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Op 17 oktober 2018 ontving ik uw brief waarin u mij vraagt om een intensivering
van het geluidbeleid. U noemt daarbij het recent verschenen WHO-rapport
“Environmental Noise Guidelines for the European Region”. In verband daarmee
vraagt u aandacht voor de gezondheidseffecten van geluid en het grote aantal
geluidgehinderden en slaapverstoorden in Nederland.
U uit uw zorg over de uitvoering van geluidbeleid op gemeentelijk niveau.
Vanwege vele andere belangrijke opgaven zijn gemeenten volgens u snel geneigd
de maximale beleidsruimte voor geluid te benutten en hoge blootstellingen aan
omgevingsgeluid toe te laten. U geeft voorbeelden van slimme manieren om
geluidmaatregelen te stimuleren, en spreekt de wens uit dat het rijk weer een
regiefunctie vervult en doelen stelt voor het maximaal aantal mensen dat ernstig
gehinderd is door verschillende vormen van geluid. U wijst ook op de gunstige
effecten van sommige geluidmaatregelen voor andere beleidsdoelen zoals de
energietransitie. U stelt voor dat ik een geluidakkoord met dialoogtafels initieer.
Hierbij wil ik graag mijn waardering uitspreken voor uw constructieve suggesties.
Ook ik vind het belangrijk om de negatieve gezondheidseffecten van geluid te
bestrijden door maatregelen te treffen. Dat wil ik doen zowel door regelgeving als
door stimuleringsmaatregelen, zoals ik zal toelichten.
Regelgeving
Wat betreft de regelgeving werk ik aan het Aanvullingsspoor geluid
Omgevingswet. De integratie van de nieuwe geluidregels in het stelsel van de
Omgevingswet zal positief bijdragen aan een integrale benadering door
gemeenten van geluid in zijn ruimere context. Anders dan voorheen is niet langer
sprake van op zichzelf staande wetgeving over dit onderwerp, maar wordt geluid
direct geïntegreerd in de regels voor bestuurlijke afweging en besluitvorming over
de inrichting van onze leefomgeving en de relatie met gezondheid, wat een
effectieve en tijdige aanpak van geluid bevordert. De systematiek van de
Omgevingswet past bij het veelal lokale karakter van geluid. Voor het garanderen
van voldoende bescherming worden met de inbouw van het aanvullingsspoor
geluid in het stelsel van de Omgevingswet randvoorwaarden op Rijksniveau
gedefinieerd.
Voor de regelgeving is ook het WHO-advies van belang. Ik ben bezig om de
adviezen van de WHO te analyseren en opties voor versterking van het
(inter)nationale beleid voor geluid te identificeren.
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Stimuleren
Het is belangrijk om naast wetgeving ook stimuleringsmaatregelen in te zetten
voor een betere akoestische eefomgeving. Daar is de afgelopen jaren veel
aandacht voor geweest.
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Zo loopt er vanuit mijn Ministerie al enkele jaren een campagne ‘Kies de beste
band’, waarmee het aanschaffen van autobanden met een goed geluidlabel voor
veiligheid, zuinigheid en geluid wordt gestimuleerd. Daarnaast liep van 12
november tot en met 8 december 2018 de campagne ‘Geef je banden lucht’ over
het belang van de juiste bandenspanning (veiliger, zuiniger, schoner, stiller).
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Van 2015 tot 2018 liep het programma Slimme en Gezonde Stad, met een focus
op lucht en geluid. Samen met tal van betrokkenen, waaronder de NSG, is hierbij
gezocht naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad
zonder hierbij nieuwe normen op te leggen.
Ook nu is er behoefte aan een bijdrage van het rijk voor het stimuleren van een
goed lokaal geluidbeleid. Bezien wordt op welke wijze daaraan vanaf 2019
invulling kan worden geven. Daarbij wil ik inzetten op maatregelen die direct
effect opleveren, vooral op lokaal niveau. Instrumenten zoals labels voor
geluidbronnen en locaties kunnen daarbij behulpzaam zijn. Graag ga ik met u in
gesprek over hoe dit concreet vorm zou kunnen krijgen. Vanuit de directie DLCE
zal met u contact worden opgenomen.
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