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Onderwerp 

 
Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Vroege inzake de gezondheidseffecten van 
verkeerslawaai in Amsterdam 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 
 
Op het Zeeburgereiland hebben bewoners al ruim een half jaar last van verkeerslawaai. 
De geluidswal van de A10 is sinds april 2019 ‘’zo lek als een mandje’’1. Op allerlei stukken 
van de geluidswal ontbreken de panelen. Het lid Van Renssen heeft hier op 4 december 
2019 reeds schriftelijke vragen over gesteld.   
 
Dat geluidsoverlast van een snelweg vervelend is, staat buiten kijf en het is belangrijk dat 
hier snel een oplossing voor komt. Maar geluidshinder is een structureler probleem in de 
stad, wat schadelijke effecten heeft op de gezondheid. In september 2019 bracht De Monitor 
in een uitzending aan het licht dat een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan 
geluidsniveaus die onverantwoord hoog zijn.2 Geluidsoverlast veroorzaakt stress, 
slaapgebrek, verhoogde bloeddruk en kan op die manier leiden tot hart- en vaatziekten.  
 
Volgens wetenschappers is een jaargemiddelde van 53 decibel een verantwoord 
geluidsniveau. Echter, een korte meting op de Weesperstraat geeft al 70 decibel aan. 
Volgens Europese richtlijnen moet elke gemeente iedere vijf jaar een actieplan geluid 
maken. Echter, zijn hier geen normen voor. In het actieplan mag je ook zetten dat je als 
gemeente niks doet tegen geluidshinder, actieplan is slechts de term. Het laatste actieplan 
geluid van de gemeente Amsterdam stamt uit 2008.3 
 
Andere Europese steden hebben al eerder de ernst van geluidshinder gezien en zijn met 
creatieve ideeën gekomen. Zo is in Parijs een stilte revolutie uitgebarsten, waar op veel 
wegen in de bebouwde kom de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 kilometer per uur. Ook 
zijn de Parijzenaren bezig met het ontwikkelen van een akoestische flitspaal en wordt er 
gewerkt met geluidsmeters die visueel in beeld brengt waar de geluidsoverlast vandaan 
komt. Deze gegevens zijn openbaar en online te bekijken, waardoor makkelijk te controleren 
en te handhaven is.  
 
De schadelijke effecten van geluid op de gezondheid worden steeds nauwkeuriger door de 
wetenschap in beeld gebracht en blijken vaak groter te zijn dan lange tijd gedacht werd. 
Dit vraagt om maatregelen en om blijvende aandacht vanuit de politiek. De fractie van D66 
heeft daarom in 2018 een motie ingediend die met algemene stemmen gesteund werd door 
de raad, waarin opgeroepen werd de overlast van geluid structureel mee te nemen in nieuw 
mobiliteits- en bereikbaarheidsbeleid.4  
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
aanvullende schriftelijke vragen – op de schriftelijke vragen van het lid Van Renssen, 
namens de fractie van GroenLinks van december 2019 – : 

                                                   
1 https://www.parool.nl/amsterdam/geluidswal-a10-bij-zeeburgereiland-zo-lek-als-een-
mandje~b65c4692/?fbclid=IwAR36VSPfuYi7cYrTqmKH4uUODqImrZN1y_VEs69aezz5rDIBJQqdIlHNm8Y 
2 https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/uitzending-jaarlijks-overlijden-duizenden-mensen-door-geluidshinder 
3 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/4190426/2/Actieplan_Geluid_-
_Bijlage_3_Actieplan_Geluid_Deel_A__Algemeen_Beleidskader 
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1. Op welke manier laat het college zich informeren over de effecten van verkeerslawaai op 

de gezondheid? Is het college op de hoogte van de schadelijke gezondheidseffecten van 
verkeerslawaai? 

 
2. Welk beleid heeft het college op dit moment dat ziet op het tegengaan van 

geluidshinder? 
 

3. Is Amsterdam in gesprek met andere grote steden zoals Parijs, om te leren over de 
impact van verkeerslawaai en te komen tot creatieve oplossingen?  
 

4. Is het college het met de fractie van D66 eens dat het onwenselijk is dat mensen aan 
onverantwoord hoge geluidsniveaus worden blootgesteld? Welke normen gelden er op 
dit moment ten aanzien van blootstelling aan verkeerslawaai? Op welke manier ziet het 
college erop toe dat deze toegestane normen niet overschreden worden? 

 
5. Op welke manier zorgt het college dat zij geïnformeerd blijft over de laatste innovaties op 

het gebied van lawaaipreventie, bijvoorbeeld ‘stille’ wegdekken, geluidsmeters, 
akoestische flitspalen en slim gebruik van geluidswallen? 
 

Het lid van de gemeenteraad, 

 
J.S.A. Vroege 


