NIEUWSFLITS
januari 2022
De NSG wenst u een goed en gezond 2022 toe!
Ook in dit jaar houden wij u weer regelmatig op de hoogte van onze activiteiten en wat ons zoal
bezighoudt.

Bijeenkomsten/activiteiten
Een aanvaardbaar geluidsniveau voor installaties, projecten en plannen
19 januari 2022
Op deze woensdagmiddag 19 januari organiseren wij een online NSG-bijeenkomst over het
bovenstaande onderwerp.
Door een aantal recente uitspraken zijn de standaardgeluidsnormen niet meer goed genoeg om de
woon- en leefomgeving te beschermen. Als het nu gaat om het realiseren van windparken of een
kleine woonwijk moet er goed onderzocht worden of de geluidsnormen wel voldoende bescherming
bieden. Hierbij is het van groot belang dat er goed gekeken wordt naar de aanvaardbaarheid en
cumulatie. Op deze NSG-bijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en
hoe het staat met de verschillende geluidsaspecten.
Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden, onderzoeken en hun ervaringen. Maar er is ook
genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.
Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen en meer achtergrondinformatie
te verkrijgen over de problematiek. Hoe kan het inzichtelijk gemaakt kan worden, maar natuurlijk
ook wat eraan gedaan kan worden. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter.
We hebben gekozen voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen
goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast
wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, het uitwisselen van
ervaringen en informeel overleg. Meer informatie vindt u hier.

Webinar over geluiddempende vloeren
26 januari 2022
Zo’n dertig jaar geleden adviseerde de NSG te kiezen voor een vloerbedekking met een
dempingswaarde van tenminste 10 dB. De eis van10 dB verbetering is inmiddels algemeen gangbaar.
Over dit onderwerp bestaan nogal wat misverstanden:
• Wat is hard?
• Hoe formuleer je reglementen?
• Wanneer laat je meten en door wie?
• Wat kan er fout gaan?
Op nog veel meer vragen krijgt u antwoord. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.
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Nationale geluidshinderdag 2021-2022
24 maart 2022
Thema: Geluid in steden en dorpen
Datum: Donderdag 24 maart 2022 (De Eenhoorn, Amersfoort)
In de Omgevingswet, die medio 2022 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en
gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn
dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op de politieke agenda komt? Daarnaast kennen wij in
Nederland een grote woningbouwopgave. Hierbij speelt dat het geluid van weg- en railverkeer
steeds meer toeneemt in onze steden en dorpen.
Vragen
• Hoe kunnen we Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak
voelen?
• Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen?
• Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden
toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen?
• Wat kan de bijdrage zijn van lokale overheden en wat kunnen wij zelf doen?
Onderwerpen
• Wat brengt ons de Omgevingswet op het gebied van geluid?
• Steden verkeersluw maken
• Rustige gebieden in en om de stad/het dorp
• Elektrische motorvoertuigen
• Bevoorrading in de stad
• Stille zijden woningen
Bestrijding lawaaischoppers
• Evenementen en geluid
• Wonen op geluidbelaste plekken
• Handreikingen met goede voorbeelden
Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.
Ook worden tijdens deze dag de Gouden decibel awards uitgereikt. Meer informatie en aanmelden
vindt u hier.

Cursussen
Cursus ‘Geluid’
Al bijna twee jaar verzorgen wij samen met dBvision en LBP Sight de ‘Basiscursus geluid in de
omgevingswet’. Inmiddels hebben een behoorlijk aantal cursisten deze basiscursus gevolgd.
Nu de Omgevingswet op 1 juli 2022 inwerking treedt, gaan wij door met nieuwe
onlinebijeenkomsten. De cursus bestaat opnieuw uit twee dagdelen van ca. 3,5 uur.
Voor meer informatie over welke dagdelen en aanmelden, klik hier.
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Ontwikkelingen binnen de NSG
Met pensioen
Op 20 oktober 2021 bereikte onze bureaumanager, Annelies de Boer, haar
pensioengerechtigde leeftijd. Na een werkzaam leven van ruim 30 jaar voor
onze stichting is ze op 31 december 2021 gestopt met werken. Haar
collega’s en het bestuur hebben haar uitgebreid bedankt met een mooi
cadeau waarmee ze met haar man en gezin leuke activiteiten kan
ondernemen.
Ook op deze wijze willen wij haar nogmaals bedanken en veel plezier en
geluk toewensen.
Dit vertrek van Annelies hebben we opgevangen door een nieuwe
medewerker aan te nemen. Hieronder stelt zij zich in het kort voor.

Mijn naam is Lieneke van Haaren en ik ben sinds november 2021 werkzaam
als bureaumanager en opvolger van Annelies. Ik ben 51 jaar, woonachtig in
Arnhem, getrouwd met Antwan van Haaren en samen hebben wij drie
kinderen in de leeftijd van 21, 20 en 18 jaar. De NSG ken ik al vanuit mijn
vorige werkgever (DGMR), waar ik 19 jaar werkzaam ben geweest als
secretaresse. Ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging en in 2020
heb ik mijn eigen onderneming Kiensupport opgericht. Kiensupport staat
voor online secretariële en managementondersteuning en ik werk
voornamelijk vanuit huis. Ondertussen ben ik als secretaresse, coördinator
of persoonlijk assistent voor veel verschillende opdrachtgevers aan het
werk en ik ben erg blij dat ik de NSG ook tot mijn opdrachtgevers mag rekenen. In mijn vrije tijd
geniet ik van mijn paard Faroushe (Haflinger, 16 jaar). Ook luister ik graag naar allerlei soorten
muziek, leer ik op dit moment de Spaanse taal en gaan mijn man en ik graag op reis.
Ik hoop u dit jaar te ontmoeten op één van de NSG-bijeenkomsten!
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Wat ons opviel in de media
Warmtepomp
Uit een tevredenheidsonderzoek van Milieu
Centraal blijkt dat voor 16 % de warmtepomp
’s nachts te veel geluid produceert en 12 %
vindt hem overdag te luidruchtig.
Lees meer

Actieprogramma windturbineparken
Sinds een uitspraak van de Raad van State
kunnen de rijksregels voor windturbineparken
in het Activiteitenbesluit niet meer worden
toegepast. Om opnieuw rijksregels voor
windturbineparken vast te stellen, moet het Rijk
eerst een milieu-effectrapport (MER) maken.
Naar aanleiding van de uitspraak hebben drie
ministeries een actieprogramma opgestart.
Hierop kunt u inspreken.
Zie bron: infomil
Geen lawaai-flitspalen in Leiden
De gemeente Leiden gaat geen speciale
flitspalen plaatsen die beboeten op
geluidsoverlast. Met deze geluidsflitspalen
wordt in Rotterdam al wel geëxperimenteerd,
maar ze zijn nog niet geschikt om mee te
handhaven. Daarom ziet de gemeente Leiden
ervan af. De wens om iets aan geluidsoverlast in
Leiden te doen blijft wel bestaan bij
Burgerinitiatief ‘Stop Motorlawaai’.
Zie bron: sleutelstad.nl

NSG richtlijn over het geluid van Padel
In Nederland groeit het aantal padelbanen
behoorlijk snel. Aan de NSG en aan andere
organisaties worden veel vragen gesteld hoe de
ontstane hinder kan worden aangepakt en hoe met
nieuwe banen moet worden omgegaan in bezwaar
en beroep. Omdat bestaande wet- en regelgeving
in het kader van een goede ruimtelijke ordening te
kort schiet om nieuwe geluidshindersituaties te
beperken en te voorkomen, heeft de NSG een
nieuw kader ontwikkeld om in die lacune te
voorzien. Op deze pagina leest u hier meer over.
Gedogen Schipholherrie voorbij
Nu vergunningen voor Schiphol vanwege de
stikstofcrisis uitblijven, dreigen rechters een streep
te zetten door het gedogen van te veel vlieghinder.
In dat geval moet het aantal vluchten op Schiphol
met zeker 10 procent omlaag, zo waarschuwt
luchtvaartinspectie ILT.
Zie bron: Parool

Luidheid TV Commercials
Door de European Broadcast Union (EBU)
ontwikkelde norm vormt de oplossing voor de
grote geluidsverschillen tussen 'gewoon' en
reclame. Online publishers Screenforce: 'Omarm
nieuwe online luidheidsnorm'
Zie bron: adformatie

Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons via info@nsg.nl
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