikkeling (3-4) 

• Beoordeling op basis van: 
– Impact 

– Technische haalbaarheid 

– Economisch perspectief 

– Prijs offerte 



Fasen SBIR methodiek 

• Fase1: Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie (5) 
– OG besluit over opdrachtverlening haalbaarheidsonderzoek 
– Op basis van genoemde criteria 
– Bedrijven voeren haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie binnen 

afgesproken termijn en budget 
– Bedrijven kunnen daarbij samenwerken met kennisinstituten, andere bedrijven 

of deels uitbesteden. 
 

• Fase 2: Ontwikkeling  van de innovatie (3-4) 
– Verdere selectie innovaties van fase 1 
– Kriteria identiek 
– Economische vooruitzichten wegen nog expliciter mee 
– Bedrijven starten een onderzoeks-ontwikkeltraject  
– Leveren een getest prototype op van innovatieve product 
 



Fasen SBIR methodiek 

• Fase 3: Innovatie vermarkten (2) 

– Bedrijven maken product klaar voor de markt 

– Overheid biedt platform voor praktijkproef 

– Kan als eerste profiteren van ontwikkelde innovatie 

 

• Intellectueel eigendom 

– Intellectuele eigendomsrechten blijven bij bedrijf (onder voorwaarden) 

– Monopolypositie voorkomen 

– Verplichting tot uitgeven van licenties aan derden onder redelijke condities 

 



Tijdschema SBIR geluid 

• Publicatie oproep:     - 1e kw 2016 

• Informatiebijeenkomst:    - 1e kw 2016 
• Deadline indienen voorstellen (20 bedrijven): - 1e kw 2016 
• Eerste selectie (5 bedrijven):   - 2e kw 2016 
• Eind fase 1 en voorstel fase 2:   - 3e kw 2016 

• Voorstel fase 2 beoordeeld:   - 3e kw 2016 
• Contract voor fase 2 (4 bedrijven):   - 4e kw 2016 
• Uitwerking fase 2    - 1e-4e  2017 
• Einde fase 2 & voorstel praktijkproef (2):  - 1e kw 2018 
 Symposium, Bekendmaking, Persbericht, Vakbladen  

• Einde praktijkproef:    - 4e kw 2018 
      - 1e kw 2019 
Doorlooptijd 3 jaar. 



Beoordeelde innovaties Fase 2 

MD geluidsrail van Metadecor 



Beoordeelde innovaties Fase 2 

Lage diffractorscherm van Altena 



Beoordeelde innovaties Fase 2 

Geluidvangrail Movares 

Keuze provincie Noord -Holland 



Beoordeelde innovaties Fase 2 

Whisstone voor Zwaar Verkeer van 4Silence 

 

Keuze provincie Zuid-Holland 



Testlokatie PZH:  N223 hmp. 9,2- 9,4 Gemeente de Lier 



Testlokatie PNH:  N208 Gemeente Haarlem 



Vervolg 

• PZH Selectie wegvak N223 (km  9,2 - 9,4) nabij de Lier (Westland) 
 (nabij veiling, veel zwaar vrachtverkeer) 
 
• PNH Selectie wegvak N208 Haarlem (nabij basisschool) 
 
• Uitvoering najaar  2018 
 
• Evaluatie (akoestisch, constructief, onderhoudbaarheid, lifecycle) 

 
• Bij positief resultaat streven naar opname in wet en regelgeving 

 
• Einde Fase 3 (praktijkproef)  eind  2018, Q1 2019 



ERVARINGEN 

• Gestructureerd stimuleren innovaties vanuit de markt 

• Goede wisselwerking Markt  en Overheid 

• Meerdere innovaties op betreffend gebied ontwikkeld 

• Iedere innovatie kent zijn eigen toepassingsgebied 

• Transparantie bij keuzes 

• Aandacht voor kosteneffectiviteit van innovaties in proces 

• Competitie element (voor/nadeel ?) 

• Afvallers hebben ook hun voordelen. 



EINDE 


