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Toelichting Informatiemodel Geluid

Nederlandse geluidgegevens, voor iedereen op één plaats, 
uniform en laagdrempelig beschikbaar

Linda van den Brink (Geonovum)

Project Centrale Voorziening Geluidgegevens
Waarom?
 Nieuwe regelgeving – Aanvullingsspoor geluid 

onder de Omgevingswet
– Geluidproductieplafonds voor provinciale wegen en 

industrieterreinen (naast rijkswegen en hoofdspoor)

– Basisgeluidemissies voor gemeentelijke wegen en 
lokaal spoor

– Cumulatie van geluidbronnen

 Toegankelijk maken van geluidgegevens
– voor akoestisch onderzoek

– voor transparantie

Wat?
 Informatiemodel geluid

– geeft structuur en betekenis aan geluidgegevens

 Dataplatform met kaartfunctie 
– centrale opslag en ontsluiting van geluidgegevens

 Ondersteuning bronhouders
– afstemming van ontwikkeling en ondersteuning bij 

gebruik

Nederlandse geluidgegevens, voor iedereen op één plaats, uniform en laagdrempelig beschikbaar
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Wat is een informatiemodel?
“Een informatiemodel beschrijft de structuur, semantiek 
en de eigenschappen van informatie over dingen in de 
werkelijkheid.” - MIM

Kortom: bepaalt welke informatie er precies in de 
Centrale Voorziening Geluidgegevens beschikbaar 
is.

Waarom belangrijk?
 Standaardiseren welke data moet worden aangeleverd.

 Waarborgen technische datakwaliteit van aanlevering 
brongegevens
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Informatiemodel Geluid

• Gemodelleerd in UML naar MIM 
specificaties.

• Moet alle informatie beschrijven die in 
de Centrale Voorziening geluidgegevens 
beschikbaar komt.

Informatiemodel

• MIM: “Een informatiemodel beschrijft de 
structuur, semantiek en de 
eigenschappen van informatie over 
dingen in de werkelijkheid.”

Metamodel Informatie
Modellering (MIM)

• De “handleiding” voor het maken van 
informatiemodellen.

• Ontwikkeld door Geonovum, Kadaster 
en VNG realisatie.

UML

• Modelleertaal die basis vormt voor het 
MIM.

• Klassendiagram: bevat objecten met 
eigenschappen (attributen) die met 
elkaar in relatie staan.
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Rijkswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

Waterschapswegen

Hoofdspoor

Lokaal spoor

Industrieterreinen (niet alle)

Schiet- en springterreinen

Luchtvaart

Windturbines

Inhoud van het informatiemodel

Rijkswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

Waterschapswegen

Inhoud van informatiemodel
Geluidproductieplafonds (GPP)

 Rijkswegen

 Hoofdspoor

 Provinciale wegen

 Industrie

Basisgeluidemissies (BGE)

 Gemeentewegen

 Waterschapswegen

 Lokaal spoor

Cumulatie

 Luchthavens

 Windturbines

 Schiet- en springterreinen

Soorten gegevens:

 Locatie en normwaarde (GPP, BGE)

 Geluidbrongegevens, zoals:

– Ligging

– Intensiteiten

– Snelheden

– Wegdektypes

 Geluidaandachtsgebieden

 Monitoringswaarde

 Verwijzing naar besluit

5

6



2-6-2020

Feitelijke situatie

Feitelijke situatie

Geluidbron
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Feitelijke situatie

Geluidbron

Afschermend object

Feitelijke situatie

Geluidbron

Afschermend object

Geluidaandachtgebied
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Feitelijke situatie

Geluidbron

Afschermend object

Geluidaandachtgebied

Referentiepunt

Feitelijke situatie

Geluidbron

Afschermend object

Geluidaandachtgebied

Referentiepunt

Geluidproductieplafond
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Modules
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«Domein»

Algemeen

«Domein»

BGE Algemeen

«Domein»

GPP Algemeen

«Domein»

Cumulatief

«Domein»

GPP Spoor «Domein»

GPP Weg

Het basis model 
Algemene 
elementen voor 
hergebruik

Algemene elementen 
basisgeluidsemmissie
Weg en spoor

Algemene elementen 
geluidproductie-
plafond

Spoor geluidproductie-
plafond

Weg geluidproductie-
plafond

Cumulatieberekeningen
Windturbines, 
schiet/springterreinen, 
luchthavens

Lezersgroep Relevante delen 
IMGeluid

Geluidsexperts / 
adviseurs

Heel IMGeluid

Rijkswaterstaat 
(rijkswegen)

GPP Weg

Gemeentes (lokale 
wegen, lokaal spoor, 
deel industrieterreinen)

BGE Algemeen, GPP 
Industrie, Cumulatief

Provincies (provinciale 
wegen)

GPP Weg, Cumulatief

ProRail (hoofdspoor) GPP Spoor

Software leveranciers Heel IMGeluid

«Domein»

GPP SpoorIndustrie

Industrie 
geluidproductie-
plafond
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Hoe werkt de 
consultatie

Link > 

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/informatiemodellen/consultatie-im-geluid
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