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Geluid
entrillingen:
allesnaarwens?
'Geluiden trillingen;
allesnaarwens?'Dezevraagstelt de
gemeenteX aan haar'klanten' in het projectgebied.
Dat zij
die vraagnu stelt is niet zo toevallig.Nadathet geluidsmenu
jarenlangvanuitDenHaagis opgediend,
kan de gemeentenu
zelf met de scepterin de beleidskeuken
zwaaien.Op het
congres,dat op 20 en 2't novembera.s.in Nieuwegeinplaatsvindt, wordenreceptenvoor geluiden trillingenbesproken.
Het gaatenerzijdsom receptendie nodigzijn om ruimtevoor
rust te creërenmaaranderzijdsook om receptenmet ruimte
voorgeluiden trillingen.

Henkde Kluijver

V R O ME N V & W
Het nationale congres 'Geluid en trillingen
in Nederland' wordt dit jaar voor de zesde
keer georganiseerd.Het congres is uitgegroeid tot een belangrijk platform van
visie, beleid en advisering van geluid bij
rail, wegen, luchtvaart en industrie. Dit
iaar wordt daar het thema bouwakoestiek
aan toegevoegd.Het congres wordt georganiseerddoor het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieu en het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.Zii doen dit in nauwe samenwerking met de NederlandseTriliingsvereniging, AEA Technology Rail BV,
dBvision en Swot organisatie advies.
,TOOLBOX'
V O O RA C T I E P L A N N E N
Een belangriik doel van het congres is
om een 'toolbox' met oplossingente
ontwikkelen voor geluid en trillingen.
Deze 'toolbox' is bijzonder relevant voor
het opstellen van actieplannen in het
kader van MIG en het Europesegeluidsbeleid. Het gaat om oplossingenvanaf
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de geluidsbron tot in de woonkamer.
Hierbij worden de onderwerpen 'bedrijven',
'infrastructuur','ruimtelijke
ontwikkeling'
'bouwakoestiek'
en
behandeld. Aan het
begin van de eerste congresdag worden
de problemen rond deze onderwerpen aan
de orde gesteld door kopstukken vanuit
de overheid, het bedrilfsleven,de politiek
en de milieubeweging. 's Middags zullen
deskundigen oplossingenaanreiken die in
'toolbox'
de
worden gestopt. Op de tweede congresdagwordt deze 'toolbox' aan
een praktijktest onderworpen. Dit gebeurt
in een levendigeLagerhuisdiscussie
en
praktische workshops. Deskundigen op
het gebied van ruimtelijke ordening,
recreatie, verkeer, veiligheid, wonen en
werken zulien het nodige tegenwicht
geven in het spanningsveld waarin de
actieplannen voor geluid en trillingen
worden bedacht.

In workshops zullen de oplossingenworden getoetst in echte casesuit de praktiik.

D E H O O F D P U N T EONP E E N R I J T J E
Allereerst wordt de 'toolbox' met oplossingen gevuld. De 'toolbox' is biizonder
relevant voor het opstellen van actieplannen (zie figuur 1).

G E L U I DE N T R I L L T N G E N
I N N O V A T I E P R I2J O
SO2
Ook binnen het bedrijfslevenis enorm
veel creativiteit aanwezig. Veel innovaties
krijgen helaas niet altiid de aandacht die ze
verdienen. En onbekend maakt onbemind.
De kloof tussen uitvinden en toepassen
wordt daardoor niet altijd overbrugd. Dit
terwijl deze prachtige uitvindingen wel in
'toolbox'
de
thuis horen. Hier wil de
stichting Innonoise verandering in brengen
door het uitreiken van een stimulatieprijs.
Zij doet dat dit iaar voor het eerst samen
met het Kennis Centrum Geluid. Beide
organisaties dagen u uit om mee te dingen
naar de 'Nationale Geluid en Trillingen
Innovatieprijs 2002'! Ook als u een
product of dienst heeft die wellicht inmiddels zelf hun sporen al hebben verdiend, maar waarvan u de bekendheid
wilt vergroten, is dit evengoed een prima
reden om op de beurs aanwezig te zijn.
De jury start in de eersteweek van oktober
met de jurering,

In het 'Lagerhuis' zullen de stellingen
van de kopstukken uit het bedriifsleven,
de overheid, politiek en milieubeweging,
maar ook de gesuggereerde
oplossingen,
onder vuur worden genomen.

Meerinformatieoverde Geluiden
Trillingenlnnovatieprijsvíndt u op de
websitewww.geluídentrillinge
n.nI.

kreegmeer draagvlak.Met het organiserende comité werd afgesprokendat zij een
technicus in dienst zouden nemen om de
begrenzersaf te regelen.Ook moest de
geluidsnorm beter omschreven worden.
De voorschriften in de huidige APV-ontheffing waren niet alti,d haalbaar; bij vermaakcentra in een nauwe straat zltn altitd
woningen schuin boven het podium gesitueerd. Op dezepositie is altiid sprake
van een overschrijding van de geluidsnorm.
In het verleden werden ook bepaalde
beoordelingspunten afgesprokenmaar
niet in de ontheffing vastgelegd.Met het
introduceren van beoordelingsliinen is
ook hier verandering in gebracht. Daarbij
worden zo min mogeliik woningen blootgesteldaan een geluidsniveauhoger dan
80 dB(A). Grofweg loopt er een beoordelingsliin 30 meter parallel aan de voorzijdevan het podium en 20 meter aan de
achterziide.De beoordelingsliinen ziin per
vermaakcentrum grafisch weergegevenen
als bijlagebij de ontheffing gevoegd'
Zo is er een iuridische omgeving ontstaan
waarbinnen gehandhaafd kan worden.
Om bij overtreding snel te kunnen handelen zijn proceduresontwikkeld om
bestuursrechteliikte kunnen optreden.
Bii een eersteovertreding wordt er een
waarschuwing aan de houder van de ont-

heffing overhandigd. Bii een tweede overtreding volgt een voorwaarschuwing voor
een dwangsombeschikking.En bii de
derde overtreding volgt uitelndelijk de
dwangsombeschikkingwaarbii na iedere
overtreding een bedrag van 455 euro
wordt geïnd. Deze dwangsom kan
oplopen tot ó820 euro. Daarbij hoeft het
niet zo te zijn dat dezeheie cyclus in drie
dagen doorlopen hoeft te worden.
Maar waarom politieagent blijven spelen?
Waarom moet het geluid altijd zo hard
mogelijk en waarom draagt het geluid
soms zo ver? Het bliikt dat in veel gevallen
de geluidstechniekslechtgeregeldis.
I(walitatief goedemuziek vergt een gÍote
investering. Zo kwam het voor dat om
reden van beschikbaarheidlong-throwboxen werden gebruikt op relatief kleine
pleinen en straten. Het geluid draagt hierdoor onnodig ver en veroorzaaktoverlast
op plaatsen waar dit niet nodig is.
Nieuwe initiatieven kwamen ook uit een
andere hoek. Het organiserendecomite
ging op de grote pleinen testen met lineHiermee kan het
arraygeluidssystemen.
'gericht'
geluid binnen zekeregrenzen
worden. Na twee testiaren ziin op verzoek
van de gemeenteNiimegen door de leverancier de vier grote pleinen doorgerekend

voor een optimale configuratie (kwalitatief
en economisch). Ook op dezewijze wordt
door een goedesamenwerkingtussen
organiserendcomité en gemeenteliike
diensten gewerkt aan een kwalitatief goed
en geslaagdevenement, ook voor de
omgeving.
T O TS L O T
Het nieuwe geluidsbeleidvoor evenementen
functioneert nu twee seizoenen.Uit de
evaluatie,gehouden na één jaar, is onder
meer naar voren gekomen dat het aantal
klachten waarbij ook sprakewas van een
overtreding is afgenomen. Voor enkele
populaire evenementenlocatieswordt wel
het vastgesteldemaximumaantal evenementen als te beperkendervaren. Wellicht
dat hier een verruiming zal worden doorgevoerd. De uitvoering van het beleid heeft
er evenwelvoor gezorgddat zowel organisatoren als bewoners beter weten waar ze
aan toe zijn. Alle procedures,van aanwaag
tot en met handhaving zijn vastgelegd.Een
goed beleid verdient een goedeuitvoering'
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voor de bouw.
is producentvan geluidsisolatiematerialen
AKOESTIKONGELUIDSISOLATIE
besparingen
De AKOESTIKONproduktenvindentoepassingin zowelnieuwbouwals renovatieen bieden507" volume
bouwmethoden'
ten opzichtevan traditionele
80% gewichtsbesparing
In samenspraakmet de architektoÍ akoestisch
verzorgtAKOESTIKONook bouwbegeleiding.
Naastproduktieaktiviteiten
bepaald'
adviseurwordtde meestdoelmatigegeluidsisolatie
worden
oplossingen
kunnengegarandeerde
ónd;rzoeken geruimepraktijkervaring
Dooruitgebreidwetenschappelijk
gerealiseerd.
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