
    

Inzending voor Gouden Decibel Award 2013 (Actie groepen) 

Wetswijziging voor rechtvaardige bescherming tegen geluidsoverlast 

Introductie 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft geconstateerd dat de nieuwe Wet 
Milieu Beheer Hoofdstuk 11 Geluidhinder (SWUNG 1), ondanks de verbetering die de wet 
biedt, toch nog ernstige tekortkomingen heeft.  

• De maximale grenswaarde voor wegen voor geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten is gesteld op Lden  = 65 dB, een geluidsniveau dat zeer negatieve gevolgen heeft 
voor de gezondheidi. De doelstelling van de nieuwe wet, zoals aangegeven in de Memorie 
van Toelichting, is de geluidhinder te verminderen. Desondanks hoeven er volgens de 
nieuwe wet geen maatregelen te worden getroffen om het huidige geluidsniveau te 
verlagen! 

• Locaties die nu al een zeer hoge geluidsbelasting hebben, zullen een zeer hoge 
geluidsbelasting blijven behouden.  

• De grootste tekortkoming in de wet is echter dat er geen rekening wordt gehouden met 
het feit dat een verhoging van het geluidsniveau, hoe gering dan ook, bij een hoge dB 
waarde veel erger is qua intensiteit, beleving en gezondheidseffecten dan eenzelfde 
toename bij lagere dB waarden.  

• Door de logaritmische schaal van de geluidsintensiteit waarden en de gehanteerde 
procedure voor het vaststellen van geluidsproductieplafonds (GPP’s), komen de meest 
schrijnende gevallen van geluidsoverlast pas als laatste in aanmerking voor adequate 
maatregelen bij een toename van de verkeersintensiteitii.  

• De ongelijkheid tussen gebieden met een hoge belasting en gebieden met een lage 
belastingiii en de ongelijkheid tussen regels voor nieuwbouw en bestaande bouw worden 
met de nieuwe wetgeving niet alleen gehandhaafd, maar soms zelfs verergerd.  

• Maatregelen die volgens de nieuwe wet moeten worden genomen leiden er alleen maar 
toe dat de huidige (hoge) geluidsbelasting de-facto wordt gehandhaafd. Er zijn geen 
wettelijke maatregelen opgenomen om de (hoge) geluidsbelasting te verlagen. 

• In sommige situaties hebben wij bovendien geconstateerd dat de wettelijke 
saneringsmaatregelen geen oplossing bieden voor woningen met een zeer hoge 
geluidsoverlastiv.  
 

De Stichting is zich er zeer van bewust dat het nemen van maatregelen voor objecten waar 
de geluidhinder hoger is dan de maximale grenswaarde, zeer kostbaar kan zijn, maar is van 
mening dat er toch een poging moet worden gedaan om de geluidoverlast in deze gevallen 
te verlagen. 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft daarom een voorstel aan de Minister 
van I en M en aan de Tweede Kamer voorgelegd, dat zorgt voor een verlaging van 
geluidhinder in de meeste schrijnende gevallen en dat de ongelijkheid tussen hoog- en laag- 
belaste situaties zal verminderen. Bovendien is dit voorstel kosten neutraal! 



Voorstellen tot wijziging Wet Milieu Beheer Hoofdstuk 11 Geluidhinder (SWUNG 1) 
 

Onze drie voorstellen zijn tezamen kosten neutraal 

1. Bij reconstructie van een rijksweg en daaraan gelieerde elementen zoals knooppunten 
dienen zodanige maatregelen genomen te worden dat geen enkel geluidsgevoelig object een 
geluidsbelasting heeft van meer dan 65dB. Maatregelen onder deze omstandigheden zijn in 
wezen altijd doelmatig. 
 

2. Bij reconstructie van een rijksweg en daaraan gelieerde elementen zoals knooppunten 
dienen geluidsgevoelige objecten met de hoogste geluidsoverlast (>60dB) eerder in 
aanmerking te komen voor corrigerende maatregelen die de geluidshinder verlaagd dan 
geluidsgevoelige objecten met een lagere geluidsoverlast. 
Dat kan worden bereikt door: 
• Bij reconstructies van een rijksweg en indien de heersende geluidsbelasting op een 

referentie punt bijvoorbeeld >60dB is, wordt een nieuw geluidsproductieplafond (GPP) 
vastgesteld dat gelijk is aan de heersende geluidsbelasting op het referentie punt.  

• Dit betekent in de praktijk dat de werkelijke geluidsbelasting wordt verlaagd met 1.5dB om 
de nodige “werkruimte” over te houden na de reconstructie van de weg.  

• Bij reconstructies van een rijksweg zijn de financiële doelmatigheidscriteria niet van 
toepassing op de wijziging van het geluidproductieplafond, bij een hoge geluidsbelasting 
(<60dB). 

 
3. De criteria die gelden voor aanpassingen op alle rijkswegen voor gebieden met een 

geluidsbelasting van bijvoorbeeld ≤57dB naar beneden bij te stellen zodat minder 
maatregelen worden genomen ter dekking van de extra kosten voor punten 1 en 2 hierboven 
vermeld. 
Dat kan worden bereikt door:  
• Onder de Crisis- en herstelwet wordt tijdelijk de volgende maatregel genomen:  

• Bij heersende geluidsbelasting van ≤57dB op het referentiepunt wordt de GPP 
vastgesteld op de heersende waarde + 3dB (1.5dB hoger dan de huidige GPP) 
 

Voordelen van deze voorstellen 
 

• Door deze aanpassing is het voorstel kosten neutraal. 

• De zeer ongezonde leefomstandigheden door te hoge geluidsbelasting wordt verbeterd. 

• De ongelijkheid in geluidsoverlast die in het verleden ontstaan is wordt gedeeltelijk 
gecorrigeerd. Onze voorstellen geven de mogelijkheid om bij reconstructie van een rijksweg 
en daaraan gelieerde elementen zoals knooppunten de hoge geluidsbelasting te verlagen en 
dus de ongelijkheid tussen hoog belaste situaties en laag belaste situaties te verkleinen. Dat 
is doelmatig en eerlijk! 

• Gebieden met een hoge geluidsbelasting komen eerder in aanmerking voor maatregelen dan 
gebieden met een lagere geluidsbelasting. 

• Het nemen van maatregelen bij hoge geluidsbelasting tijdens een reconstructie van een 
rijksweg is, uit oogpunt van efficiency en gezondheidswinst, veel doelmatiger dan het nemen 
van maatregelen op alle rijkswegen bij toenemend geluid van een laag belast gebied. 

• De in verhouding betrekkelijk geringe kosten van extra maatregelen tijdens een reconstructie 
worden in veelvoud terugverdiend door de positieve effecten op gezondheid en de 



vermindering van gezondheidskosten. Bovendien wordt een aanzienlijke besparing bereikt 
doordat in het voorstel minder maatregelen getroffen hoeven te worden op alle rijkswegen 
bij een lagere geluidsbelasting (≤57dB).  

 

Referenties 

Klik hier voor een video over de inzending van de Stichting. 
 
Klik hier voor een nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken, met 
informatie over de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken als een test case voor 
SWUNG1.  
 
Klik hier voor uitgebreide informatie over het voorstel voor wetswijzigingen Wet Milieu 
Beheer Hoofdstuk 11 Geluidhinder (SWUNG 1) 
 
Veel gedetailleerde informatie over de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar en hun 
activiteiten zijn te vinden op onze website: www.hoevelakenbereikbaar.nl 
 

                                                           

i Een recent rapport van de World Health Organisatie (WHO) geeft aan dat voortdurende belastingen met geluid 
van > 55 dB uiteindelijk jaarlijks tot extra medische kosten leidt van ongeveer 0.4% van het Bruto Nationaal 
Product, dus vele honderden miljoenen per jaar! Geluidshinder levert de maatschappij jaarlijks een schade van 
ongeveer een miljard euro op volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). In 2007 is door de NSG 
aangekondigd dat geluidshinder binnen tien jaar kan uitgroeien tot het grootste milieuprobleem van Nederland. In 
Nederland veroorzaakt de milieustressor lawaai, na fijnstof, de grootste sterfte en ziektelast: 12.600DALYsi 
(Disability adjusted life years).  

ii Geluid wordt aangegeven door middel van een logaritmische decibelschaal. Een toename van 40% in 
verkeersintensiteit is nodig om een toename in geluidsbelasting van 1.5dB te krijgen – de grens in de nieuwe 
geluidshinder wet (SWUNG 1) waarbij maatregelen moeten worden genomen. Ter illustratie: 

 Hoge belasting  Lage belasting 
Werkelijke verkeersintensiteit per etmaal 120,000 12000 
GPP bij gelijke verkeerssamenstelling 69dB 60dB 
40% Toename in verkeersintensiteit  48000 4800 
Toename in geluid +1.5dB + 1.5dB 

Bij bestaande hoge verkeersintensiteit en dus een hoge geluidsbelasting, is een veel grotere toename van 
verkeer nodig voordat de toenamegrens van 1.5dB wordt gepasseerd dan bij een lagere verkeersintensiteit met 
een daarbij horende lagere geluidsbelasting. Dus het gebied met de lage geluidsbelasting komt eerder in 
aanmerking voor maatregelen dan het gebied met de hoge geluidsbelasting. 
iii Als men nu een geluidsbelasting van 65dB of meer heeft en de geluidsoverlast (juist) geen 1.5dB toeneemt dan 
worden er geen maatregelen getroffen. Daar tegenover, als men nu een geluidsbelasting heeft van 50 – 55 dB en 
de geluidsoverlast neemt toe met (juist wel) 1.5dB worden er wel maatregelen getroffen. Dus mensen met een 
hoge belasting moeten leren leven met deze hoge belasting terwijl er voor mensen met een veel lagere belasting 
maatregelen worden getroffen. 

iv Als het blijkt dat er bij sanering  niet kan worden voldaan aan de minimaal vereiste reductie van 5 dB dan 
worden er geen maatregelen getroffen. Met andere woorden: huizen worden continu met een geluidbelasting ver 
boven de 65dB geconfronteerd en er wordt niet eens geprobeerd om dat geluidsniveau te verlagen. Voor de 
betrokken mensen een onmogelijke situatie die de gezondheid zeer bedreigt. 

http://youtu.be/rX9WDWeEeyQ
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/MilieuZaken/Golden%20Decibel/130904%20Nadere%20toelichting%20op%20en%20uitwerking%20van%20wat%20we%20willen%20bereiken..pdf
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http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-%20emails/130329%20Voorstel%20wijzigingen%20wet%20geluidhinder.pdf
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