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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?





Ontsluiting van de wetenschappelijke kennis voor de behandeling van
hindermeldingen.
Ervaringen, knelpunten en behoeftes bij de behandeling van LFGhindermeldingen door gemeentes, GGD’en en milieudiensten.
Ontwikkeling van een netwerk van professionals betrokken bij de
behandeling van hindermeldingen.
Aanzet tot een gemeentelijke handreiking voor hindermeldingen door LFG.
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Aanbevelingen







Bij LFG-meldingen zijn afstemming en samenwerking tussen gemeenten, milieudiensten en
GGD nodig. Gebruik elkaars kennis en ervaring. Verken de mogelijkheden van samenwerking.
Ontwikkel een gemeentelijke handreiking LFG. Zorg voor een onderbouwd stappenplan met
borging van milieukundige en gezondheidskundige aspecten en aspecten van hinderbeleving.
Formuleer een eenduidige formele basis betreffende handelen bij een LFG-melding en de
reikwijdte daarvan. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan kennis en omgaan met de
grenzen van professionele verantwoording van milieumedewerkers van
gemeenten/milieudiensten.
Bevraag gehinderde burgers op hun behoeftes en ervaringen bij de behandeling van
hindermeldingen van LFG.
Inventariseer als GGD de mogelijkheden en waarde van een gehoortest voor frequenties onder
de 125 Hz voor de behandeling van hindermeldingen door LFG.

Samenvatting van onderzoek
Er is literatuuronderzoek verricht naar de aanpak van LFG-hinder. Ook zijn groepsinterviews gehouden
met milieumedewerkers (gemeenten en milieudiensten) en GGD-medewerkers om ervaringen en
behoeftes voor de aanpak van LFG-hindermeldingen te inventariseren. Hieruit blijkt dat
milieumedewerkers een norm of richtlijn missen om vast te stellen wanneer er sprake is van
onaanvaardbare hinder. Hierdoor verschilt de behandeling van LFG-meldingen. GGD-medewerkers
worden vaak pas in een laat stadium betrokken. Dit gebeurt meestal op initiatief van de burger, als de
gemeente geen oplossing heeft kunnen bieden. In die situatie kan fixatie op een externe bron het GGDonderzoek naar gezondheidskundige oorzaken en beïnvloeding van hinderbeleving belemmeren. De GGD
licht de gemeente niet altijd in over LFG-hindermeldingen. Zowel milieu- als GGD-medewerkers pleiten
voor samenwerking bij de behandeling van LFG-meldingen. Men heeft beter begrip gekregen voor elkaars
werkwijze en de meerwaarde daarvan. Een klankbordgroep, bestaand uit milieu- en GGD-medewerkers,
adviseerde over het project. Dit netwerk wil afstemming zoeken bij een volgende casus.

Link naar onderzoeksrapport
Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid.
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/gemeentelijke_handr
eiking_laagfrequent_geluid/gemeentelijke_aanpak_van_laagfrequent_geluid

Contactgegevens onderzoeker
Gea de Meer, GGD Fryslân
g.demeer@ggdfryslan.nl
088 - 229 92 22

Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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