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Bij de beoordeling van ongewenst geluid vindt een politieke afweging plaats
tussen ‘nut en noodzaak’ versus de negatieve aspecten i.c. hinder. Er is een
zeker verband tussen hinder, d.w.z. het aantal personen dat gehinderd wordt
en de geluidsbelasting uitgedrukt in decibellen. De relatie tussen die twee
verschilt per bron. Zo worden meer mensen gehinderd door vliegtuiglawaai
dan door wegverkeer bij eenzelfde belasting. Toch krijgt Schiphol veel meer
geluidsruimte. Anders gezegd: Schiphol mag mensen veel meer last bezorgen
dan autowegen.
De minste geluidsruimte krijgt de industrie. De reden daarvoor zal zijn dat
de middelen die lawaai van bedrijven kunnen beteugelen meer beschikbaar
zijn. Dan gaat het niet alleen om ruimtelijke ordeningsaspecten maar ook om
de beheersing van lawaai bij de bron d.m.v. technische en geluidswerende
hardware. Een en ander vindt plaats in een afweging tussen kosten en baten.
In het jaar 2012 staan we aan de vooravond van ingrijpende wetswijzigingen
en diverse andere veranderingen op het gebied van de geluidregelgeving.
In dat kader wordt hard gewerkt aan een nieuwe systematiek onder de
werknaam SWUNG II. Hierbinnen is het de bedoeling dat voor Industrielawaai
het “etmaalgemiddelde” (Letm) voor grens- en streefwaarden wordt vervangen
door een “jaargemiddelde” (Lden).
Een belangrijk onderdeel is het toepassen van maatregelen op basis van
de zogeheten Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de beheersing
van geluid. Duidelijkheid hierover ontbreekt. Bedrijfsleven, overheid en
advieswereld zijn betrokken in een proces waar behoefte is aan informatie,
voorlichting en het kiezen van verantwoordelijkheid.
In de vorm een Lagerhuisdiscussie passeerden stellingen die varieerden van:
‘geluidbeleid mag de economie niet belemmeren’ tot ‘plaatselijke overheden
hebben centrale sturing niet nodig’. Bestuurders en politici namen standpunten in, sprekers brachten argumenten aan en toehoorders konden hun
stem uitbrengen.
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Openingswoord door Paulus
Jansen (woordvoerder milieu SP
Tweede-Kamerfractie)
Dames en heren,
U heeft een goede keuze gemaakt door
vandaag in deze zaal te zitten.
Geluidoverlast staat in de top-3 van de
milieuproblemen van de Nederlandse
bevolking.U houdt u dus bezig met een
onderwerp dat er toe doet.
Veel deskundigen verwachten dat geluidoverlast de komende decennia nog een
groter thema gaat worden.
Nederland is een dichtbevolkt land met
een hoge mobiliteit. De wegen en spoorlijnen die we daarvoor nodig hebben
bedekken Nederland tot in de uithoeken
met een grijze geluidsdeken.
Naast Schiphol zorgen ook een aantal
regionale luchthavens en militaire vliegvelden voor overlast. En in het stedelijk
gebied komt de herrie niet alleen van
straat maar ook van binnenuit.
De normen voor woningisolatie zijn sinds
1973 niet meer verbeterd en ze worden
per 1 april a.s. zelfs een beetje verlaagd.
Met dank aan de dereguleringswoede
van dit kabinet.
Industrielawaai heeft in vergelijking met
verkeerslawaai een lokaal karakter,
tenminste als we zo verstandig zijn om
door een goede ruimtelijke ordening
lawaaierige activiteiten concentreren en
zoneren ten opzichte van omwonenden
die behoefte hebben aan rust.
En dan is er nog het nieuwe thema van
de windmolens, dat voor veel emotie
zorgt, met name in het buitengebied.
Het is goed dat de Nederlandse Stichting
Geluidshinder –met zeer beperkte, naar
mijn mening té beperkte middelen- probeert om de beschikbare kennis over het
voorkomen van onnodige herrie en het
beperken van de overlast van de onvermijdbare herrie te verspreiden.
Daar zouden overheden en bedrijven hun
voordeel mee moeten doen.
Economische vitaliteit en ontwikkeling is
belangrijk, mobiliteit is een eerste levensbehoefte.
Maar we moeten voorkomen dat de
economische ontwikkeling van vandaag
bereikt wordt ten koste van de leefbaar-

Paulus Jansen aan het woord op de Nationale Geluidshinderdag 2012
heid van morgen, dat de mobiliteit van
velen verbeterd wordt ten koste van de
levensvreugde van omwonenden.
De assertiviteit van omwonenden van
lawaaibronnen neemt trouwens toe, dat
is een positieve ontwikkeling.
Als kamerlid krijg ik heel wat mail van
mensen die al die herrie niet meer pikken. Vaak verenigen zij zich in actiecomités die bij lokale en regionale verkiezingen een factor van belang kunnen
vormen.
Alleen al in het afgelopen jaar klopten
bij ons aan:
de omwonenden van de IJssellijn en
Twentelijn, waar plannen zijn voor meer
goederenvervoer over bestaand spoor;
de omwonenden van de HSL, die op een
aantal plaatsen een stuk meer overlast
veroorzaakte dan vooraf belooft;
vele actiegroepen in de buurt van snelwegen die verbreed worden of waar een
kamermeerderheid het nuttig vindt om de
maximumsnelheid op te voeren;
hier gaan de zorgen over de herrie
trouwens hand-in-hand met die over de
luchtkwaliteit;
bewoners van de Noordpoostpolder
en de veenkoloniën die bang zijn voor
overlast van de megawindparken in hun
achtertuin;
mensen die gevoelig zijn voor laagfrequent geluid, onder meer van de compressoren die gebruikt worden bij transport en ondergrondse opslag van gas.
Dat waren de groepen en tel daar nog
maar vele individuele klachten bij op,
bijvoorbeeld over brommers en allerlei
huishoudelijke en professionele toestellen
die veel meer herrie maken dan noodzakelijk.
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Al deze signalen uit de samenleving leiden ook bij Kamerleden tot toenemende
belangstelling om iets met dit onderwerp
te doen.
Vorig jaar hebben bij de behandeling
van het wetsvoorstel Swung-I zeven
woordvoerders ruim 30 wijzigingsvoorstellen ingediend.
En nog maar twee weken geleden zijn
een aantal moties aangenomen om de
controle op de afgesproken geluidreductie van de AWACS-vliegtuigen aan te
scherpen.
Waarmee het signaal is afgegeven dat
zelfs de NAVO niet boven de wet staat!
Daarmee kom ik op mijn politieke agenda voor het thema geluid.
Die ziet er als volgt uit:

Een zorgvuldiger ruimtelijk beleid.

Dat is een cruciaal middel om geluidoverlast tegen relatief lage kosten te beperken.
Nederland heeft al het dichtste autowegennet van Europa.
We zouden bijzonder terughoudend moeten omgaan met het verder versnipperen
van het buitengebied door nóg meer
nieuwe wegen aan te leggen.

Daar denkt deze regering –wat mij
betreft: helaas- anders over.
Ook zou een goede ruimtelijke regie de
concentratie van lawaaierige activiteiten
op een beperkt aantal locaties moeten
versterken, aangevuld met een zonering
door middel van bufferfuncties.
Nu het Rijk deze verantwoordelijkheid
niet meer invult rust er een grote verantwoordelijkheid bij de provincies om
gemeenten op dit punt te sturen en zo
nodig te corrigeren.
Bij dit thema wil ik ook de grootschalige,
niet grondgebonden, agrarische bedrijven noemen.
Die hebben steeds meer een industrieel
karakter gekregen, zorgen voor veel
transportbewegingen en horen naar mijn
mening niet meer thuis in het buitengebied.
Voor zover we dergelijke bedrijven meer
ruimte willen bieden, de SP is daar geen
voorstander van, zouden ze in ieder
geval geconcentreerd moeten worden op
bedrijventerreinen in de buurt van autowegen.
Daarmee kom ik op een tweede aandachtspunt: de bedrijventerreinen.
Er zijn nog veel mogelijkheden om de
economische meerwaarde van bedrijventerreinen te versterken en tegelijkertijd de
geluidoverlast terug te dringen.
In de Rijnmond is het havenbedrijf
Rotterdam in samenwerking met andere
partijen zoals Keyrail bezig om vervoerstromen nauwkeuriger in kaart te
brengen, om vervolgens door bundeling
een hoger aandeel vervoer over water en
spoor te organiseren. Dat is goed voor
het ruimtegebruik, de luchtkwaliteit en
minder mensen ondervinden straks hinder
van al dat gesleep met goederen.
Een stap verder gaat het versterken van
de samenhang binnen bedrijventerreinen
door niet blind vierkante meters grond
uit te geven maar te kijken naar synergie
tussen bedrijven.
Dat is goed voor de economie, maar
vrijwel altijd ook voor het milieu, inclusief
een beperking van geluidoverlast door
minder transport over de weg.
Het derde thema dat hoog op mijn politieke agenda staat is tijdelijke overlast
door werkzaamheden, bouwprojecten en
dergelijke.
Vlak achter deze zaal wordt flink
gebouwd aan het nieuwe stadskantoor
van Utrecht en nieuw station en iets
verderop wordt gedurende een jaar of
tien voor ruim een miljard euro vertimmerd aan de uitbreiding van de spoorcapaciteit richting Den Bosch en Arnhem.
Bouwprojecten zijn per definitie tijdelijk,
maar een paar jaar of zelfs een paar

maanden overlast wordt je niet in dank
afgenomen.
In deze gevallen is daar overigens goed
over nagedacht, wat heel verstandig is
middenin stedelijk gebied.
Wat minder goed was er een paar jaar
geleden nagedacht over de bouw naast
het PSV-stadion, daar is toen achteraf
een soort Berlijnse muur van containers
omheen gezet.
Lokale overheden zouden bij binnenstedelijke bouwprojecten, maar ook bij
bv. grondwatersanering, standaard het
gebruik van geluidarme apparatuur moeten voorschrijven. Hei-installaties, generatoren, compressoren kunnen anders
voor veel overlast zorgen. Ook afspraken
over aan- en afvoerroutes voor transport
zouden standaard onderdeel moeten zijn
van de vergunningprocedure.
Op lokaal niveau kan ook veel geluidoverlast voorkomen worden door uitgaansactiviteiten die lawaaierig zijn te concentreren op plekken waar geen mensen
wonen en nog beter na te denken over
de plaats van festiviteiten.
Het lijkt erop dat de klimaatverandering
ook een positief effect heeft: we kunnen
steeds vaker op terrasjes zitten.
Het Plein in Den Haag is daar een mooi
voorbeeld van, op een plek waar niemand woont, dus de nachtbrakers niet de
matineuzen onder ons uit de slaap houdt.
Daarmee kom ik op bronbeleid, waar
vooral het Europarlement en de Tweede
Kamer aan zet zijn.
Stillere auto’s, stillere goederentreinen,
stillere scooters en brommers, stillere compressoren, generatoren, grasmaaiers.
Het aanscherpen van de eisen voor
nieuwe voertuigen en toestellen is de
beste aanpak voor het verminderen
van geluidoverlast, maar de bevoegdheid om die eisen te stellen hebben we
overgedragen aan de Europese Unie.
Het is zaak dat vanuit Nederland, ook
vanuit de Tweede Kamer, zoveel mogelijk
druk gezet wordt op het versnellen van
geluideisen aan nieuwe voertuigen en
toestellen.
Wellicht aangevuld met eisen aan
bestaande voertuigen, te controleren in
combinatie met de periodieke APK.
Zolang Europa niet opschiet kan
Nederland zelf wel iets doen aan bronbeleid, door lawaaiige voertuigen zwaarder te belasten dan stille. Daar gaan we
zelf over.
Waar we wel over gaan is de definitie van best beschikbare technieken in
milieuvergunningen, een onderwerp dat
vandaag nog uitgebreid aan de orde
komt.
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Het ligt erg voor de hand om landelijk
meer eenheid te brengen in de uitwerking van dit beginsel, deels door
regelgeving, maar ook door organisatorische maatregelen als de vorming van
Regionale Uitvoerings Diensten.
Dames en heren, ik hoop dat u en ik
na vandaag extra geïnspireerd zijn om
Nederland nog wat mooier en stiller te
maken.
De bevolking zal ons daar dankbaar
voor zijn!

@]l_]dma\\jYYal\ggj
Rondetafelgesprek o.l.v. Victor
DeConinck!
Aanzittenden met hun respectievelijke
thema’s:
Rogier Wigbels (DCMR):
Wat doet/wil de overheid?
Gerard van Kempen (DGMR):
BTT, wat is dat eigenlijk?
Ton van Breemen
(Havenbedrijf Amsterdam):
Visie van de industrie.
Frans Houtkamp (LBP-Sight):
De toekomst van industrielawaai.
De sprekers presenteren zich als volgt:
Rogier houdt zich bezig met geluidszônering van grote industriële complexen.

Op de rug gezien Victor DeConinck en van links naar rechts: Ton van Breemen,
Frans Houtkamp, Gerard van Kempen en Rogier Wigbels

Gerard is senior-adviseur verkeer en
milieu, BBT, zoekt oplossingen om wonen
in de buurt van industrie binnen de
grenzen te houden die de wet stelt. Zo
goed mogelijk leefklimaat. Waardeert
dat Paulus Jansen geluid weer hoger op
politieke agenda wil zetten.

Vragen uit de zaal

Ton is project manager milieuzaken,
geluidszônering rond Westpoort
Amsterdam
Frans is van vóór de wet Geluidhinder,
beleidsonderbouwing voor het ministerie,
ambtenaar geweest.
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Sheets Rogier Wigbels

Rogier toont sheets met als
thema: wat doet en wat wil de
overheid met industrielawaai.



Sheet 1 laat de geluidkaart van
Rijnmond zien met industrieterreinen.
Overdag is er ook veel lokaal geluid.
‘s Nachts is industielawaai op veel
plaatsen dominant, vaak ook gehoord
als dreunend geluid. Omvangrijke woongebieden, zelfs totale gemeenten vallen
binnen de 50 dB-zônes. Het geluid stopt
daar niet en er komen ook klachten van
buiten de zônes. Verkeerslawaai heeft
grotere impact dan industrielawaai.
Klachtenpatroon vaak beheerst door
incidenten.
Victor DeConinck: moeten we industrielawaai niet gewoon accepteren
als burgers in een geïndustrialiseerde
samenleving?
Wigbels: stilte is in feite een luxe, het
kiezen voor stilte is een keuze.
Zaal: Geldt dat voor Schiphol ook?
Ja, iemand die daar werkt of vaak vliegt
heeft daar misschien minder last van.
Van Breemen: na sanering van het industrielawaai vertelden bewoners ons:
stootgeluiden en piepjes, dáár moet je
wat aan doen.
Wigbels: voor industrie is veel meer
inspanning nodig is dan voor wegverkeer: als de weg is aangelegd ligt-ie er
voor jaren ongewijzigd. De industrie verandert, breidt uit, noem maar op en dat
heeft allemaal invloed op geluid. Het is
lastig om het beheersbaar te houden.
Zaal: maatregelen moet de industrie zelf
betalen, en maatregelen verkeer worden
betaald door de overheid.
Houtkamp: het is inderdaad zo dat
de maatregelen voor verkeer worden
betaald door de belastingbetaler, op
iedere liter brandstof zit een milieutoeslag waaruit het bekostigd moet worden.
Victor: wat is BBT?
Wigbels: europese regelgeving bepaalt
de BBT inspanningen. Eerder hadden we
het ALARA-principe. Dat werd niet door
Brussel opgelegd.
BBT heeft een juridisch status en is meer
gekoppeld aan lokale richt- en grenswaarden. Industrielawaai is de enige
geluidsbron waar ook grenzen worden
gesteld aan incidentele verhogingen.
Wet- en regelgeving is er niet op uit om
het stiller te maken, maar om de zaak te
formaliseren. Het zôneringssysteem betekent dat iedereen daarbinnen tot een
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Sheets
Gerard
Van Kempen

zekere hoogte geluid mag maken. Het
geluid maakt dat er gehinderden zijn.
De zone krimpt niet.
Van Kempen: afspraken met de industrie
hoe ze op de meest milieuvriendelijke
wijze kunnen functioneren en deze
afspraken nakomen, niet oprekken, we
moeten vanuit ruimtelijke ordening denken maar dan moeten we ook de discipline hebben om dat te doen.
BBT wordt op veel manieren uitgelegd.
Het is een misvatting de B van BBT te
benoemen als ‘best’. Het zijn ‘beste’
beschikbare technieken.
Paulus Jansen: er is onderhandelingsruimte door te ruime formulering van
BBT. Strakker formuleren!
Van Kempen: mee eens. We moeten BTT
toepassen. Veelal vindt de afweging
plaats op basis van kostenefficiëntie.
BBT wordt per bedrijfstak bekeken,
ALARA individueel (ruimer geformuleerd
dan BBT). In alle EU lidstaten moet BBT
toegepast gaan worden.
BBT betreft ook onderhoud en instandhouding van de techniek.
Actualisering is bij voortduring nodig.
Houtkamp: industrielawaai is een lokaal
probleem, er wordt feitelijk niet gekeken
naar waar het apparaat vandaan komt
en of het milieuverontreinigend is, want
niemand heeft er last van. Lawaai is
altijd lokaal.
Voorbeeld: ongelijke platen op de vloer
van het werkterrein waar vorkheftrucks
rijden. Dat kan zeer lokaal zijn en
omdat niemand klaagt wordt er niets
aan gedaan. BBT voor geluid?: ik heb
er niet zoveel vertrouwen in dat er ook
gehandhaafd gaat worden.
Wigbels: wie verplicht een bedrijf met
een lawaaierig ouderwets hijskraantje
een moderne stille aan te schaffen?
Van Breemen: daar worstelen we ook
mee. Wat kunnen ambtenaren ons
opleggen?
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Luchtfoto van Amsterdamse haven: grootste energiehaven van Europa. Sheet 3
toont grote geluidsbronnen. Hoeveel
geluid wordt daar geproduceerd, kan
dat stiller? Er is geen keuze, richtlijnen
helpen ook niet, samen met provincie
NH onderzoek laten doen naar BBT
voor havens en een handleiding laten
maken. Wat mij dwarszit is niet alleen
overlast, maar ook de modellen met
rekenschma’s. Je gaat schematiseren
welke bronnen er zijn, je ziet grote
apparaten (= rode vlekken) en dan gaan
ze de vrachtwagens ook in beeld brengen. ONZIN. Tot overmaat van ramp
worden ook de personenauto’s van het
personeel geschematiseerd. Als akoestisch adviseur met zo’n rapport bij mij
zou komen zou ik zeggen: laten we het
over de echte problemen hebben.
Wigbels: mee eens, maar het is niet fout
om het zo te doen. Er zijn ook ambte-

Sheets
Ton Van
Breemen





De zaal reageert, Jan Kramer hanteert de microfoon

Erik Roelofsen, directeur van de NSG,
voert in stilte de regie
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naren die vragen dat aan te tonen.
Jansen: politici en publiek staan kritisch
tegenover berekeningen. Dat de modellen betrouwbaar zijn is langzamerhand
iedereen duidelijk. Het gaat om de
invoergegevens. Dringend nodig dat
niet alleen het model gevalideerd wordt,
maar ook de invoer.
Van Breemen: wil je als bedrijf stillere
machines aanschaffen, dan heb je
bijvorbeeld de keus uit vorkheftruck op
gas, diesel of elektrisch. Diesel is luidruchtiger, maar het vermogen is ook vele
malen groter.
Op vrijwillige basis heeft een bedrijf
een steenbreker omkast (zie sheet) en
daardoor 9 dB(A) stiller gemaakt. Deze
BBT-plus maatregelen zijn genomen door
het bedrijf en houdt daarmee rekening
met de omgeving. Bereidheid bestaat
wel degelijk. Het kan zelfs meegefinancierd worden voor alle havens langs het
Noordzeekanaalgebied.
Wigbels: een bedrijf extra stil maken
levert geluidsruimte voor een ander
bedrijf.
Van Breemen: zo simpel ligt het niet. Dit
bedrijf spaart inderdaad geluidsruimte,
maar zijn vergunning wordt niet aangepast, dus de ruimte blijft beschikbaar
voor dit specifieke bedrijf.
Van Kempen: over dit soort aspecten
is goed overleg te voeren met bedrijven, als je op de lange termijn kijkt.
Dit bedrijf heeft een investering in de
toekomst gedaan, want het denkt nog
geluidruimte nodig te gaan krijgen.

!
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Houtkamp: De toekomst van het geluidbeleid, zoals het er nu naar uitziet,
is oude wijn in nieuwe zakken. Sinds
1982 zoneringssystematiek van industrielawaai.
Sheet 1: bij infrastructuur is het systeem
al gedateerd, omdat de grenzen niet
werden gehandhaafd. Bedrijven werden
met vergunning op slot gezet in die
zone. Binnenkort wordt er van zones
naar geluidsproductieplafonds overgestapt. Inmiddels is dat reeds ingevoerd
voor rijksinfrastructuur. Was het oude
systeem nu zoveel slechter dan dit nieuwe? Die zones werkten prima.
Met Swung II (de vervolgstap naar de
industrie) wordt er ook op een andere
norm overgestapt. Van een daggemiddelde gaan we naar een jaargemiddelde (iemand kan jaargemiddeld dus
niet slapen).
Hinderbelevingsonderzoek toont aan
dat die Lden goed correleert met hinder,
alleen de spreiding is nogal hoog (10
dB). Hinder is sterk afhankelijk van het
type bron.



Sheets
Frans
Houtkamp

Van Breemen: als er vergeten wordt
ontheffing aan te vragen, moet de
industrie boeten omdat de vergunning
van de industrie zo is geformuleerd dat
de waarde op de meest nabijgelegen
woning niet mag worden overschreden.
Houtkamp: als de overheid dat vergeten
is, gaan ze het achteraf repareren. Dus
in principe verandert er niet zoveel,
er komt nu een cordon van punten om
de hinder te bewaken i.p.v. een zone.
Belangrijker is dat de dosis wordt aangepast. Met Lden bieden we de industrie
meer ruimte, omdat in het oude systeem
de dertiende (lawaaiigste) dag als representatief werd beschouwd.
Technici kijken naar decibellen (de computer), maar we moeten kijken naar hinder. We moeten af van de decibel.
Wigbelts: rekenmodellen kloppen naar
mijn ervaring wel.
Van Kempen: het systeem dat we nu hanteren heeft goed gefunctioneerd. Industrie
is veranderd door uitbreidingen etc.,
maar het systeem functioneert desalniettemin. We hebben afgesproken om dat
in modellen te doen, en dan moet je dat
ook blijven doen, omdat het functioneert.
Mede door het beleid dat is gevoerd
is de industrie in staat gebleken steeds
weer stillere technieken toe te passen.
Door de modulering zoekt men de grenzen op, en dan gaat het over tienden
van decibellen. De akoestische wereld
probeert in opdracht van de industrie de
grenzen op te rekken. Maar er worden
ook stille technieken ontwikkeld met verbeteringen tot wel 15 dB(A).
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Van Breemen: als je het via de R.O.-sfeer
wil doen is de procedure traag en tijdrovend.
Zaal: een industrieterrein is een verzameling van bedrijven. Er moet een regisseur
komen die zorgt dat de lawaai-indeling
goed is, en dan kan het gebeuren dat
er meer geluidruimte vrijkomt als je bij
bepaalde bedrijven relatief goedkope
oplossingen kiest. Parkmanagement is
een aanbeveling.
Dat wordt bevestigd door Houtkamp met
een voorbeeld van een koepelvergunning DSM in Geleen. Daar vindt uitwisseling plaats van kavels.
Zaal: de jaargemiddelde dosis is een
beter systeem. Met controlepunten doet
je recht aan de bedrijven omdat niet alle
bedrijven altijd en tegelijkertijd lawaai
produceren. Het voordeel van het Ldensysteem is dat het op slot zitten van
gezoneerde industrieterreinen minder
snel zal optreden.
Dat de spreiding zo groot is bij de
dosis-effectrelaties is geen reden om dit
systeem in de prullenmand te gooien..
Bij het oude systeem is die spreiding
even zo groot.
Houtkamp: de grote spreiding heeft als
consequentie dat groepen mensen meer
en andere minder hinder hebben bij
bepaalde situaties. Dat is een keuze, en
die moet je je bewust maken.
Zaal: gemeenten en provincies moeten
de regie in handen nemen.
Van Breemen: Amsterdam heeft lege
kavels die we nu, omdat de terreinen op
slot zitten, niet kunnen gebruiken. Als we
die zones niet aanpassen, gaat de industrie ergens anders heen. Het is beter de
industrie te houden op de plek waar ze
lawaai kunnen maken.
Victor DeConinck: hoe zit het dan met de
handhaving? Waarom al dat gesleutel
als je gewoon kunt handhaven?
Houtkamp: politici kiezen niet graag en
vragen dan aan technici of ze niet wat
kunnen sjoemelen zodat alles toch weer
past. De keuze tussen wonen en werken
is een politieke keuze. Dat moet je niet
parkeren bij een technicus
Paulus Jansen: in de toekomst moeten we
preventiever werken met o.a. parkmanagers en verhandelbare emissierechten.
Van Breemen: natuurlijk kijken wij zelf
ook wat we kunnen doen als de geluidsoverlast toeneemt. Dat moet gecompenseerd worden voor de omwonenden,
maar hoe doe je dat?
Wigbels: in Rijnmond hebben we dat
goed geregeld, omdat we al 20 jaar
een goed beheerssysteem hebben.
Kwestie van goede regie.
Paulus Jansen: de heersende stroming in
de politiek heeft heel weinig vertrouwen
in de overheid zelf. Maar de overheid
is echt nodig om een sturende rol te ver-
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vullen. Misschien is men in de Rijnmond
verder dan in de rest van Nederland.
De overheid is juist hier echt nodig.
Zaal: bij de besluitvorming moet veel veranderd worden. Ga veel eerder
naar de bedrijven. Ze komen vaak
met verrassende oplossingen.
Met Lden wordt de handhaving lastiger.
Wigbels: nieuwe regelgeving is voor
Rotterdam niet nodig.
Van Kempen: industrie moet intrinsiek
gemotiveerd worden
Van Breemen: meer overleg tussen bedrijven en bestuurders in vroeg (voor)stadium.
Zaal: de geluidman moet de tools in handen krijgen om in het ruimtelijke
ordeningsproces een rol te krijgen.
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Hier als illustratie een still uit het youtube filmpje. Het filmpje is te bekijken op
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=BLn7IXWM0GQ

door studenten van het ROC
Tilburg. Ze maakten een film
over het lawaai in de stad.
De e-scooter is een welkome
oplossing.
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Bmja\ak[`]cYfl]f
nYfmal\]hjg\m[]fl
]f\]gflnYf_]j
door Luurt Wildeboer
(advocaat bij CMS) en
Jan Granneman (Peutz)
Foto: Jan Granneman (links) en Luurt Wildeboer
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Af\mklja] dYoYYa!
]f`]lj]_md]j]fnYf_]Zjmackjmael]
door Jan van den Heuvel
(directeur DCMR)
Er is geen tekst van zijn voordracht
beschikbaar.
Bij de ‘lagerhuisdiscussie’ (zie hierna)
komt hij nog aan het woord.
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DY_]j`mak
\ak[mkka]
met bestuurders vanuit de
overheid en het bedrijfsleven
In de vorm van Lagerhuisdiscussie kon
de zaal en vier genodigden die zitting
hadden genomen aan tafel stemmen over
in beeld gebrachte stellingen. Voor- en
tegenstanders brachten argumenten in.
Hier een impressie van de discussie met
de behandelde stellingen
Aan tafel van de Lagerhuisdiscussie zitten:
Erik van Heijningen, voorzitter NSG
Frans Houtkamp, adviseur LBP/Sight
Jan van den Heuvel, directeur milieubureau Rijnmond DCMR
Wim Schoonderbeek, voorzitter,
werkgroep ABB NL Ingenieurs

Stelling 1:
Ambtelijke inspanning voor de
bestrijding van industrielawaai
is veel te groot, lettend op de
omvang van het probleem.
Zaal: gelijke verdeling tussen vooren tegenstanders van de stilling.
Wim Schoonderbeek stemt voor de stelling. ‘Industrielawaai zou je moeten
beschrijven op bijzondere aspecten als
piekgeluiden en tonale aspecten etc. Als
je je daar op richt ben je effectief aan
het werk. Over de grotere ruis, die vaak
wegvalt tegen het verkeerslawaai, hoeven we ons niet zo druk te maken.’
Erik van Heijningen is het hardgrondig
oneens met de stelling: ‘In het gebied van
Rijnmond gaat het om korte afstanden,
met meer dan een miljoen inwoners. De
gedachte dat er een leger ambtenaren
bezig is om de industrie te pesten, klopt
niet. Deskundige ambtenaren die maatregelen treffen waarop de industrie kan
bouwen zijn hard nodig. Het kan eenvoudiger en sneller, maar als we alle bedrijven hun gang laten gaan dan voorspel ik
dat het niet goed gaat’.
Frans Houtkamp nuanceert de stelling: ‘er
moet wel iets gedaan worden, maar niet
zoveel als nu het geval is. Het kan allemaal een stuk simpeler.’
Zaal: uit leefbaarheidsonderzoeken blijkt,
dat Amsterdammers geen last hebben
van industrielawaai, en toch blijven de
ambtenaren maar meten. Dat zijn er dus
te veel. Piekgeluiden en geluidsincidenten
zijn een wezenlijk probleem, maar alles
in vergunningen regelen heeft geen zin.

Helemaal rechts Wim Schoonderbeek met naast hem Jan van den Heuvel

Stelling 2:
Hinder door geluid is altijd subjectief, daarom meer aandacht voor
de gehinderden c.q acceptatie van
hinder.
Zaal: 95% eens.
Fred Woudenberg, Amsterdam, GGD:‘
niet eens met het eerste deel, wel met het
tweede deel. Hinder is een objectief effect met een subjectief element. Bij geluid
wordt altijd gezegd ‘je stelt je aan’.

Fred Woudenberg, bestuurslid van de NSG
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Frans Houtkamp: ‘ mensen moet je tegen
zichzelf in bescherming nemen’
Zaal: Hinder is altijd subjectief, lawaai
afkomstig van iemand die je haat is
hinderlijker dan lawaai van een goeie
vriend. Veel meer in contact treden met
de gehinderden.
We kunnen ons allemaal een geluidsniveau voorstellen waar je last, gezondheidsklachten etc. van krijgt. Er is hinder
door geluid dat objectief schadelijk is.
Wetgeving is generiek, stelt normen voor
de grootste groep mensen.

Vanuit de overheid worden mensen in het
ongelijk gesteld die ergens last van hebben, omdat aan de norm wordt voldaan.
Maar dat wil niet zeggen dat er geen
hinder is!

Stelling 3:

Geluidbeleid mag de economie
niet belemmeren.
De zaal is het in grote getale oneens met
deze stelling
Erik van Heijningen: ‘Milieubeleid komt
de industrie ten goede op de lange termijn. Als de bevolking mort is dat slecht
voor de economische ontwikkeling.’
In de zaal een groene kaart in een zee
van rode:
‘Een te krappe geluidszone remt de
economische groei. Bedrijven zoeken
daarom een andere plek voor vestiging.
Daar zullen meer woningen in de herrie
komen. De Wet geluidhinder belemmert
de expansie.’
Overheid en bedrijven zoeken de grenzen van de wet. Omwonende moeten het
bekopen, mede door gebrek aan kennis.
In die belangenstrijd zal de industrie
overwinnen.
Jan van den Heuvel: ‘het is ouderwetse
stelling. Juridisch bekeken mag je grenzen stellen aan de economie, maar het
gaat erom te komen tot optimale belangenafweging. Er gaat ook veel fout in
Rijnmond, maar het consequent hanteren
van de normen door alle partijen biedt
oplossingen. Dubbeldoelstelling is wel
degelijk uit te voeren.

Stelling 5:
Bestrijding van lawaai moet hoger
op de politieke agenda.
Zaal en tafel zijn het in grote getale eens
met de stelling
Wim Schoonderbeek: nog geen 20 %
bereikt van wat we in 1979 met de Wet
geluidhinder voor ogen hadden. Daarom
hoger op de politieke agenda.

Met rode en groene kaarten werd gestemd

Stelling 4:
Lokale overheden hebben centrale
sturing nodig.
Meeste mensen in de zaal zijn het eens
met de stelling; aan tafel niet.
Zaal: centrale sturing is nodig, zodat
gemeenten op eenzelfde wijze sturing
geven aan de ruimtelijke ordening. De
plaatselijke bestuurder heeft zich te voegen naar de landelijke regels en kan zijn
voorkeuren zodoende niet bodvieren.
Erik van Heijningen: ‘ik ben voorstander
van lokaal beleid. Niet bij wet voorschrijven wat goed beleid is. Bestuur dicht bij
de burger houden, niet in Den Haag’.
Zaal: wethouder is geen deskundige.
Welke informatie heeft hij nodig, en hoe
krijgt hij die? Het is de taak van een
deskundige ambtenaar zijn bestuur op
een heldere onbevooroordeelde wijze te
informeren. Daarbij is centrale regelgeving onontbeerlijk.

Annelies de Boer verstrekt informatie
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Jan van den Heuvel: ‘ Lawaai is een
serieus probleem. Nederland wordt voller
en drukker, daarom lawaai hoger op de
politieke agenda’ .

Stelling 6:
NSG moet blijven
Vanzelfsprekend

9^kdmalaf_\ggj=jacnYf@]abfaf_]f$
nggjrall]jnYf\]FK?
De dag begon eigenlijk met de
stelling dat industrielawaai geen
probleem zou zijn. Verkeerslawaai
treft immers veel meer mensen.
Industrieel lawaai plaatsen in het
kader van de ruimtelijke ordening.
Maar toen de deskundigen hier
aan tafel het gesprek aangingen
bleken ze het vaak niet eens met
elkaar.
Uiteraard hebben we het niet alleen over
industrielawaai.
Ik proefde een diep verlangen om de
problemen in één keer op te lossen.
Enige citaten:
• Juridische status geven aan beleidsnota’s:
- willen we dat wel?
- wordt het probleem daardoor kleiner?
• Het probleem is ontstaan door de
juridische conflicten: die uitspraak krijgt
van mij de hoofdprijs.
We hebben juridische conflicten omdat
mensen en organisaties het niet eens
zijn met elkaar. Vroeger was het
ondenkbaar dat de ene overheid de
andere voor de rechter zou dagen.
Daar had je de kroon voor. De kroon is
afgeschaft en de onafhankelijke AROB
rechter is daarvoor in de plaats gekomen. Dit gaat niet over industrielawaai,
dit gaat over onze samenleving die
zegt: alles moet via de juridische weg
opgelost worden.
Het zal moet eenvoudiger, sneller,
desnoods met de crisis- en herstelwet.
Ik vind het een monster, maar als dit
de weg is om eruit te komen dan maar
alles opzij duwen en vooruit.
• Afdwingbaarheid garanderen, al zijn
er veel juridische instrumenten.
R.O. kader: waar heb je industrie en
waar niet? Dat kan niet alleen via
bestemmingsplannen worden geregeld.
Je zult politieke afwegingen moeten
maken. Ik mis een deskundige, krachtige
overheid. DCMR heeft het goed voor
elkaar, en de rest van Nederland kan
daar een voorbeeld aan nemen, met
voldoende deskundigheid voldoende
milieudiensten door heel Nederland.
Ik ben betrokken bij de totstandkoming
van regionale milieudiensten (RUD).

De NSG-voorzitter sluit af
Daarbij is het noodzakelijk dat er voldoende professionaliteit is met kennis van
zaken. Professionele bedrijven zijn er
ook volop. Daar moeten we gebruik van
maken.
In 20-30 jaar is er enorm veel bereikt via
regelgeving, handhaving en innovatie.
Ik ben vóór compromissen, maar het
milieu zien als een belemmering om
ontwikkelingen te laten plaatsvinden?
Het moet een uitdaging zijn geen
belemmering.
Dus een deskundige overheid die keuzes maakt, maar dan wel met feiten en
cijfers. En dan kom ik weer op voor de
geluidsspecialisten. Die hebben we juist
nodig om die cijfers op tafel te leggen.
Deskundigheid is nodig om aan het
publiek uit te leggen hoe zaken in elkaar
steken. Denk ook om de psychologische
aspecten. Als de burgers vertrouwen
in ons hebben, kunnen we de ingewikkeldste vraagstukken aan ze uitleggen
op basis van sympathie en transparantie.
Maar als er een sfeer van ´zij´ en ´wij´,
dan gaan we echt kapot.
Bedenk dat als wij kiezen voor bedrijvigheid, die gebruikt moet kunnen worden
binnen de gestelde milieugrenzen, dan
mag een enkele burger dat niet traineren.
Verhuizen kan goedkoper zijn dan de
industrie aan banden leggen.
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Eenvoudige wetgeving, maatwerk en
keuzes maken. Vergunning en handhaving moeten hand in hand gaan, en
weg met al die lange procedures.
Ik ben een pleitbezorger van een
overheid die dicht bij de burger staat.
De rijksoverheid mag en kan die taak
niet vervullen omdat die te ver van het
bedrijfsleven en de burger af staat. En
als er in dat kader keuzes gemaakt
moeten worden, dan mag Den Haag
dat zeker doen.
Laatste stelling van de Lagerhuisdiscussie
toont ook weer aan: NSG moet blijven.
Hinder door geluid is een serieus vraagstuk.
Dat de NSG opkomt voor ons allemaal
is goed begrepen. We zullen beraden
hoe we bijvoorbeeld met ludieke acties
een aansprekende communicatiestrategie
kunnen uitzetten en Victor DeConinck
heeft toegezegd ons daarbij te helpen.
NSG moet assertiever de vraagstukken
benaderen, suggesties zijn welkom aan
het adres van de NSG-medewerkers en
-bestuur.

KhgfkgjkFK?
De NSG dankt onderstaande organisaties voor hun
respectievelijke bijdragen.

www.dgmr.nl

www.acoutronics.com

www.geoplan.nl

www.railpartnerdeutschland.de/go/home/netherland.html

www.geluidsnet.nl
www.geluidconsult.nl

www.munisense.com

;gdg^gf
Tekstbewerkingen door Hanneke Nutbey en Jan Kramer.
Lay-out door Chroma grafisch ontwerp.
Fotografie door Ronald de Jong.
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