
thans nog niet nogê1ijk bleêk, Al deze factorên tezamên zi jn rnaatgevend

voor de kwa1lÈelt van het bínne nilieu. De zích buiten de wonlng bêvindende

factoren rdorden als eerste bêhandeld. Vervolgens wordeÍr deze gecoríbineerd

net factoren binnên de wonLng en die verbonden aan de woning zelf tot een

beschouwlng over het birulenniliêu,

150.000

100.000

Bron: CBS

De bêlanglijkste broruren van gêluldshinder zljn het wegvelkêer, de

luchtvaart, het lallverkeer, de industrie en êen brede categorie van

owerige broÍrren. De laatste categorie betreft hindervetPl icht ige

ínrichtingen, ondernemingen in de horeca- ên rêcreatiesector en

nanlfèstat ies van incidentele aatd. Uít hínderonderzoek is gêbleken dat dê

hinde! van dezè bronnen Ln de periode 1977 tot 1987 is toegenonên. Het het
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Areaal woon/werkgebied, bedrijÍsteÍreinên ên inÍrastructuur
als een maat voor de omvang van de bebouwde omgeving.
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têr beschikking komen van meer vri je xi . jd zaI de deelname aan luídÍuchtÍge

lecleatievoÍnen in de toekomst groeien, waardoor de hinder door deze

activi teiten zal toenemen. Ook st i l tebehoevênde vormen van recreatíe zul len

in omwang toenemen, vaardoor de kans op confl ictsi tuaties groter wordt. Van

slechts enkele diersoorten is bekend dat zich nadeligê effecten vooÍdoen

door verstoring als gewolg van geluíd wán vegen en luchtvaartact ivi teiten.

Het geluidshínderabeleid r icht zich op het Íeduceren of voorkomen van te

hoge geluidsbelas t ingniwêaus in gebieden met woonbebouwing en in gebieden,

die vanvege natuuibehoudsdoelstel l ingên of Íecreatief gebrulk

st i l tebehoevend zi j  n.

Een ni l ieupiobleem dat tot het gebied van de geluidshindeÍ wordt gerekend,

is de hinder door tr i l l ingen. Er bestaat geen compleet beeld van de omvang

van dit  probleem, VeÍwacht mag worden dat door het dlchter bouwen en door

de toenêmende weÍmenging van maat schappel ij ke functies de onwang van de

hinder door tr i l l ingen in de toekomst zal toenêmen.

In de geluidshinderlretgeving zí:n grenslraardên vastgelegd ( i íet

geluidshindei, I979) - Zo noeten nieuwbouwwoningen in principe voldoen aan

een maxírnale gevelbelasting a1s gevolg wan werkeers- en industr ielawaai van

50 dB(A). Van dêze grensÍraarde kan in bi jzondêre gewallen ontheff ing wordeÍ!

werleend. In saneringssítuaties \rordt ernaaÍ gestíeêfd de gevelbelasting

tot 55 dB(A) terug te brengen. Een s anerings s i tuatie doet zich voor a1s dê

actuele geluídsbelasting meer dan 55 dB(A) bedraagt. Door een te verwachten

bronreductie wan 5 dB(A) l igt deze grens voor verkeerslawaai feitel i jk bi j

60 dB(A), maar in de prakti jk lrordt om f inancië1e Íedenen eeÍ!

saneringsgrens van 65 dB(A) gehanteerd.

Voor vl iegtuiglawaai wordt de geluidsbelasting gemeten in Kosteneenheden

(KE). Krachtens de Luchtvaart\ret is vastgelegd, dat binnen de 35 KE-zone

slechts in specif iek orÍschreven geval len woo.ingbouw is toegestaan, tot

maximaal 45 KE. saneríng is verpl icht vanaf 40 KE, terwij l  binnen de 65 KE-

contour in principe anovering moet plaats vindên. Voor de geluidsbelasting

door rai l lavaai zi jn een voorkeurswaarde en een maximale grênswaarde van 60

Íespectievel i jk 73 dB(À) vastgelegd. In 2000 zi jn deze waaÍden verlaagd

naer 57 Íespectievel i jk 70 dB(A). De omvang wan geluidshindêr \ toÍdt gemeten

in dê vorim van aantal len mensen, die in einst lge of in enige mate hinder

van één of meel van de geluidsbronnen ondervindt. geluldshinder weroorzaakt

directe en índiÍecte gezondhe ids e ffec ten. Hierop l tordt nader ingegaan in

hêt hoofdstuk "Effecten op de wolksgezondheid" .
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Voorspell ínqsmethode

Voor al le geluidsbronnen geldt dat bi j  een

ge luidsbelas t ing zich ower een groter gebied uitstrekt.

bi j  verandering van het aantal blootgesteldên 10t

onderwinden.

hogeÍe emissiê de

Aangenomen is dal:

daarvan hinder za1

Voor wegverkeer geldt dat een toenánê wan de werkeers intens i  te i  t  tot een

toênane van de geluídsbelasting leidt via de relat ie 101og(qr/qr),  eraarÍn q

de weÍkeers intens i  te i t  in voertuigki lomêteÍs ís. Snelheidstoename oI '

autosnelwegen heeft eweneens een verhogend effect op de geluidsbelasting.

Het effect daarvan is in de scenario,s werwaatloosbaar, omdat hogere

snelheden al leen plaatsel i jk worden gereal iseerd en zich daar relat ief

! têinig woonbebouÍ^, ing bevindt.

Op basis wan de dosis-effectrelat ie woor geluidshinder is vast te stel len

dat het aantal ernstig gehinderden met 2 ptocênt en het aantal in enige

nate gehindeÍden xnet 3 procent per extta dB(A) toêneemt.

l4et betrekking tot de afname wan de hinderi door gewelisolat ie is

verondersteld, dat het percentage gehinderden halveert.

Bi j  rai lverkeer zi jn de verbanden tussen de ontnikkel ing wan het

actiwiteitenníveau en dê ge luidsbelas t ing en Lussen de geluidsbe las t ing en

de geluídshinder gel i jk aan die bi j  het wegverkeet. Verondersteld is dat de

groêÍ van het aantal re iz igerski lome tters voor 60t door\n'eLkt in de groei wan

het woertuigki lometrage. Het velband tussen snelheidswêlandeÍingen en de

geluidsemissie \, /ordt reeÍgegeven door de factor 151og(v2/wr), waarín va en

v2 respectiêvel i jk de oude en de nieu\,re snelheid voorstel len. VerondeÍsteld

is dat in het jaaÍ 2000 op 20t van het spoor.wegnet net hogeie snelheid zal

wordèn geredên.

Voor dê luchtwaart Írordt het werband tussen het aantal vl  iegbelJegingen en

dê geluidsemíssie gegêwen door de facxor 2j log(q2/91), waarin 91 ..  e2
respêctievel i jk het oude en het nieu\,re aantal wl iegbe\^/egingen woorstel len.

De afnane van de emíssie wan luchtvaartuigen vêrkt net een factor 4/3 door

in de KE niveau's. celet op de vetwachte bronreductie vanaf 1990 is

uitgêgaan van een wer\nrachte eÍnissiereductie van 5 KE. De hindêr door

nachtvluchtên is bi j  gel i jke geluidsemissie groter dan overdag. Het

Percentage ernstig gehinderden st i jgt met 1 procent en het percentagê in

elke nate gehinderden met 3 procent per Kosteneenheid (KE). De mil i taire

luchtwaart weroorzaakt niet al leen hinder rond de vl iegvelden, maat ook

lond de ni l i taíÍe laagvl iegroute s ,  Het aantal woningen binnen het
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invloêdsgebiêd van dêzê routes is nog onbekend. De ondervoÍIdett hlndêr ís

volgeïrs rêc€nt ondêrzoek zeêr aanziênlijk.

Huidige situatie

Dè hinder door geluid is, in telnen van de aantallên woningelt waat deze

hÍnder vordt ondervonden, aanzÍenl l lk. De ci j fers zi jn gebaseerd oP de

resultaten van ênquêtês ondêr eên sËeekproêf van 4000 adressêÍ! (NIPC-TNO,

1 9 8 8 ) .

Aantallen (en het pelcentage van het totaal aantal) ioníngen in riiljoên

waar eÍnstige hlÍrder, rêspêctiêvêl i jk hinder optreedt, per geluidsbron,

L987 .

Hinder Ernst í  cê hindeï

AlIeen vegverkêer

Alleên luchtvaart

Àlleen lndustriê

Alleen railvêÍkêer

Wêgvêrkêêr + luchtvaart

2 , 0  ( 3 8 8 )

1 , 0  ( 1 9 r )

0 , 7 5  ( 1 4 r )

0 , 3  (  6 r )
1 , 0  ( 1 9 r )

0 , 8 s  ( 1 6 8 )

0 , 6 0  ( 1 1 r )

0,225 (  48)

0 , 0 7 s  (  1 * )
0 , 1 s  (  3 8 )

TusseÍl de verschlllendê hindercategolleën bestaan overlappíngên, ALleen

voor de conbínatiê van hlnder door lregverkeer en door luchtvaart ls de

onwattg van de hinder globaal geschat.

Over dê obvang van de blootstelling van recrêantên is nog veinig bekend.

Uit ondêrzoek Íraar de effecten van lawaai op kámpeêrdêrs blijkt dat oet

nanê de hlnder ván vl iegtulgla\daai aanzíênl i jk is,

Er is thans ruin 400,000 ha st l l tegebied.

De ontwlkkêl lns bi i  vestEesteldê maátrêselen

!ecYcl\:er
UlÈgangspunt bij deze bronsoort is de toenamê van dê landelijkê

autonobil i têi t  tot 2010 net 60*. l lonlngbould zal voornêneli jk plaatsvinden

in bestaand stedel i jk gebied. Er zi jn rnaatrêgelên vastgesteld, die

toenexoenale hinder zullên rèducêren. Veel lnspaÍming vordt 1n het kader van

preventie verrieht op het gebled van geluidsbestrlj ding aan de bro!, Er

zullên in EG vêrband scherpêre êisên nordên gêsteld aan de geluidsemissies

van nieuwe voeÍtuigt]rpên diê na 1990 op dê r[arkt erorden gêbracht. Daarnaast

wordt door Diddel van hêt iÍrstrument van de verkeelsEllleukaart de lokale

ovêrheid aatlgêÍloedl.gd de vêrkeersstïuctuur binnen stedeÍr aan tê passên
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zowel ult akoestisch oogpunÈ als gelet op de lokale ní lieuk\taliteit ' Een

sÈablllsering van de gloel wan het autovêlkeèr ln (binnen)steden wordt

nagestreefd. Dê prevenÈiekant krijgt ook aandacht door hêt leggen van eell

koppeling tussen geluÍdshÍnder, grens\daarden en bestênmingsplanÍren.

Sanerlng door gêvêl isolat ie zal moeten plaatsvindên voor 205.000 rdoningen

ltret een belasting van rÍeet dan 65 dB(A). ongevêêr 35t van deze woningêÍr

bevi4dên zich in de grote steden.

q_ _ffd'  d" _.,€r-",  
*

E= vre,rhe í,h@bdd.r !i.,,3 wGH

e0 !,sffidld n a".Lrho d nihq.td

El rdnoi. i|t!.bid!n

Indicatieve kaart van stiltegebieden naar de stand per 1-7-1988, (bron: DGM)
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% gehinderden

20'10

tijd (in jaren)

elke mate

Percentage van de bevolking dat ernstige hinder en hinder in enige mate
ondervindt door het wegverkeer bij vastgestelde máatregelen.

Bron: DGM

Op grond vaÍl de autonome ontwikkelingen en de vastgestelde maatregelen

zal dê gêluidshinder tot 1990 licht toenenen waarna, wooral voornabij het

jaar 2000, een dalende tendens zichtbaar wordÈ. Dit is vooÍnameLijk te

daÍken aan de inspaÍningen op hêt gebied van het stillêr naken van

notorvoertulgen. Het aanÈal ernstÍg gehLnderdelr tordt teruggedrongên door

de sanering, De ernstigê gêluidshinder stabi l isêêrt zich op het pei l  vên

1985 zi jnde 19* wan de bevolking.

!g9l_'-tyggr I
Bij het opstêllên van geluidshÍndêrscênario' s vooÍ de luchtvaart Doet

ondêrschêid gêmaakt worden tussen civÍele ên ovêrlgè luchtvaart, bestaaade

uit r0i l i tairê en kleine recreatieve luchtvaalt ên hêl icopters. De

scenarioresultaten gelden voor de civiele luchtvaart. De overlge luchtvaart

veroorzaakt lrêliswaar aanziênlijke hindêr ríaar scenarioberekeningen zijn

hiêreooÍ door gebrêk aan basis (vêrkêêrs ) gêgêvêns niet tê naken.
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Uitgangspunt voor het geluidshindetscenatio voor dê civiele luchtwaart 1s

de toename van het totaal aantal vliêgbêltegingên Èot 2010 net 50* en van

het aaÍrtal nachtvluchten net 60t. Preventievê naatregelen rlchten zich

vooral op de rêductie aan de bron zoals vastgêstêld in lnternationale

richtlijnen. Het gaaÈ hLer on de veÍwanging vaÍr ouderê vliêgtuigen door

stillêre t].pen, Na 1990 zullen geen vergunnlngen neer veïleênd wordên voor

vluchten met niet gecert l f lceerde vl legtuigen. De kosten hiervan worden

door de luchÈvaartrlaatschappij en gedragen en zUn ooeilíjk te schatten, In

de zone van een belasting boven dê 35 KE bewinden zich bij de

burgerluchtvaarthavens zo'rr 22.OOO lroningen en bU militaire

luchtvaartterrei.nen zo'n 12,000. Hêt deel van deze woningên nêt êên

geluldsbelasting van neêr dan 40 KE zal arorden gelsoleerd, Nieutboulr za1 op

een lestr ict ieve r,r i jzê lrordên toegestaan binnen de 35 KE zone. Voorts is

aangenonen dat hêt aantal nachtvluchten rnet de meêst lawaallge v1iêgtuigen

boven voongêbi€den beperkt toegestaan zal Í^rorden.

o/. gehinderden

1 5

1 4

'13

1 2

'11

1 0

I

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2000 2010

ti jd ( in jaren)

elke mate

Percentage van de bevolking dat ernstige hindeÍ en hinder in enige mate
ondervindt van de civiele luchlvaart bi vastgestelde maatregelen.

(bron: DGlil)
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De hlnder door burgerluchtvaartlawaal ze! tox 2OlO licht sÈUgen, Dit is

echter slechts ee!! deel van het probleen. De totalê hinder door

luchtvaartlawaai, die Èhans 408 wan de Nedêrlandse bewolking onvat, zal

naa! verÍrachting êveneens stijgen. Deze totalê hinder za1 naar ramlng

ongewêe! êên factor 4 hoger zijn dan alleen dê hinder vetoorzE'akt door de

burgerluchÈvaarÈ.

BellYerEeeÍ
Hèt rêizigersvervoer door de spoorwêgeÍr zal tot 2010 met ongeveer 409

toenemen. De NS is begonnen door hêt opheffen van grote knelPuntên de \

capacitêit  van heÈ spoorlregnet drastisch op te voeÍen wan ca. 9 tot ca. 16

nit jard reizigerskl lometêls pêr jaar. of deze capaciteitsvergroting gêhêel

zal .\dorden gereallsêerd is op dit nomenÈ nog onzeker, evenals het alttwoord

op de vraag of de verruimde capacltel.t ook ten volle zal worden benut. BiJ

de hinderprognose is dan ook nauwelijks gloeÍ van het rallverkeer

lngecalculeerd.

% gehinderden

1980

ernstg

2000

rijd

2010

(in jaren)

elke mate

(bron: DGM)Percentage van de bevolking dat ernstige hinder en hindêÍ in enige mate
ondervindt door het railverkeer bij vastgestelde maatregelen.
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AIs enisslêdoelsÈelllng lroldt een dallng van het bronvêrnogen net 3 dB(A)

gehanteerd. Hiertoe zal extra aaÍrdacht nodig zijn voor het ondeïhoud van

bestaand nateríeel en rai1s. Niêuit personênrnateÍlêel zo! êèÍ]. zelfde

geluidsenissie noêten hebben als het SprinteÍmaterleel.  Voor het terug-

dringên van de geluidsemissie van het goederermatêriêeI zi jn nog geen

maatregeleÍr voorzlen. Hlervoor ls een internationale aanpak nodlg. Celet op

de lange gebruiksduur van spoorwegmateríaal zaL een geniddelde reductie van

3 dB(A) pas 1n 2010 tot 2020 r'orden gerealiseerd. Voor snelÈr.ms êiI

nêtrot!êinên zal êveneêns êen reductíê van de emlssle pl-aats vinden.

Indíen de TGV in Nederlalld lrordt aangelegd zijn ook naatregelerr ter

bestruding van de hinder nodlg. cedacht kan wordên aaÍr het zoveel nogelijk

gêbruík makên van hêt bestaande net of bundeling ríêt andere gÍote

ínfrastructurele werken.

Thans hebbên ongevee! 30.000 wonlngen eên gê1uÍdsbêlastíng hoger dan

65 dB(A) door raíllawaai. Dêzê woningên zullen door elddel van afscherning

elt gevelLsolatle gesaneerd wolden.

Door dê vêrrnêldê ontwikkelingen ên naatregelen zal de hinder door

ralllawaai na een llchte stllgirg ongevêêr constant blijven op een niveau

van 48 van de Nêderlandse bevolkine.

I'-,gsegrle - e4-!eqrli fees91y19e1gsr
De industrleêÍ! die geluidshinder veroorzaken zullen tot 201,0 net ongeveêr

25t groêlen. Het Ls dan ook te vêrvachteÍr dat zoÍrder maatregelen het

huidige hindernlveau evenrèdi.g zou groèiên. zo'n eênvoudigê extrapolatiê is

echter niet geoorloofd. Eet! betlekkelljk geïing gedêel-te van de industriéle

adtiviteiten valÈ onde! dê Wet geluidshinder (de zoBenaaEde A-

lnrlchtingen). Het gaat dán om zo'n 1100 inrlchtingen waarvan bekend iÊ oP

welke bedll.l fsterrê1nên ze zic}) bevlnden. voor de overÍge

bedrlj fsacÈivitêitên is zo'n beeld niet beschikbaar zoda1c noeilí jk

extrapolatles naar de toekoÍíst tê maken zljn, Het 4antal eloningen dat een

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), de voolkeurswaarde, ' ontvangt

bedraagt nêar schatting rufun l-50.000, iraarvan ca. 72.000 êên

geluidsbelasting ontvangen va. neêr dan 55 dB(A), de sanelingswaarde van de

WeÈ geluidshindê!. Hier zal ln princlpê sanêring plaats víndên door

hoofdzakeltlk brouraatregêlen. waar slechÈs gevelnaatregelen nogelijk

blíjken, zu1len hogere belastlngsniveaus van 60 tot 65 dB(A) geaccepteerd

noeten worden. In het kadêr van dê zoneÍlng van dê bedrij fsterreinen waarop

de A- inrlchtingên zich bêvinden, of ln de toekoÍnst Ítorden gesltuêetd, zijn
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Lawaaisporten zoals motolcrossen, oodelvl i .egen en spoltschletên. In

toenemende nate blijken ook nobiele lawaaibronnen (lodu6tÍ1ee1, hobby en

recreatiêf), alsnede sloop- en bou\dactiviteiten aanleiding te gêvêÍr tot

hindêr in de voonongevlng. In het kader van geríêentelijke vèrordêningen

kuÍmen gemeêntên preventief optreden tegen dezê vornen van overlast. Op

rijksnivêau rtorden voor bepaalde (de lalraaiigste) toestellen

ÈJrpekêuríngsgrenswaardea en ( geluid- ) aênduidingsvoorschriftên vastgêstêld,

veelal op grond van Ec-richtlijnen, Gestêund door gerlcht technologisch

ondêrzoêk èn voorllchting wordt bevorderd dat nêt naÍíe bíj noodzakelijk

gebruik nablJ Íroningen of Èijdens de nacht- en avondperiode extra stille

t]rpen toestel len worden lngezet.

9-til99C9!i9q-"'_'
Het aa t i jzên van gebieden als st i l tegebiêd is eên taak van dê provincies.

De provinciês wÍJzen op basis vain ( st i l lè ) recreatiê - en

natuurbehoudsovertr'egingen ook zelfstandig stiltegebieden aan. Naar

schê t t i ng  gaa t  he t  h l e r  i n  t o taa l  om ca .  150 .000  ha  (pe r  1Ju l i  1988 ) .  Naa r

verwachtlng zul lên door de provlncles in dê komende jaren nog zo,n 100.000

ha wordên aangelrezen. Dê Í{et cêluidshinder kent als verpllchte stllte-

gêbÍeden de beschèrnde natuurgebieden, de "rdêtlands,' ên dê nationalê

parken, De otlwang van deze categorÍeên, Ínclusief dê l{addenzee en dê

oppervlakte
stiltegebied (x 1000 ha)

1200

1000

800

600

400

240

0

provinciale
stiltegebieden

verplichte
stiltegebieden
(excr.

Ontwikkeling van het areaal stiltegebieden bij vastgestelde maatÍegelen. Bron: DGM
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oosterschelde, bêdraagt ca. 540.000 ha wolgens een raming van l '982. vêfirege

de eanlrezlgheid vêt! pêlmanèÍItê en moeÍlijk te belnvloêden geluidsbronnen

zou ca. 108 van dlt areaal van aanwlj zing tot sÈIltegêbiêd ultgezonderd

noeteD lrorden. voorts is er naar schatÈlng 700.000 ha gebied, dat op grond

van het gebruÍk (recrêatie) stÍltebehoevênd Ís. Ongevêer een k\tart van dlt

aïeaal voldoet niet aan de aan st l l tegebied gestelale eisên.

De aanwlj zing van gebieden tot natuurgebied, t'wêÈland" ên nationaal park

zet zich in gêstaag tempo voort.  BiJ de vastgêstêlde oaatregelen zul lên de

"uitzonderlngsgêbiêdên" echter êen toenemend deel wan dit areaal gaan

bêslaan. De omvang van sÈLltebehoevênd ( recreatle ) geb ied zal toenenen, tttEra!

het areaal dat werkelijk stil ls zal in dê toekonst naar verhoudlng kleiner

zijn dan nu, Dit als gevolg van met namê de toenane van Fegvelkèer

(bestaande ên niêuwê wegen), de toename van luchtwaartvêrkeer, maar ook

door toenax[e van lawaailge vornen van recreatiê en snelheidssporten

(motorcross, speedboten, ral ly 's).

De ontwikkeling bii êxtra rnaatreqelen

Y9cY9r&99r
In aanvullÍng op de vastgèsteldê ÍnaatÍegelen worden de volgende extla

oaatregelen nogelijk geacht. Nê 1990 vangt het railverkeer de toeneneÍlde

nobiliÈeit op Èen koste wan het autovelkeer. De groei van het autoverkeer

wordt Èen opzichte van 1985 tot nul beperkt. Dê gewlJzlgdè

prêvêntiêrêgeling lèidt tot êen restr ict iever ontheff ingsbeleld, zoÍ 'el  in

aal l tal  als ln hoogtê. lrr  totaal 750.000 woningên zu1len tot 2010 extra

gesanee!d worden.

Het hindêrniveau za1 vanaf 1990 Ílet 608 êfnenen tên opzíchte wan hêt nlveau

bij dê vastgestelde naatregelen. Hêt deel van de bevolklng dat ernstlge

hlnder ondêrvindt Ís met 158 lager dan bij dê vastgestêIdê naatregelèn.
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% gehinderden

2000 2a10

tijd (in jaren)

elke mate

Percentage van de bevolking dat eÍnstige hinder en hinder in enigê mate
ondervindt door het wegverkeer bij extra maatregelen.

(bron: DGM)
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On het luchtvaartlawaai velder te bêstrij(en zullen scherpere eisen aan de

bronbestrijdÍng gesteld sordên. Een leductie van de emlssiê van dê clvlele

luchtvaart vanaf 1995 Det 8 dB(A) ttordt vooÍzlen hetgeen tot êen

enlssiêrèductie van 10 KE lêldt uitgaande wan een beperkte groei van het

totale luchtvêrkêer. vanêf datzelfde laar is het gêbrulk van vliegtuigên

die lríet aaÍr de strengste gèluidseis voldoên in Nedêrland werboden. voor

kleine luchtvaart geldt een 5 dB(A) scherpere grensÍraarde en Ultra lichtê

vliêgÈuigen zun nlêt tnêer toêgêstaaÍt. Vanaf l-993 geldt een algeheel vêrbod

voor nachtvluchten net een onthêffingsnogelij kheld tot maxinaal 5* van het

totalê vêrkeer ltrêt eèn bovengrens van 5000 nachtelijke bewegingeo per Jaar'

De ontheffingsmogelljLhêden voor nieuwboutr binnen de 35 KE zone norden

beDerkt.
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Door deze maatregelen daalt de hinder a1s gevolg van de civiele l-uchtvaart

Èot een veroaarloosbaar niweau, Dan lesteert echter nog de hlnder dle

veroorzaakÈ \dordt door de overige luchtvaart. Door naatregelen als reductle

van hêt aaÍrÈa1 nilitaire laagvllegoperatiês en dê ontwikkêling van stillêrê

motoren neÈ 5 dB(A) reductiê kan hêt totale hlndernl.weau dalen tot 20 à 30

* van de bevolking.
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2000 2010

tijd (in jaren)

ernstig elke mate

Percentage van de bevolking dat ernstige hinder en hinder in enige mate
ondervindt door de civiele luchtvaart bij extra maatrsgelen.

Railvêrkeêr

O[ de effecten van recent gepresenteelde plannen rond de ontrrikkêling van

het spoort'egverkeêr (Rail 21) te bezien is verondersteld dat hêt aantal

reizigerski looeters zal verdubbelen. Dit heeft eên posit ief effect op de

hiuder door verkeerslawaaí door de vermindêldê autonoblllteit. Door de

grotere vervoêrsprêstatie van de spoor'írêgên ls het effêct op de hinder door

ralllawaai êchter negaÈiêf, Er zijn compenserende naatregelen denkbaar

bestaande uit gêricht êxtra ondêrhoud van wielen eÍr rails en het bevorderen

van stiller spoolvegnaterieel, zoals goederenwagons net schlj frenmerl en

stillerè spoorbanen zoals de wervanging van stalên bruggen nabU wonlngen

en het beperken van het goedêrenvêrvoer 's llachts op gevoelige trajecten.

De verwachting is dat door de gêschêtstê ontvikkellngen en naatregelen de

hinder door ralllarraai eerst zal stijgen doch na L99O zaL da1ên tot heÈ

huidige niveau.
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% gehinderden

1990 2010

tijd (in jaren)

ernstq elke mate

Percentage van de bevolking dat ernstige hinder en hinder in enige mate
ondervindt door het railverkeêr bij extra maaÍegelen.

(bron: DGM)

I'-'gyp 9r i9 - 9t -! 94Í 1l g: s9 !lyi,t9 i !9'-'
Dê gêluidshlnder als gevolg van bestaande en níeuw oP tê richten A-

LnrLchtingên (grote industrlèle lawaaibronnen) zal verder lrorden bePerkt

door aansctrerping van het sanerings- en preventiebelêid, dat 'tíl zegge'l

ninder wonl.ngen binnen geluidszones en velsnêlde vervaltging lawaaiigè

lnstailaties. Têvens zullêÍI voor nieuwe vestigingen nabij \donlngeÍr

strengere geluldseisen gelden. vooÍ de owerígê industr lèlê en

bêdrij fsactlvltelten diê thans een belangrtjk deel van de hlndeÍ in de

voonomgêvlng veroorzaken, wordeÍt ríêt tlame in het kader van de

stadsvernieuríng tnaatlegelên getroffen die lelden tot verplaatsíng van

bedrlJven Daar nindêr kwetsbarê gebleden of verscherpte bronreductie.

Wanneer dê lokatie of betrokken bedrijvên hiertoe aanleiding geven zal een

intêgÍale benad€ring van de verschi l lênde lokalê ni l ieu-asPecten (geluld'

stank, gewaat voor ca1ámitêiten, trllllngen, waterverontrêiniging) de
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vooÍkeur verdieÍren. GemeeÍIten zullen ter bestríjding wan owerlast van

recreatie- en horecabedrijven zich in steÍkeÍe mate richteÍr op sanerlng van

bedri jvên op onge\tenste lokaties ên een gericht pol i t ietoezicht oP

bezoeke rs .

Een toestel lenbelêid wordt gereal iseerd dat strênge geluideeisen

introduceêrt voor de laataaiigsÈê oobíele gêluidsbronnen diê gebruikt woxden

btj  bouw-, slooP- en transPortactivi teiten Hierdoor vordt de totale hinder

met ongêweer 25g gereduceeÍd doch de ernstíge hinder daalt naultelijks '

% gehinderden

ernstig elke mate

tijd (in jaÍen)

(bron: DGM)
Percentage van de bevolking dat ernstige hinder en hinder in enige mate

onàËrvino"t van oe lndustrie en bedrijÍsa;tiviteiten bij extra maaÍegelen

SËiltegebl.eden

v o o r d e t o e k o Í 0 s t i s h e t v a Í I g r o o t b e l a n g d a È h ê t b ê s t a a n . l e a Í e a a 1

sti l - tegebieden gehandhaafd kan bl i jven (st i l  bl i j f t '  ook bi j  een algemenê

toename varr de verkeers_ ên recreatíedruk) en dat nêt nane het aantal

stilteBebiêalen in dê dichtbêvolkte delen van Nedêrland (Randstad) nog
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aanzienlUk uitgêbreid idordt. Dit is tê neer van bê1ang nu juist op andere

belêidsÈerrelnèn (zoa1s de rulntelijke ordênlng) In dê Randstad eelt aantal

dlmaDlsche ontrdikkell.ngên vêrtacht woÍdt zoals een hoogwaardig

vestiglngsnllieu voo! bedÍljven ên woningen ên Nederland a1s

distríbutleland.

De extra maatlegelen on deze doelen te Íeal isêrên zi jn:

- extra naatrêgelen (aan bronnen en in de overdracht) on het nogelijk te

maken, vooral in de Randstêd, het aantal stiltegebieden uit tè breiden;

- extra bron- en overdlachtmaatregeleÍr ottr vooï bestaande of Potêntiële

stlltegebiêden dê verstorende werking van broruren terug te dringen zodaÈ

btl stittêgêbieden nlnder "ultzondêringssltuaÈiesn voorkonen vanr,têgê

lawaalLge bronnen nabíj of blnnen dle gebieden.

Bij dezê tr,Íee eategorieën gaat hêt vooral on bronnen die bulÈen hêt

stiltêgebied liggen, naar invloed hebben op het stiltegebled. Daarnaast

Oppervlakte landelÍk gebied met de functie van stiltegebied bij extra maatregelen. (bron: DGM)
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1

zijn e! nog exÈra naatrêgelên nodi.g on de geluldshlnder ln hêt gebied zelf

têrug te drLllgen, zoals de hinder veroorzaakÈ door landbouw- en

bosboulnrêrktulgên,

l.A Ver8toÍinÍ3 aloor stank

Probleenschets

Een groot aantal maaÈschappelijke êctivitêiten draagt aan de stankhinder

bi j .  De bêlangrl jkste sectoren zi jn de íntensieve veehouderi j ,  een groot

aantal bedrijfsgroepen ln de voedingsmiddelênindustriê en in dê chêÍnische

industlie, de raffinaderijen, het \degvêrkeer en de rloolwatêrzuLverLngs -

instal lat ies. E-en groot aantal andeïe bedÍUfssoorten kunnen plaatsel lJk

tot aanzienlLjke hinder aanleiding gewên. Ín btJna a1le gewallen bestean de

geuremissiês uit  "cocktal ls", diê t i .ental lêÍr êÍr sons honderden stoffen

bevatterr, waarvan de lndividuele bijdragen aan het stankprobleen onbekend

zi jn. BU de lntensievê veehouderi l  ,  blJvoorbeeld, is hêt niet al lêên de

aDmoniakenissie, die de stankoverlast veroorzaakt. In slechts enkele

gevallen zi jn afzonderl l lke stoffen als gêurbron aan te wuzen, zoaLs

tetrachloorêthêên ult  chemlsche lrassêri jen.

Stankhindêr hèeft een kortê têrmijnkarakte!. Zodra de geurbron rdordt

idêg8ênomen zÍJn ook de effecten veld!Íenen. Stankhindêr treêdt daaron vooral

op lokale schaal op sottrs op Íeglonaal Diveau. Stankhlader heeft eên continu

kaÍaktêr, indlen ze het gevolg is van pernanente bedrijvighêid in normale

onstandighêden. Sons treden daall Í !  seizoenfluctuaties op. Incidentêle

stankhinder kan ook ontstaao na calanltelten of als gevotg van pêntranênte

geurenissies onde! bijzonderê oÍístandighede!, zoals bepaalde rdeertypên.

Als ttraat voor het stankhinderprobleen Ls gêkozeÍr voor hêt aantal

stankbelaste wonlngen.

Cestrêefd lrordt naar een reductie van stankbelaste wonlngen met 50-759 van

het niveau tn 1985.

Voorsoell inEsÍoethode

Er zijn slechts gegevens beschikbaar over het aantal gehindelden door

stank. De relatie tussen hêt aantal stankbêlàstê {oningên en hêt aantal

gehí.nderden is nlet goed bekend. voor een, overigens niet erg nau,'keurige,

onrekening zijn dê volgendê vêronderstê1lingên gehantêêïdi

- De wonLngbezettÍng bedraagt gêmiddeld twee personen van 18 jaar ên oudêr

- In plattelandsgemeeaten zijn industriëlê geuren van ondêÍgêschikt belang

ln vergelijking nêt de gêurêrnissiês van dê intênsieve veêhoudêrij
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