Motie ingediend in de vergadering van de deelraad van 14 juni 2011
bij agendapunt 4 Perspectiefnota 2012, onderwerp: 'aanpak zwerflawaai'
De raad van stadsdeel Amsterdam Centrum,
overwegende dat
• op voorstel van een bewoner van de binnenstad de deelraad onlangs een expert meeting over
‘zwerflawaai’ heeft georganiseerd,
• bij die meeting zwerflawaai werd gedefinieerd als een plotseling optredende vorm van
geluidsoverlast zonder duidelijke aanspreekbare bron, wat het voor beleid en bewoner een
lastig grijpbaar fenomeen maakt,
• in verschillende steden als London, Parijs en New York inmiddels richtlijnen, regels of
werkwijzen zijn geformuleerd om zwerflawaai tegen te gaan of aan te pakken,
• in het huidige Amsterdamse beleid en meetsystematieken nog geen aandacht wordt gegeven
aan zwerflawaai,
voorts overwegende dat
• er door experts van wordt uitgegaan dat geluidsoverlast gezondheidsklachten met zich
meebrengt (zie bijgevoegd artikel),
• (toename van) zwerflawaai het woonklimaat in Amsterdam-Centrum verslechtert en daarmee
de balans tussen wonen, werken en recreëren aantast,
• (door toename van) zwerflawaai en het ontbreken van een gerichte aanpak daarvan het
draagvlak voor horeca, toerisme en evenementen in de binnenstad kan doen afnemen,
tevens overwegende dat
• er in de binnenstad bekende bronnen van zwerflawaai zijn zoals versterkte muziek in open
boten en op straat en (nachtelijk) geschreeuw,
• het aanpakken van deze bronnen een goede eerste zichtbare (en hoorbare) stap in de aanpak
van zwerflawaai zou kunnen zijn,
• de aanpak van zwerflawaai verder ook in het beleid, metingen, enquêtes, handhaving en
communicatie een structurele plek moet krijgen,
verzoekt het dagelijks bestuur
• na te gaan op welke wijze de aanpak van zwerflawaai een plek kan krijgen in het
(handhavings)beleid,
• daarbij aan te geven welke mogelijkheden het bestuur ziet om versterkte muziek in open
boten (en anderszins) effectief tegen te gaan,
• hiervoor zo nodig voorzieningen te treffen in de begroting 2012.
De leden van de raad,
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Liesbeth Reurts

Geluidsstress dodelijk
door Barbara Sanders (De Telegraaf, 14 juni 2011)
AMSTERDAM - Jaarlijks sterven 700 Nederlanders als gevolg van stress door langdurige
blootstelling aan geluidsoverlast. Dat zijn er meer dan in het verkeer.
Deze schokkende, nooit eerder gepubliceerde cijfers zijn afkomstig van de gerenommeerde
onderzoeksraad van de Europese Unie. „Den Haag doet weinig tot niets aan het almaar groeiende
probleem”, stellen deskundigen.
Een op de vier Nederlanders stoort zich geregeld aan burengerucht of langs denderend verkeer.
Structureel ergeren zich 700.000 mensen groen en geel aan de overlast en ruim de helft daarvan
slaapt niet of nauwelijks meer. „Interne geluidshinder – zoals het schuiven van stoelen, bastonen
van muziek, voetstappen, maar ook het gekmakende gezoem van ventilatiesystemen – is een van
de allergrootste ziekmakers in dit land”, bevestigt Lucas Keizer van het Kenniscentrum
Geluidisolatie (KGI) de EU-conclusies.
Volgens deskundigen kost geluidshinder de samenleving jaarlijks bakken met geld. „Politie moet
uitrukken bij overlast, gemeenteambtenaren hebben hun handen vol aan het analyseren van
klachten en ondertussen raken de betrokkenen zo gestrest dat de zorgkosten voor deze groep de
pan uitrijzen”, weet huisarts Jan van Klaveren. Hij krijgt dagelijks patiënten die lichamelijk en
geestelijk zijn uitgeput door de herrie. Hij wijst op recent onderzoek van de onafhankelijke
adviesorganisatie CE Delft.

