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betreft: vragen over te hoge geluidbelasting in woonbuurten
Geacht College,
Aandacht in de media voor te hoge geluidbelasting 1 is voor ons aanleiding u hierover een
aantal vragen te stellen. Media hebben bericht over nieuwe richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de constatering dat veel woningen worden
blootgesteld aan te hoge geluidniveaus met gezondheidsschade als gevolg. 2 Ook in Delft is
bij een aantal woningen sprake van een zorgelijke situatie omdat deze in de categorie “zeer
slecht, meer dan 65 decibel” vallen.
De gemeente Delft heeft in 2013 voor het laatst een Actieplan Geluid 2013-2017
vastgesteld 3. Daarin beschrijft u de volgende ambitie.
“De gemeente Delft kenmerkt zich door hoge ambitieniveaus, zo ook voor de
geluidskwaliteit in de stad. Het in stand houden van de geluidskwaliteit waar het
goed is en het verbeteren van de geluidkwaliteit waar dat nodig is, is het doel.” En
“De gemeente Delft maakt werk van een leefbare en gezonde stad. Voor een
leefbare gezonde stad zijn acceptabele geluidsniveaus van wezenlijk belang.”
Nu binnenkort een nieuw mobiliteitsplan als onderdeel van een Omgevingsvisie voor Delft
wordt opgesteld en de gevolgen van verkeerslawaai daarbij behoren te worden afgewogen
en nu de planperiode van het Actieplan Geluid verstreken is, zien wij graag een aantal
vragen beantwoord.
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https://www.rtlnieuws.nl/algemeen/binnenland/artikel/4444826/staat-jouw-huis-de-herrie

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf?ua=1 en
www.euro.who.int/en/env-noise-guidelines
3

https://www.delft.nl/milieu/lucht-en-geluidskwaliteit-uw-buurt
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1. Is de informatie op de gemeentelijke website over geluidbelasting in Delft inderdaad jaren
verouderd en niet bijgewerkt? Waar kunnen wij actuele informatie vinden over de
uitvoering van het Actieplan Geluid en als deze niet openbaar beschikbaar is, wilt u deze
informatie dan beschikbaar maken aan de hand van onze vragen?
2. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het Actieplan Geluid 2013-2017? Welke
maatregelen zijn met welk resultaat uitgevoerd? Hoe is daarbij de ontwikkeling geweest
van het aantal geluidgevoelige bestemmingen in de verschillende categorieën? Daarbij
hebben wij vooral belangstelling voor het gebied TU Noord / Wippolder, mede in relatie tot
de verkeersontwikkeling.
3. Onderschrijft u de zorgen van de WHO en de aanbeveling om te streven naar een
geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer van minder dan 53 dB? De WHO stelt in
zijn aanbevelingen “For average noise exposure, the GDG strongly recommends reducing
noise levels produced by road traffic below 53 decibels (dB) Lden, as road traffic noise
above this level is associated with adverse health effects.” Wat zijn voor u acceptabele
geluidniveaus en waarom?
4. Ziet u in de berichtgeving over gezondheidsschade bij bewoners die blootgesteld worden
aan te hoge geluidbelasting reden om als gemeente Delft meer aandacht te besteden aan
dit onderwerp en met welke ambitie?
5. Vindt u het onwenselijk dat nieuwe geluidknelpunten ontstaan bij de bouw van nieuwe
woonbuurten? Welke drempel hanteert u daar bij het begrip knelpunt? Informeert u
bewoners van huidige en toekomstige woningen met een te hoge gevelbelasting actief over
de risico’s van gezondheidsschade en de mogelijkheden deze risico’s te beperken?
6. Bent u bereid om het mobiliteitsplan zo vorm te geven dat er geen netto toename ontstaat
van (zeer) ernstig geluidgehinderden hetzij door verkeersmaatregelen hetzij door
geluidisolerende maatregelen of beide?

Wij hopen dat u in onze zorgen en vragen aanleiding ziet de situatie van het verkeerslawaai
in onze buurt te agenderen en maatregelen te treffen om de leefbaarheid in onze wijk te
verbeteren. Wij denken daarover graag met u mee.
Met vriendelijke groet,
Erik van Hunnik,
voorzitter Belangenvereniging TU Noord
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