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Geachte heer, mevrouw,
Uw partij heeft binnenkort een unieke kans om de leefomgevingskwaliteit van meer dan 16 miljoen
Nederlandse burgers te verbeteren. Namelijk door in de verkiezingsprogramma’s ambities op te
nemen om geluidshinder te beperken of te voorkomen.
Geluid is namelijk een onderschat maar belangrijk gezondheidsprobleem!
Gezondheidseffecten door geluid
Langdurige blootstelling aan omgevingsgeluid leidt tot gezondheidsschade. Deze effecten, zoals
ernstige hinder en slaapverstoring, treden al bij lage geluidniveaus op. Bij iets hogere geluidsniveaus
vergroot lawaai de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten die kunnen uitmonden in een
hartinfarct.
Na luchtverontreiniging is geluidsoverlast de tweede milieufactor die de gezondheid schaadt. De
lucht wordt steeds schoner, maar de geluidsbelasting en daarmee de gezondheidsschade door
geluidsbelasting nemen toe.
De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft in 2011 de ziektelast van geluid in Europa in kaart gebracht
In West-Europa gaan jaarlijks minimaal een miljoen gezonde levensjaren verloren als gevolg van
geluid, waarvan tienduizenden in Nederland.
Wat levert het uw gemeente op?
Investeren in een rustige omgeving levert niet alleen directe winst op voor de gezondheid van de
bewoners van uw gemeente. Het betaalt zich ook op verschillende manieren uit: economisch (lagere
ziektekosten en hogere prijzen op de woningmarkt), maatschappelijk (betere leefomgeving in de
wijk) en op het terrein van de sociale veiligheid (vermindering van overlast en geweld).
Wat kan uw gemeente hier aan bijdragen :
U kunt een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving door in de verkiezingsprogramma’s
aandacht te besteden aan dit onderschatte milieuprobleem en de volgende adviezen op te volgen :
a)
Overal waar woningen gebouwd worden of gaan worden op lawaaiige plekken zou u ervoor
moeten zorgen dat één zijde van de woning rustig is. Dan kan er via die kant worden geventileerd en
kunnen mensen er zelf voor kiezen om aan die kant van de woning te gaan slapen;
b)
Er is nog steeds (een flinke pot) rijksgeld beschikbaar voor het uitvoeren van de
geluidsanering van woningen die al lange tijd veel te veel geluid ondervinden. Gemeenten maken nog
te weinig actief gebruik van deze mogelijkheid. Saneren kan door gevelisolatie maar ook
bijvoorbeeld door wegen om te leggen of stil wegdek toe te passen. Slim combineren van de aanleg
van stil wegdek met het gemeentelijk onderhoudsprogramma levert daarbij een win/win situatie door
werk met werk te maken.

-2-

c)
De marktpartijen zijn vaak innovatiever en creatiever in het toepassen van technische
mogelijkheden om iets stiller te maken dan de opdrachtgever zelf. Laat het aspect geluid via slimme
contractvormen oppakken door de marktpartijen, zoals projectontwikkelaars, wegenbouwers en
aannemers, en maak die (mede)verantwoordelijk voor het eindresultaat;
d)
Sluit convenanten met grote distributeurs en hun klanten zodat de distributie (naar winkels)
plaatsvindt op tijden waarop het minder mensen stoort;
e)
Ga in gesprek met woningcorporaties om bij woningrenovaties ook aandacht te besteden aan
extra geluidisolatie tussen woningen en van de gevels, zodat de hinder door “de 4 B’s “ (buren,
brommers, bars, bouwlawaai) afneemt. Pas de APV actiever toe om onnodige herrie bij evenementen,
bij bouwprojecten en van bars en brommers tegen te gaan. Bespreek met de corporaties ook opties
voor mediation in hardnekkige gevallen van burengerucht. Plaats notoire herriemakers uit;
f)
Wees pro-actief bij de aanpak van de geluidhinderproblematiek door zelf het goede
voorbeeld te geven en aan te sluiten bij andere milieu items, zoals energiebesparing of luchtkwaliteit.
Mocht u, naar aanleiding van deze brief, vragen hebben dan kunt u contact op te nemen met de heer
Erik Roelofsen van onze stichting. Hij is bereikbaar op 06-22912117 of op erik.roelofsen@nsg.nl
Verder kunnen wij u melden dat onze collega bestuursleden van de Stichting Innonoise dit initiatief
van harte ondersteunen. Onze beide stichtingen werken onder andere samen via het programma
“Stiller op weg” en zij hopen net als wij dat Nederland hierdoor weer wat stiller wordt.
Met vriendelijke groeten,
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