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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Bij ongeveer driekwart van de woningen in Nederland is de geluidbelasting hoger dan 50 dB(A), de
norm voor geluidbelasting bij nieuwbouwwoningen.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Geluidbelasting bij driekwart van de woningen hoger dan 50
dB(A)
Ruim eenderde van het oppervlak en circa driekwart van de woningen in Nederland ondervindt een
gecumuleerde geluidbelasting door weg-, rail- en vliegverkeer van meer dan 50 dB(A). Het
wegverkeer is hiervan de belangrijkste veroorzaker.

[indicator=nl0293]
Geluid kan naast hinder ook leiden tot gezondheidsklachten.

[indicator=nl0285]

Huidig beleid vastgelegd in de Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder uit 1979 is het huidige beleid (TK, 1979). In de Wet geluidhinder gelden
verschillende grenswaarden voor het geluid van weg- en railverkeer. Voor het geluid van het verkeer
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op rijkswegen geldt een grenswaarde van 65 dB(A) op de gevel van bestaande woningen. Als
kwaliteitsdoelstelling bij nieuwe woningbouw wordt 50dB(A) gebruikt

Aanpassing Wet geluidhinder in 2004
In 2001 is een nieuw wetsvoorstel MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid) ingediend. Dit
voorstel is verworpen. Om MIG uit te voeren zou het kabinet hoge kosten moeten maken voor
geluidwerende maatregelen, zo'n 2 miljard euro. Met dit bedrag was bij het opstellen van de
begroting geen rekening gehouden. Daarop is besloten de huidige Wet geluidhinder stapsgewijs aan
te passen, zodat de basiselementen uit het MIG toch ingevoerd worden.In augustus 2004 is de eerste
stap in de wijziging van de Wet Geluidhinder gerealiseerd. Deze stap betrof de invoering van een
nieuw hoofdstuk IX 'Geluidsbelastingskaarten en actieplannen', waarin de implementatie van de
Europese richtlijn voor omgevingsgeluid (2002/49/EG) is opgenomen. De richtlijn verplicht de
Europese lidstaten uiterlijk in 2007 blootstellingsgegevens over geluidbelasting vast te stellen met
behulp van geluidkaarten en openbaar te maken. Aandachtsgebieden voor de eerste fase tot 2007
zijn gebieden met meer dan 55 dB(A) Lden rondom verkeerswegen met een intensiteit van meer dan
6 miljoen voertuigen per jaar, spoorwegen met meer dan 60.000 treinpassages per jaar en
agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners. De huidige procedures, normen en dosismaat
(Letmaal) zijn bij deze wijziging niet veranderd. De aanpassing heeft daarom vanuit
milieuconsequenties nauwelijks betekenis. Er is alleen een karteringsplicht bijgekomen. Een
volgende meer ingrijpende wijziging zal volgens planning medio 2005 in werking treden. In deze
wijziging, wordt bovenop de in 2004 ingevoerde karteringsplicht:

een Europese geluidmaat ingevoerd (de Lden in plaats van de huidige Letmaal);
de huidige normstelling naar de nieuwe dosismaat omgewerkt;
de hogere waarde procedure gedecentraliseerd (van provincies naar gemeenten);
een Stad en Milieu criterium ingevoerd om in bijzondere gevallen voor de ten hoogste
toegestane waarden ontheffing mogelijk te maken.
Het 'fase 1' wetsvoorstel is, na advies van de Raad van State, in het najaar van 2004 behandeld.
Medio 2005 zou het wetsvoorstel van kracht kunnen worden.

Geluidhinder is subjectief
Geluidbelasting op woningen (als maat voor de blootstelling aan geluid in de woonomgeving) en
geluidhinder kunnen niet zonder meer in elkaar worden vertaald. Uit hinderenquêtes blijkt dat bij
gelijke (fysische) niveaus, vliegtuiggeluid als hinderlijker wordt ervaren dan het geluid van het
wegverkeer. Het geluid van wegverkeer geldt weer als hinderlijker dan het geluid van het
treinverkeer. De verklaring hiervoor is dat geluidhinder ook samenhangt met andere factoren dan
het geluidsniveau waaraan mensen worden blootgesteld, zoals de houding tot bron, vertrouwen in
de overheid en angst. Bovendien is geluidhinder sterk persoonsgebonden.
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