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Gemeente Lansingerland en de bewoners worden nauw betrokken bij zoeken 
oplossing geluidsoverlast HSL 
 

De gemeente Lansingerland en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL zijn buitengewoon teleurgesteld 

dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu haar toezegging om overal in 

Lansingerland te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) heeft afgezwakt. Dit brengt 

volgens haar te hoge kosten met zich mee. Dit schrijft ze in haar brief aan de Tweede Kamer van 10 

september jl.. De staatssecretaris richt zich bij de aanpak van de geluidsoverlast alleen op de 

grotere knelpunten (overschrijdingen van 3dB(A) en hoger). De overschrijdingen blijken in de 

gemeente Lansingerland het hoogst. De gemeente en bewoners eisen een maatregelenpakket van de 

staatssecretaris dat de geluidsoverlast afdoende zal reduceren.  

 

De gemeente wil ook dat de staatssecretaris een ruimhartig budget ter beschikking stelt, waarbij 

doelmatigheid niet het bepalende criterium is. 

 

Afstemming 

De gemeente Lansingerland is wel positief over de toezegging van de staatssecretaris, dat ze het pakket 

maatregelen in afstemming met de betrokken inwoners en gemeenten langs de HSL-Zuid wil nemen. Maar 

de gemeente is wel van mening dat een dergelijk participatietraject alleen zin heeft, wanneer de 

gemeente en de inwoners ook daadwerkelijk betrokken worden en een doorslaggevende inbreng krijgen. 

Ook moeten alle rapporten openbaar worden gemaakt. Dan pas wordt voor iedereen duidelijk hoe hoog 

de overschrijding daadwerkelijk is.  

 

Alle woningen 

Daarnaast kan de gemeente zich niet vinden in de analyse van de staatssecretaris. Die gaat uit van het 

aantal woningen waarvan de fundering aanwezig was op 1 januari 2014. Dat houdt voor Lansingerland in 

dat niet alle gebouwde (VINEX) woningen zijn meegenomen, en ook niet de woningen die nog gebouwd 

moeten worden en waarvoor al contracten zijn afgesloten c.q. vergunningen zijn verleend. Hierdoor 

wordt het aantal overschrijdingen van de geluidsnorm voor Lansingerland nog hoger. De gemeente vindt 

dat alle woningen langs het tracé van de HSL-Zuid moeten worden meegenomen in de besluitvorming 

over de uiteindelijke oplossing.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u terecht bij het team Communicatie van de gemeente 

Lansingerland: tel (010) 800 43 70 of bij de Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast 

HSL, tel: 06 14721270 


