
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3702 

 

Onderwerp 

Aanvullingsregeling (vliegtuig) geluid, omgevingswet 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid/de leden 

van Provinciale Staten J. Heuvelink (D66), d.d. 10 december 2020, bij mij 

de volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

In de nieuwe aanvullingsregeling geluid van de omgevingswet gaat vliegtuiggeluid 

zwaarder meewegen bij het bepalen van cumulatieve geluidbelasting. Het effect 

hiervan is dat de geluidskwaliteit in de hele Schipholregio, anders dan voorheen, als 

tamelijk slecht tot zeer slecht wordt beoordeeld. Als we kijken naar de 48 dB Lden dan 

gaan deze kwalificaties gelden voor het gebied van Oegstgeest via Castricum en 

Muiden tot Nieuwkoop. Deze nieuwe aanvullingsregeling heeft ook betekenis voor de 

woningbouw in deze gebieden. 

 

Gelet op artikel 54 van het reglement van orde stel ik daarom de volgende vragen aan 

het College van Gedeputeerde Staten: 

 

1. Kunt u aangeven welke woningbouwprojecten in het Noorden van Zuid-Holland op 

een locatie ontwikkeld zullen worden die volgens de regeling qua geluidskwaliteit 

tamelijk tot zeer slecht zullen zijn?  

 

 Voor de ontwikkeling van deze locaties zijn in principe 3 keuzes denkbaar: 

a. Woningbouwprojecten op andere locaties ontwikkelen. 

b. Afwijken van de normen met gezondheidsschade tot gevolg. 

c. Terugdringen van vliegtuigoverlast door bijvoorbeeld het terugdringen van 

 nachtvluchten, terugdringen van laag aanvliegen, aanpassen van 

 uitvliegroutes, etc.  

 

2. Kunt u aangeven welke keuze uw voorkeur geniet, danwel welke gecombineerde 

strategie u wilt toepassen? 

 

3. Kunt u aangeven welke actie u concreet gaat ondernemen en welk effect u daarvan 

verwacht in termen van het aantal (minder) gehinderden en het aantal woningen dat 

wel/niet gebouwd kan worden? 

 

4. Bent u zich ervan bewust dat de woningbouwlocatie Valkenburg net buiten de 45 dB 

Lden contour ligt, maar met uitbreiding van Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen 

(met Kaagbaan als primaire baan en een eventuele 2de Kaagbaan) en de cumulatie 



 

Pagina 2/2 van het lawaai van de N206 veranderd in een gebied waar niet zomaar gebouwd kan 

worden? 

 

5. Welk geluidskwaliteitsniveau wordt nagestreefd bij de ontwikkeling van Valkenburg? 

 

6. Welke actie gaat u ondernemen om te zorgen dat de nieuwe bewoners van 

Valkenburg niet blootgesteld gaan worden aan een ongezond hoog geluidsniveau? 

 

7. Welke geluidswerende maatregelen kunnen genomen kunnen bij de ontwikkeling van 

Valkenburg, en op welke wijze kan de provincie hiervoor afspraken maken met de 

gemeente en de ontwikkelaar? 

 

 

 

Den Haag, 10 december 2020           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


