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Geachte mevrouw Ollongren, heer Wiebes en heer Hoekstra,
Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van de ter consultatie neergelegde Ontwerp
Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. De daarin voorgestelde aanpassing van de rekenregels voor
de cumulatie van geluid voor luchtvaart in samenhang met de kwalificaties voor het akoestisch
leefklimaat, leidt er toe dat in regio’s nabij luchthavens nieuwe ontwikkelingen worden bemoeilijkt en
de bouw van nieuwe woningen gevaar loopt. Het betreft honderdduizenden woningen die als gevolg
van de aanvullingsregeling in de komende jaren mogelijk niet gebouwd kunnen worden. Dat achten wij
onaanvaardbaar in het licht van het grote woningtekort.
Wij willen benadrukken dat wij grote waarde hechten aan een hoogwaardig woonmilieu en dat
bewoners en gebruikers van een gebied beschermd dienen te worden tegen alle vormen van
milieubelasting. Geluidsbelasting kan een ernstige verstoring van het woongenot met zich mee brengen
en potentieel tot gezondheidsschade leiden. De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet dreigt er
echter toe te leiden dat gebieden in de nabijheid van luchthavens, waaronder regio Schiphol, vanaf 1
januari 2022 geheel op slot gaan. In gebieden met de kwalificaties ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ wordt het voor
gemeenten nagenoeg onmogelijk om te motiveren dat de gecumuleerde geluidsbelasting aanvaardbaar
is, waardoor woningontwikkeling niet meer plaats kan vinden.
Wij wijzen u er op dat het ter consultatie neerleggen van deze regeling tot grote onrust leidt bij
overheden en marktpartijen. De regeling werpt nu reeds zijn slagschaduw vooruit op activiteiten gericht
op de woningbouw in de regio. Gemeenten en marktpartijen worden door de grote negatieve
consequenties van deze regeling kopschuw gemaakt en de kans is groot dat zij hierdoor hun
investeringen temporiseren of heroverwegen. Daarmee is vertraging in de bouw van grote aantallen
woningen een reële mogelijkheid, hetgeen zeer onwenselijk is, zeker met de gevolgen van de PFAS-,
stikstof- en coronacrises in het achterhoofd.
Wij verzoeken u daarom met grote klem de onduidelijkheid en onrust zo spoedig mogelijk weg te
nemen en de regeling aan te passen. Het is voor overheden en markpartijen essentieel dat er duidelijke
regels zijn waar en onder welke voorwaarden woningbouw is toegestaan, teneinde op lokaal niveau op
verantwoorde wijze een afweging te kunnen maken en besluiten te kunnen nemen. Voor wat betreft
onze inhoudelijke bezwaren verwijzen wij naar de reacties van de Provincie Noord Holland en van de
gemeente Haarlemmermeer.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op het pleidooi dat de Woningbouwalliantie
(waar onze organisaties deel van uitmaken) op 18 juni aan leden van de Tweede Kamer heeft
aangeboden onder de titel ‘De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw’. De
Woningbouwalliantie is met het kabinet van mening dat gezien het grote tekort van ruim 330.000
woningen en de onvoldoende omvang van de werkvoorraad, de woningbouw met grote kracht moet

worden aangejaagd. Nederland moet wat betreft de Woningbouwalliantie naar een jaarproductie van
90.000 toekomstbestendige woningen toe. Daarvoor zijn stimulerende maatregelen en investeringen
onmisbaar. Op dit moment hebben de stikstof- en coronadossiers reeds grote negatieve invloed op de
vergunningverlening en de ontwikkeling van nieuwe (bouw)initiatieven. Wij vrezen dat de
Aanvullingsregeling geluid ook een groot probleem gaat worden als daar nu niet onmiddellijk krachtig
op ingegrepen wordt. De bouwsector is een locomotief die de hele Nederlandse economische trein
weer kan laten rijden.
Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Een afschrift van deze brief zenden wij aan de Tweede
Kamer.
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