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Beleidsdoorlichting Geluid 

 

Aanleiding 

De Beleidsdoorlichting geluid is opgeleverd en kan met een beleidsreactie naar de 

Kamer worden gestuurd. 

Geadviseerd besluit 

Ermee in te stemmen dat de brief met het rapport naar het ambtelijk voorportaal 

CFL wordt gestuurd en vervolgens, indien er geen discussiepunten zijn (is de 

verwachting), naar de  Ministerraad. 

Kernpunten 

Het rapport is bij de Kamer aangekondigd in twee brieven, een brief van 26 

augustus 2021 (kst 32861-67) met een opzet en vraagstelling en een brief van 23 

februari 2022 (kst-32861-74) met een uitbreiding van de scope. 

 

Het rapport voldoet aan de eisen van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek. 

Het oordeel van de externe deskundige van TNO is dat de beleidsdoorlichting van 

goede kwaliteit is. Over de inhoud van het rapport heeft afstemming 

plaatsgevonden met een begeleidingscommissie, bestaande uit het RIVM, de ILT, 

TNO, de IRF en financiële en geluidsdeskundigen vanuit IenW. Verder heeft 

afstemming met het Ministerie van Financiën (IRF) plaatsgevonden over de 

kamerbrief met de reactie op het rapport. 

Krachtenveld 

Een beleidsdoorlichting is voor de Kamer een belangrijk instrument om het beleid 

te kunnen beoordelen op doeltreffendheid en doelmatigheid en om zo nodig het 

beleid bij te sturen. Met de Tweede Kamer is naar aanleiding van een motie (kst-

34000-36) op 25 september 2014 afgesproken dat de Kamer al bij de opzet en 

vraagstelling van een beleidsdoorlichting wordt betrokken. De Kamer heeft, in 

reactie op de brief aan de Kamer over de opzet van de beleidsdoorlichting, 

gevraagd om een verbreding van de scope van de beleidsdoorlichting. Hieraan is 

waar mogelijk tegemoet gekomen. 

Toelichting 

 

Samenvatting van de brief 

Met de brief wordt de Beleidsdoorlichting geluid aan de Tweede Kamer 

aangeboden en wordt een reactie gegeven op de aanbevelingen in de 
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Beleidsdoorlichting. In de Beleidsdoorlichting wordt een oordeel gegeven over de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van het geluidbeleid. Het geluidbeleid wordt 

bezien op twee niveaus: 1) de voortgang van de sanering verkeerslawaai en 2) 

het bevorderen van een gezonde leefomgeving door geluidhinder te voorkomen of 

te beperken.  

Het rapport bevat zes aanbevelingen voor evaluatieonderzoeken, die allemaal 

worden overgenomen. Aanbevelingen voor verbetering van de doeltreffendheid en 

doelmatigheid (4) betreffen grotendeels bestaand beleid. Aanbevelingen voor 

besparingsopties (6) worden deels opgevolgd; deels zijn ze strijdig met het 

beleidsdoel om een gezonde leefomgeving te bevorderen. 

 

Een uitgebreidere samenvatting staat in de nota ‘Advies MR/OR/VP’ 

 

Afstemming, financiële en juridische implicaties, communicatie 

De kamerbrief is afgestemd met de IRF en dit heeft geleid tot instemming. 

Het voorstel betreft geen beleidsvoorstel maar een evaluatie. Er zijn geen 

implicaties voor apparaat en financiën, evenmin als juridische implicaties. Er is 

niet voorzien in de inzet van communicatiemiddelen. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 “Beleidsdoorlichting geluid”, 

KWINKgroep 2022 

Rapport 

2 “Review Beleidsdoorlichting 

geluid”, TNO 2022 

Oordeel externe deskundige 

3 Beslisnota’s Zie hieronder 

 

Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 

 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

1 Beleidsdoorlichting geluid Advies voor toesturen 

kamerbrief en rapport naar 

voorportaal CFL 

2 Advies MR/OR/VP 

Beleidsdoorlichting geluid 

Advies voor toesturen 

kamerbrief en rapport naar de 

Tweede Kamer 

 


