NSG Geluidshinderdag 2010
De toekomst van geluidshinderbestrijding
In samenwerking met de stichting Innonoise

Programma
9.00 uur Aanvang:
koffie met een jubileumgebakje en
gelegenheid de expositie te bezoeken
10.00 uur Welkomstwoord
door J.J. Feenstra, voorzitter van de
Nederlandse Stichting Geluidshinder.
10.10 uur Openingswoord
“Geluidshinderbestrijding vanuit de gemeentelijke praktijk”
door C.H.J. Lamers, vicevoorzitter
VNG en burgemeester van de
gemeente Houten.
10.30 uur
“Geluidshinderbestrijding vanuit de provinciale praktijk”
(casus Maasvlakte)
door mr. F.D. van Heijningen,
gedeputeerde milieu Zuid Holland.
10.50 uur
Gelegenheid tot het stellen van
vragen aan beide inleiders o.l.v.
Victor Deconinck.
11.05 uur
Koffiepauze en bezoek expositie
11.35 uur
Wet geluidhinder, verleden tot
heden
door ir. M.E.E. Enthoven, opsteller van
de eerste Wet geluidhinder
12.00 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
o.l.v. Victor Deconinck.
12.15 uur
Uitreiking NSG geluidprijs
12.30 uur
Lunchpauze en bezoek expositie

13.30 uur
Intermezzo
13.40 uur
Wet- en regelgeving en jurisprudentie rondom geluidshinderbestrijding van de horeca
door mr. drs. D. van der Meijden,
docent Hanzehogeschool Groningen
en juridisch adviseur
14.05 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
o.l.v. Victor Deconinck.
14.20 uur
Geluidbeleid Schiphol –
verleden, heden en toekomst
door Ir. F.W.J. van Deventer,
Ministerie van V&W

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 ongewenst geluid.
Sponsors wordt de gelegenheid
geboden mee te denken in de processen waaraan de NSG deelneemt en
uiteraard wordt aan de buitenwereld
kenbaar gemaakt wie de NSG op
deze wijze steunt. Zo wordt uw beeldmerk of logo gepresenteerd op NSGgeluidshinderdagen en –middagen.
Bezoekers van de NSG website vinden
logo met website van de sponsors.

www.dgmr.nl

14.05 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
o.l.v. Victor Deconinck.

www.geluidconsult.nl

15.00 uur
Koffiepauze en bezoek expositie

www.munisense.com

15.30 uur
Wat brengt ons de toekomst
“Wet geluidhinder, 2010 en
verder”
door ir. H. Herremans, projectleider
SWUNG I en II Ministerie van VROM.
15.55 uur
Gelegenheid tot het stellen van vragen
o.l.v. Victor Deconinck.
16.05 uur
Afsluiting
door de voorzitter van de
Nederlandse Stichting Geluidshinder.
16.15 uur
Naborrel met feestelijk hapje en
bezoek expositie

De lezingenbundel kan worden gedownload vanaf de NSG website.
Deze NSG geluidshinderdag is mede mogelijk gemaakt door

co-sponsor www.isoglas.nl

co-sponsor www.fonofloor.nl

hoofdsponsor
www.railpartnerholland.com

Sponsors
Voor een commercieel bedrijf of instel-

co-sponsor
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Speciale uitgave van de Nederlandse Stichting Geluidshinder
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Dit is een speciale uitgave van
het donateursblad van de NSG.
NSG-NIEUWS is dus bedoeld voor
onze donateurs. Alle deelnemers aan
deze NSG-Geluidshinderdag krijgen
deze speciale uitgave, omdat de
NSG vandaag 40 jaar bestaat.

www.acoutronics.com

www.geoplan.nl

Colofon
NSG Nieuws is een uitgave van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en verschijnt
tweemaal per jaar voor NSG-donateurs. Het
informeert over standpunten en activiteiten
van de NSG. De particuliere organisatie NSG
is opgericht in 1970 met het doel geluidshinder in Nederland te bestrijden. Het bestuur
wordt gevormd door geluidsbewuste en
maatschappelijk geëngageerde personen.
NSG
Postbus 381, 2600 AJ Delft
tel. 015 256 27 23
fax 015 257 86 63
e-mail: info@nsg.nl
internet: www.nsg.nl
ontwerp
Studio Tigges, Voorburg
druk
Hanzestad, Deventer
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De oprichtingsvergadering vond plaats
op 24 maart 1970 op het ANWB kantoor
te Wassenaar. De oprichting van de NSG
was het gevolg van een initiatief van
het Nederlands Congres voor Openbare
Gezondheidsregeling onder voorzitterschap van prof. dr. Muntendam. Het
doel van deze stichting was als volgt
geformuleerd: ‘Het voorkomen en bestrijden van geluidshinder in Nederland. De
NSG tracht dit doel te bereiken door het
nemen van initiatieven en door samen te
werken met organisaties en instellingen
die gelijksoortige doeleinden nastreven.’
De formulering van dit doel is in die 40
jaar de leidraad geweest van de NSG en
zal dat in de toekomst blijven. De NSG is
geen actiegroep of belangenorganisatie.
Ze zoekt de dialoog. Argumenten worden
uitgewisseld, waarbij de keuze zal vallen
op minder hinder voor meer mensen.

NSG dagen.

Velen kennen de NSG van de dagen
en sinds enkelen jaren ook de middagen.
Op 10 juni 1971 vond de eerste NSG
geluidshinderdag plaats, toen nog studiedag genoemd, met als onderwerp
‘geluidhinder in het woonmilieu’. In
zijn openingstoespraak memoreerde
de voorzitter van de NSG van destijds,
prof. dr. L. Burema : ‘uit een enquête
onder de Rotterdamse bevolking naar
de frequentie van allerlei klachten o.a.
over lawaai, blijkt dat 12% van de
ondervraagden slaapmoeilijkheden
heeft en 5% van de gezinnen vanwege
geluidshinder denkt aan verhuizen.
Van de geënquêteerden heeft 21%
klachten over lawaai’. Dat beeld is er
in die veertig jaar niet beter op geworden. Toen al sprak Burema het vermoeden uit dat er een relatie bestaat tussen
geluidshinder en het optreden van harten vaatziekten. Een vermoeden dat
nu door wetenschappelijk onderzoek

wordt onderbouwd.
Moet je daaruit de conclusie trekken
dat de NSG heeft gefaald? Als dat al
juist zou zijn, blijft de stelling overeind
dat een stichting als de NSG meer
dan ooit nodig is en dat er heel veel
werk aan de winkel is.

Beelden uit het verleden

In jaren zeventig werden de NSG
dagen - afhankelijk van het onderwerp - door heel veel mensen bezocht.
Vaak waren het er meer dan 500.
Tegenwoordig halen we dat aantal
niet meer. Toen was de NSG de
enige, die een congres met een dergelijk thema organiseerde. Dat is nu
anders. Het aanbod aan congressen
en cursussen is enorm. Nu houden
zich veel meer mensen dan toen
beroepsmatig bezig met geluidhinderbestrijding. Met de organisatie van de
NSG-middagen voorziet de NSG in
de onverminderde vraag naar actuele
informatie.

Oprichtingsvergadering op het ANWB kantoor, 24 maart 1970.
Aan het woord is professor Muntendam. Schrijvers dezes wijst u voor aan de tafel op de heer
Chris van Veen, oud-minister van onderwijs en hier als vertegenwoordiger van de werkgevers.
Helemaal aan de andere kant zit professor Kosten. Op persoonlijke titel was hij verbonden aan
het bestuur van de NSG. Een aantal anderen aanwezigen zult u terugzien met hun naam in de
bijschriften onder een aantal foto’s in deze NSG NIEUWS SPECIAL. Mocht u personen herkennen die niet met naam genoemd worden, laat het ons dan weten via info@nsg.nl

Heel veel deelnemers op een NSG dag in 1985,
toen nog in de grote Beatrixzaal

Tijdens de NSG studiedag van 1978 toont VVD-minister Leendert Ginjaar
(kabinet Van Agt I, 1977- 1981) een NSG folder aan zijn voorganger
PvdA-minister Irene Vorrink (kabinet Den Uyl , 1973-1977)
Irene Vorrink was milieuminister, niet de eerste, wel bijna. Dat was Louis
Stuyt (KVP, kabinet Biesheuvel, 1971-1973).
Vorrink slaagde er in 3 wetten te maken, die de basis zouden vormen
voor het milieubeleid van de volgende jaren. De Wet Luchtverontreiniging,
de Wet Geluidhinder en de Wet Bodembescherming. Ze heeft ze niet in
de Kamer kunnen behandelen, want zo lang zat het Kabinet Den Uyl er
niet. Haar opvolger Ginjaar zei: “Irene Vorrink is de grondlegger van ons
milieubeleid. Laten we dat niet vergeten! Ik kon de wetten door de Kamer
loodsen, die zij had voorbereid”.

Rechts professor Piet de Lange op de NSG studiedag 1978.
Dat jaartal blijkt uit dat wat beide mannen in hun hand hebben, namelijk het eerste nummer van het blad ‘Geluid en
Omgeving’, dat nu ‘Geluid’ heet. De Lange was de eerste
redactievoorzitter van het blad. Als professor aan de TUE
was hij de voorganger van professor Eddy Gerretsen.

In 1984 ontvangt Minister Winsemius (VVD, kabinet Lubbers
I, 1982 - 1986) uit handen van de NSG-secretaris de heer
Kleinhoonte Van Os in het bijzijn van NSG directeur Kuiper
het NSG-beleidsplan. Getoond wordt een NSG-draagtas.

De man met de hand aan het oor is Joop van der Reijden, staatssecretaris van
het ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kabinet Lubbers 1.
Hij hield het openingswoord op de NSG-studiedag van 1985. Links: Wim
Hustinx, vicevoorzitter van de NSG en in het dagelijks leven destijds secretarisgeneraal van de RAI. Hij nam het initiatief voor de NSG campagne tegen burenlawaai: Laten we zacht zijn voor elkaar. In het midden de NSG-voorzitter de heer
Vermeulen, directeur van de Rotterdamse GGD en opvolger van de heer Burema.
De man met de hand aan de mond is G.J. Kleinhoonte van Os, NSG-secretaris,
een geëngageerd man. Hij was hoofd van de afdeling geluid van TPD-TNO-TH.
Onder zijn leiding heeft dit instituut veel beleidsonderbouwend onderzoek verricht voor de totstandkoming van de technisch-akoestische aspecten van de Wet
geluidhinder. Helemaal rechts staat mevrouw De Jong, bestuurslid van de NSG
namens de Vrouwenraad. Zoals u ziet maakt de staatsecretaris, die de volksgezondheid in zijn portefeuille had geen enkel bezwaar tegen het roken. De heer
Kleinhoonte van Os kon ook niet zonder zijn karakteristieke sigarettenhoudertje.

In 1989 bestond de Wet geluidhinder 10 jaar. In dat jaar werd tijdens de
NSG studiedag de balans opgemaakt in het Haagse Congresgebouw. Ed
Nijpels was toen minister van VROM in het tweede kabinet Lubbers. Namens
de NSG overhandigt de burgemeester van Madurodam aan Nijpels een
geluidsscherm voor zijn modelspoorbaan. Naar verluid heeft Nijpels het
scherm daadwerkelijk geplaatst op zijn hobbyzolder.

De toekomst: elektriciteit?

Nog een foto uit 1989. Naast Ed Nijpels zit Marius
Enthoven, de man die recht de camera in kijkt en één van de
sprekers van vandaag is. Aan de andere kant van Nijpels
zitten de heren Jan Huurman, voorzitter van de NSG toen
en daar naast Jan Tesink, hoofd van de sectie geluid van het
ministerie van VROM

Minister Hans Alders spreekt als PvdA-minister van VROM
van het kabinet Lubbers III in 1990 het welkomstwoord uit.

Wim Bosboom, radio- en Tv-maker bij de TROS (eerst
VARA) vervulde jarenlang de rol van Victor Deconinck. Hier
ondervraagt hij één van de sprekers op de NSG studiedag
van 1991. Voordat Victor het van hem overnam vervulden
achtereenvolgens Aad van den Heuvel, Charles Groenhuijsen
en Cees Mijnten deze taak.
Lucien Doorduijn (links) voerde regelmatig het woord op de
NSG dagen. Hier in 1993 is hij in gesprek met één van de
sprekers op die dag, de heer Lieben van de milieudienst van
de gemeente Maastricht

De opmars van het gebruik van
elektriciteit voor verschillende
doeleinden heeft zich de afgelopen eeuw voorgedaan: verlichting,
spoorwegen en media (radio, TV,
internet). De infrastructuur is op
een peil waardoor elektriciteit
over grote afstanden kan worden
gedistribueerd zonder noemenswaardig verlies en de opwekking
ervan is niet plaatsgebonden,
waardoor heel veel alternatieve
vormen, ook en vooral emissievrije beschikbaar komen voor
iedereen. Deze vorm van energievoorziening komt nu ook beschikbaar voor het wegverkeer en dat
heeft vele milieuvoordelen. Het
is evenwel nog een lange weg te
gaan voordat de wereld (en dus
Nederland) echt gaat ‘profiteren’
van de elektrische auto.
E-scooter

Maar we kunnen nu al een belangrijke
stap in de goede richting zetten met
de elektrische scooter. Daarin zit op
korte termijn heel veel potentieel. Te
denken valt aan woon-werkverkeer
over afstanden van meer dan 8 km
en het gebruik ervan door jongeren.
Als aanvulling op het personenvervoer
per trein wordt de e-scooter inmiddels
ingezet.
Met financiële steun van VROM
wordt de NSG in staat gesteld het
gebruik van de e-scooter in 2010 in
Nederland te stimuleren. De NSG is
aan het onderzoeken welke acties
zullen worden ingezet. Een tweetal
overwegingen speelt daarbij een rol:
1. Gemotoriseerd woon - werkverkeer
draagt voor een aanzienlijk deel bij
aan de congestie op het Nederlandse
wegennet en aan geluidhinder en
luchtvervuiling van het wegverkeer.
Openbaar vervoer blijkt lang niet
in alle gevallen een adequaat antwoord te zijn. Organisaties met een
duurzaamheidsprofiel proberen in
de arbeidsovereenkomsten met hun
medewerkers de footprint van het
woon-werkverkeer te beïnvloeden,
onder andere door bij de keuze van
leaseauto’s de voorkeur te geven aan
schone klasses. Volledig geëlektrificeerd vervoer is echter nog niet realiseerbaar, en levert ook geen bijdrage
aan congestievermindering. Voor de

korte afstand (tot ca. 10 km) is bevordering van het gebruik van de fiets al
jaren lang toegepast. Maar voor de
middenlange afstand (10 – 40 km)
blijft de auto het voorkeursalternatief
van veel medewerkers. De electroscooter is inmiddels zover doorontwikkeld,
dat een actieradius van 80 km met
een volle accu realiseerbaar is, en
dat de effectieve reistijd nauwelijks
hoeft onder te doen voor een autorit
over een dergelijke afstand. Door
grote leverings- en onderhoudscontracten met de leveranciers kunnen de
financiële risico’s voor medewerkers
tot een minimum worden beperkt.
Voor de organisatie zijn de promotionele aspecten belangrijk. Dit mag
iets kosten, en dat wordt vertaald in
het – samen met de energiesector –
beschikbaar stellen van een centraal
oplaadpunt op duurzame energie.
2. Electro-scooters zijn in de kring jongeren nog weinig geaccepteerd. Dat is
op zichzelf merkwaardig, omdat jongeren wel gevoelig blijken te zijn voor
oproepen tot een meer milieuvriendelijk en duurzaam gedrag. De geringe
aantrekkingskracht van electro-scooters
heeft daarom vermoedelijk te maken
met de uitstraling van de electroscooter, die meer associaties oproept
met gehandicaptenvervoer dan met
een jong en dynamisch, persoonlijk
vervoermiddel. Ook de hoge aanschaf
prijs zal een rol spelen en misschien
ook dat er niet zoveel aan te knutselen
valt. Dat laatste heeft ook voordelen,
omdat het ding bedrijfszeker is.
Het is het voornemen van de NSG
op 28 april, dan is het internationale
geluidsbewustwordingsdag, te starten
met een promotionele campagne voor
het gebruik van de e-scooter.
Op deze NSG geluidshinderdag
wordt een intermezzo verzorgd door
studenten van de opleiding ‘artiest’
van het ROC Tilburg en de e-scooter in
de schijnwerpers geplaatst.

