Bewoners van Reijerscop De Meern – onderdeel van polder Rijnenburg en Reijerscop - vragen aan
Gemeenteraad Utrecht aandacht voor de voortdurende geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door
het overheersende geluid van de snelweg. De afgelopen jaren is het omgevingsgeluid met name
overdag sterk toegenomen in de polder, de snelweg overheerst.
Omdat bovenstaande voor de bewoners sterk merkbaar is, hebben zij op diverse momenten op de
dag zelf metingen gedaan. De van 47 Db naar 53 Db opgehoogde geluidsnorm wordt – op
verschillende momenten op een dag – nu al overschreden.
Dit gegeven brengen zij juist nu - met het oog op de eventuele extra geluidsoverlast die in de nabije
toekomst kan ontstaan door de voorgenomen plannen met windenergie – onder de aandacht.
Uit research blijkt dat de Nederlandse wetgeving inzake geluid op twee punten sterk afwijkt van de
normering van andere Europese landen.
1- Zo is de geluidsnorm in Nederland een gemiddelde en daardoor ‘mag’ er op momenten ruim
overschreden worden, als er ook maar momenten van minder geluid zijn;
2- Daarnaast ligt de gemiddelde geluidsnorm in Nederland hoger dan de grenswaarde van
geluid in overige Europese landen. Groot-Brittannië kent bijvoorbeeld een grenswaarde
geluid van 46 Db en komt daarbij het dichtste in de buurt van onze gemiddelde waarde van
47 Db;
Waarom vragen zij juist nu aandacht?
• Met de voorgenomen plannen windenergie komt de afspraak die de Nederlandse politiek
met de Nederlandse burger gemaakt heeft - van een gemiddelde geluidsnormering die
pieken en dalen kent - te vervallen. Er heerst straks 23 uur per dag geluidsoverlast;
• Met de voorgenomen plannen zal het geluid in de polder straks van twee kanten komen
(Noord en Zuid);
• Veel mensen aan de Reijerscop hebben eigen bedrijven aan huis of zijn op leeftijd. Dat
betekent dat – omdat zij veel thuis zijn - zij straks 24 uur per dag bloot staan aan
voortdurende geluidsoverlast;
Verschillende toonaangevende organisaties als WHO en GGZ, Rijksuniversiteit Groningen vragen op
dit moment aandacht voor de schadelijke gevolgen van geluid voor de mens.
Bewoners van Reijerscop vragen de gemeenteraad om de gezondheid serieus te nemen en deze niet
nog verder op het spel te zetten door de extra geluidsoverlast in de polder ondergeschikt te laten zijn
aan verduurzamen en andere eventuele economische en politieke belangen.
Ook zij zijn voor verduurzamen om de wereld een betere toekomst te bieden. Het enige wat zij
verwachten is dat ook hun gezondheid nu, net zo zwaar meeweegt voor de gemeenteraad Utrecht.
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