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Delft, maart 2017

Vooraf
2016 was een mooi jaar voor onze stichting. Het zat weer vol met afwisselende
activiteiten, symposia, publicaties en hulpverlening aan geluidsgehinderden.
Daarmee hebben we wederom laten zien dat we een organisatie zijn die ertoe doet
en het verschil kan maken.
Tijdens onze jaarlijkse Nationale geluidshinderdag stond het onderwerp geluid
binnen de Omgevingswet centraal. De vele aanwezigen hoorden veel nieuws en de
laatste stand van zaken. Ook werd tijdens deze dag onze gewaardeerde adviseur,
Jan Kramer, in het zonnetje gezet. Dit omdat hij inmiddels meer dan 35 jaar actief
was voor onze stichting. Jan ontving een Gouden NSG speld en dat werd met een
luid applaus luister bijgezet.
Ook de 2 andere “kleinere” bijeenkomst waren een succes. In september ging het
over Geluidsschermen en stond vooral de effectiviteit hiervan centraal. In december
werd het e.e.a. rondom het menselijk stemgeluid belicht. Hierover krijgen wij als
stichting veel vragen en worden door ons met regelmaat adviezen gegeven.
Ook de vraagbaak was in 2016 weer druk in de weer met honderden vragen over
geluidshinderproblemen. Het meest voorkomende is wederom de
geluidsproblematiek rondom loopgeluiden. Maar ook stemgeluid bij scholen en
kinderdagverblijven waren aan de orde van de dag. De meeste mensen hebben we
weten te helpen.
In een aantal zaken bij de Rechtbank en de Raad van State hebben wij omwonenden
bijgestaan om geluidshinderproblemen te helpen oplossen. Ook zijn wij de vaste
geluidsadviseur van de beide “TV-rechters”.
Alles overziend heeft de NSG zich het afgelopen jaar opnieuw gemanifesteerd als
stimulerend platform. Juist de veelheid en diversiteit kenmerken ons en zorgen voor
inspiratie.
Erik Roelofsen
Directeur

1. Algemeen
De Nederlandse Stichting Geluidshinder is opgericht in maart 1970 en heeft haar
zetel in Delft. De missie die zij heeft is het bevorderen het voorkómen en bestrijden
van de schadelijke effecten van geluid en het creëren en behouden van een goed
akoestisch klimaat in Nederland.
De NSG wil dit bereiken door:
• Voortdurend aandacht te vragen voor de schadelijke effecten van geluid
• De schakel te zijn tussen wetenschap, beleid en bevolking
• Geluid hoger te zetten op de publieke en politieke agenda
• Structureel en ad-hoc allianties aan de gaan met andere partijen in het veld
De visie van de NSG op het thema geluid bestaat uit de volgende belangrijke
elementen:
• Teveel geluid in de woon- en leefomgeving is een bedreiging voor de
volksgezondheid en de leefomgevingskwaliteit
• Veel kansen om teveel geluid te voorkomen en bestrijden blijven onbenut
• Er is veel kennis over geluidbeheersing maar deze wordt onvoldoende verspreid en
toegepast
• Door bewustwording kan het gevoel van urgentie en gedragsverandering worden
bevorderd
• De belangrijkste bron van geluidshinder in de openbare ruimte is het wegverkeer
• De belangrijkste bron van geluidshinder in woningen is burengerucht
• Geluid kan het meest kosteneffectief direct aan de bron worden aangepakt.
1.1 De organisatie
De officiële naam van onze stichting is Nederlandse Stichting Geluidshinder ook wel
bekend als NSG.
Bij de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder nummer: 41151151
De NSG is omzetbelastingplichtig en hiervoor hebben dit fiscale
nummer: NL8036.51.442.B01
Sinds 2010 is de NSG erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het postadres van de NSG is: Postbus 381, 2600 AJ Delft.
Eén dag per week huren we kantoorruimte in het gebouw van de Milieudienst
Rijnmond DCMR. Ons bezoekadres is dan ook: Parallelweg 1 te Schiedam. De
overige dagen werken de medewerkers vanuit huis of zijn ze onderweg.
Op het internet zijn we te vinden onder www.nsg.nl en per mail op info@nsg.nl

1.2 Wie bestuurt de NSG?
In het NSG-bestuur hebben 'geluidsbewuste' en maatschappelijk geëngageerde
personen op persoonlijke titel zitting. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd
over (actuele) geluidshinderkwesties adviseren door de Raad van Advies, maar heeft
z'n eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het bepalen van NSG-standpunten.
Bestuurleden (in 2016)
• ir. J. (Hans) van der Vlist, voorzitter
• mw. Ir. I.G.M (Ingrid) de Bondt, plv-voorzitter
• mw. dr. M. (Miriam) Weber, penningmeester
• drs. R. (Reinier) Balkema, secretaris
• mw. drs. A. (Aneta) Krikke
• drs. A.W. (Lex) Groenewold
• ir. P.H. (Paul) de Vos
Per januari 2016 is dr. F. (Fred) Woudenberg statutair afgetreden. Hij is opgevolgd
door drs. A.W. (Lex) Groenewold.
De bestuursleden ontvangen een reiskostenvergoeding indien gewenst.
1.3 Wie zijn de medewerkers van de NSG?
Het personeel van de stichting bestaat uit een directeur, adviseur/voorlichter en een
administratief medewerker. Dit zijn respectievelijk Erik Roelofsen, Jan Kramer en
Annelies de Boer.
De beloning van de directeur wordt door het bestuur vastgesteld en is conform de
‘Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen’. De overige personeelsleden
ontvangen een vergoeding conform de arbeidsvoorwaarden van de NSG.
Naast personeel maakt de NSG gebruik van vrijwilligers als adviseurs bij
geluidshinderproblemen, hiervoor ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding indien
gewenst.
In 2016 bestond het team van vrijwilligers uit de volgende personen: Ton van Noort,
Bert Visscher, Kees Rijk en Rinske Koop.

2. Het jaar 2016 in woord en beeld
Aan het einde van het jaar 2016 had de NSG 762 donateurs. Deze donateurs zijn
alsvolgt onder te verdelen:
- Particulieren
627
- Bedrijven
90 (waarvan 25 V.v.E. / particuliere belangengroepen)
- Overheid
45 (waarvan 1 provincie)
Het historisch verloop van donateurs In de jaren hiervoor is sinds 2010 als volgt:
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Particulier
1012
961
843
780
754
682
627

Overheid
152
137
129
118
58
52
45

Bedrijf
92
85
78
66
101
97
90

Totaal
1256
1183
1050
964
913
831
762

Naast donateurs beschikt de NSG al een aantal jaar over sponsors. Dit zijn bedrijven
die onze stichting graag een extra steun in de rug geven voor onze activiteiten.
Sponsors van de NSG
Voor een commercieel bedrijf of instel-ling bestaat de mogelijk sponsor van de NSG te worden. Daarmee
helpt u de NSG, zodat Nederland een beetje stiller wordt. Maar u helpt ook en vooral eenieder die op zoek
is naar informatie en advies voor het bestrijden van onge-wenst geluid. Sponsors wordt de gelegenheid
geboden mee te denken in de proces-sen waaraan de NSG deelneemt en uiteraard wordt aan de
buitenwereld kenbaar gemaakt wie de NSG op deze wijze steunt. Zo wordt uw beeld-merk of logo
gepresenteerd op NSG-geluidshinderdagen en –middagen

Sinds het begin van de mogelijkheid om de NSG te sponsoren is het ingenieurs- en
adviesbureau DGMR hoofdsponsor van de NSG. Daarnaast hebben we ook een
aantal co-sponsors. In 2016 zijn dat: RailPartner Holland, GeluidBuro, Sensornet,
Munisense en Acoutronics.
2.1 Activiteiten
In het jaar 2016 hebben wij o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Organiseren van een tweetal thema bijeenkomsten voor de professionele
doelgroep
o 6 september, Geluidsschermen: 50 deelnemers
o 21 december, Stemgeluid: 101 deelnemers
- Het organiseren van de jaarlijkse Nationale Geluidshinderdag in maart
o 5 april, Omgevingswet en geluid: 268 deelnemers
- Deelname aan beurzen en congressen van derden
- Uitbrengen van het NSG donateursblad en brochures
- Beantwoorden van vragen van burgers aan onze NSG servicelijn
o Ca. 580 mailtjes
o Ca. 195 telefoontjes

-

Bijstaan van burgers bij bezwaar- en beroepsprocedures
Het uitgeven van een Geluidskeurmerk
o Unifloor
Uitvoeren van het programma Stiller op Weg en het project Kies de Beste
Band
Participeren in nieuwe wet- en regelgeving trajecten
Lobby werkzaamheden om het aspect geluid meer aandacht te geven in
zowel Den Haag als Brussel

Verder is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van alle activiteiten.
2.1.1 Een aantal bijzonderheden
Jan Kramer 35 jaar actief voor de NSG
Op de Nationale geluidshinderdag is Jan Kramer gehuldigd. Dit omdat hij al 35 jaar
lang actief is voor de NSG. Hij begon als medewerker aan diverse campagnes om
geluidshinder onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan
diverse brochures en richtlijnen om zowel de burger als de professional te helpen bij
zijn/haar werk. Zo kan worden genoemd de 10 dB norm voor ondervloeren, een
NSG-richtlijn voor Laagfrequent geluid en de brochure Woongeluiden. Ook is hij al
meer dan 20 keer de adviseur geweest bij de Rijdende Rechter.

Vraagbaak
Onderstaand is een overzicht gegeven over alle bij de vraagbaak binnengekomen
zaken.
Informatie aanvragen
Brochures
Telefonische adviezen
E-mails
Brieven

Ca. 250
Ca. 195
Ca. 580
3

Geluidsbronnen
Buren
Wegverkeer
Bedrijven
Horeca / evenementen
Recreatie
Railverkeer
Luchtvaart

75 %
9%
5%
8%
2%
1%
1%

Buurbronnen
Algemeen
Loopgeluiden
Muziekbeoefening
Huisdieren
Elektrische apparaten
Sanitair
Installaties
Diversen

41 %
33 %
18 %
3%
3%
1%
1%
1%

Gouden decibel
In samenwerking met de Stichting Innonoise heeft de NSG voor 5e keer de uitreiking
van de Gouden decibel award georganiseerd. Uit een dertiental inzendingen heeft de
jury de onderstaande winnaars gekozen:
Categorie personen: Gijsjan van Blokland
Categorie bedrijf, product en dienst: Soundappraisal met een geluidbelevingsapp
MoSart
Categorie Overheid: Havenbedrijf Amsterdam met Hoorbaar minder
Categorie Belangen- of actiegroep: Belangengroep Bathmen met een Mooi
inpasbare geluidswal met zonnepanelen en een diffractor
Publieksprijs
Om in aanmerking te komen voor de publieksprijs kon er de maand oktober gestemd
worden op alle inzendingen. Er zijn ruim 600 stemmen uitgebracht.

De Gouden decibel voor de publieksprijs is met een meerderheid van de stemmen
van maar liefst 23 % toegewezen aan: SONOB – Solar Noise Barriers van Heijmans

2.2 Financiën
Hieronder het financieel overzicht van 2016
PM, volgt nog zodra de financiën zijn goedgekeurd door boekhouder

Bijlage 1, Activiteitenoverzicht
Activiteit

Datum

Nieuwjaarsbijeenkomst audiologie LUMC
Redactie tijdschrift Geluid
TV opnamen “mr. Frank Visser doet uitspraak”
Projectgroep Kies de Beste Band
TV opnamen “mr. Frank Visser doet uitspraak”
Programmacommissie GTL 2016
Overleg EEB
Bijstaan bewoners bij rechtbank: Koperteut
TV opnamen 1 vandaag inzake casus Hengelo
Bijstaan bewoners bij Rechtbank: Vlaskamp
Overleg over Geluidkeurmerk met Unifloor
Bestuursvergadering NSG
NSG dag
NEN vergadering
Redactie tijdschrift Geluid
Overhandiging rapport Beernink Tweede Kamer
Slimme en gezonde stad
NEN werkgroep vloerafwerking
Programmacommissie GTL 2016
5 jaar Expertise Centrum Geluid - RIVM

7 jan
15 jan
22 jan
25 jan
29 en 30 jan
2 feb
15 feb
16 feb
23 feb
25 feb
11 maart
18 maart
5 april
7 april
15 april
19 april
21 april
25 april
10 mei
26 mei

Personen: bureau en
bestuur
Erik
Miriam en Fred
Erik
Erik
Erik
Erik
Erik
Erik
Erik
Bert
Erik en Jan
Allen
Allen
Jan
Erik en Miriam
Erik
Erik en Miriam
Jan
Erik
Erik, Jan, Lex en Miriam

Kies de Beste Band (projectgroep +
bandenpomp)
Jan, 35 jaar NSG
Bestuursvergadering NSG
Overleg NSG-vrijwilligers
Hoorzitting Mv. Van den Berg
NAG bijeenkomst
TV opname Frank Visser
Overleg NSG-Ondervloerkeurmerk Unifloor
Overleg SGS Utrecht
Beste Band bijeenkomst
RTV Oost Wierden
Tv opname Rijdende Rechter Lelystad
Overleg nieuwe vrijwilliger Rinske
Overleg Slimme Gezonde Stad
Overleg Buurtvereniging d’Oude Stadt A’dam
NSG themabijeenkomst, geluidschermen
Overleg advocaat Mw. Van den Berg

30 mei

Erik

1 juni
3 juni
8 juni
8 juni
22 juni
23 juni
24 juni
30 juni
30 juni
6 juli
20 juli
3 augustus
31 augustus
1 september
6 september
14 september

Bureau
Allen
Bureau met vrijwilligers
Erik
Erik
Erik
Erik + Jan
Erik
Erik
Erik
Jan
Erik+Jan
Erik + Miriam
Erik
Bureau
Erik

Symposium STAB
Hoorzitting Schoondijke
Zitting Raad van State (Druten)
Beurs Parketdagen Wijk bij Duurstede
Isolatiemeting Hillegom

15 september
21 september
23 september
25-26 sept.
27 september

Jan + Bert (vrijwilliger)
Erik
Jan
Jan
Jan+Ton (vrijwilliger)

A’dam onderzoeek vloer (2 adressen)
Bijeenkomst Kies De Beste Band
Bijeenkomst EU Brussel
NEN-vergadering
Dag v.d. Omgevingswet
Gouden dB Awards jury
Vakbeurs woninginrichters

27 september
28 september
4 oktober
4 oktober
6 oktober
6 oktober
10+12
oktober
10 oktober

Jan
Jan
Erik
Jan
Erik
Aneta+ Jan
Jan

Tv opname Frank Visser

Erik

Overleg SGS
Overleg RIVM
Familie Beernink
Familie Winius, mediation

13 oktober
13 oktober
19 oktober
24 oktober

Erik
Erik
Erik
Jan

Overleg SGS

25 oktober

Erik

Overleg WTN

27 oktober

Erik

Overleg Buurtvereniging d’Oude Stadt A’dam
Volkskrant interview Dag van de Stilte
Overleg Kies de Beste Band
Geluidkeurmerk overleg Imbema
VVM antigeluid Merford
Voorlichting Ned. Platform Ondervloeren
Bestuursvergadering NSG
Congres GTL

27 oktober
30 oktober
31 oktober
2 november
2 november
3 november
4 november
8-9 november

Erik
Erik
Erik
Jan+Erik
Erik
Jan
Allen
Reinier+Lex+Aneta+Erik+Jan

Uitreiking Gouden dB Awards
NEN NTA vloerbedekkingen vergadering
NSG themabijeenkomst

8 november
14 november
21 december

Aneta+Jan
Jan
Annelies+Erik+Jan

