
From: Jan lobeek [jlobeek@xs4all.nl]

Sent: 21 December 2010 11:08

To: Henk Lambooij 

Cc: 'Joyce Ramsbotham'; Rob Wesselingh

Subject: Fw: offerte geluidsberekening effect geluidsscherm Vathorst
Geachte heer Lambooij, beste Henk,

 
In aansluiting op mijn separate mail stuur ik hierbij de offerte van bureau Mobius. Dit is bijlage 2 van de brief aan het

College van B en W die ik al eerder per email verzond vandaag.

 
Nogmaals vriendelijke groet,

 
Jan Lobeek

 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar

 

 
----- Original Message -----

From: Tanja Bremer

To: Jan lobeek

Sent: Monday, December 13, 2010 5:21 PM

Subject: RE: offerte geluidsberekening effect geluidsscherm Vathorst

Beste Jan Lobeek,

 

Wij wachten jullie reactie  op onze emailofferte rustig af.

 

Een gedetailleerd model, waar mogelijk gebaseerd op bestaande modellen, waarmee de geluidsbelasting per

woning kan worden bepaald vergt inderdaad extra modelbouw‐ en rekentijd. Ook het opstellen van een

compleet akoestisch rapport, inclusief alle bijlagen, vergt extra tijd. In dit rapport zou een groter

onderzoeksgebied zijn opgenomen en bevat ook een advies over mogelijke vervolgstappen. Hiermee zou u

dan wel voldoende basis hebben om eventuele procedures te kunnen voeren. De kosten voor een dergelijk

rapport bedragen € 2460,‐ excl. BTW. Wellicht  kan dat lager uitvallen als de eerste fase van het onderzoek al

zorgvuldig is opgezet met de juiste invoergegevens (bijvoorbeeld de verkeerscijfers).

 

Met vriendelijke groeten

 

Tanja Bremer
---
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i: www.moBiusconsult.nl

 

Van: Jan lobeek [mailto:jlobeek@xs4all.nl] 

Verzonden: woensdag 8 december 2010 12:21

Aan: Tanja Bremer

CC: John Ramsbotham

Onderwerp: Re: offerte geluidsberekening effect geluidsscherm Vathorst

 
Beste Tanja Bremer,

 
hartelijk dank nog voor deze offerte. Ik heb deze inmiddels met de collega besproken.

Wij kunnen thans nog niet beschikken over het door u genoemde bedrag, mogelijk komt daar verandering in over

enige tijd.

 
U gaf in ons telefoongesprek destijds aan dat een volledig onderzoek E 2500,- zou kosten. Kunt u mij dat ook

bevestigen met een mail zoals hieronder?

 
Met vriendelijke groet,

 
Jan Lobeek

Stchting Hoevelaken bereikbaar en Leefbaar

 
033-2538853

06-50263875

----- Original Message -----

From: Tanja Bremer

To: jan.lobeek@xs4all.nl

Sent: Tuesday, November 30, 2010 2:23 PM

Subject: offerte geluidsberekening effect geluidsscherm Vathorst

 

Beste Jan Lobeek,

 

Zoals vanmorgen telefonisch besproken stuur ik hierbij een beknopte prijsopgave voor het berekenen van

het effect op de geluidsbelasting in Hoevelaken vanwege de plaatsing van het geluidsscherm langs

Vathorst.

 

Wij zullen een vereenvoudig rekenmodel opstellen conform het reken‐ en meetvoorschrift 2006 zoals geldt

op grond van de Wet geluidhinder. In het model nemen wij op: de A28 vanaf knooppunt Hoevelaken tot

circa 500 meter na het scherm, het scherm met een lengte van ca 1 km en de benodigde absorberende en

reflecterende bodemgebieden. Vooralsnog zien wij niet veel hoogteverschil op google‐maps, dus wij gaan

er vanuit dat de weg en omgeving allemaal op maaiveldniveau liggen. Wij berekenen de geluidsbelasting

op 200 meter, 400 meter en 1 km afstand (ter plaatse van de maatgevende woningen) vanaf de weg op

verschillende hoogte voor 2 situaties: met en zonder het geluidsscherm.

 

Van de berekeningen stellen we een beknopte briefrapportage op waarin de uitgangspunten, het wettelijk

kader en een advies voor vervolgstappen zijn opgenomen.

 

Hiervoor ontvangen wij graag van u de volgende informatie:

‐          Verkeersgegevens vanwege de A28 (liefs de gegevens die in 2007 zijn gebruikt voor 2017, maar

andere jaartallen kunnen ook omdat het tenslotte om een verschilberekening gaat)

‐          Als het lukt ook graag verkeersgegevens van de in‐ en uitvoegstroken nabij knooppunt Hoevelaken.

‐          Gegevens van het geluidsscherm: leverancier/materiaal, hoogte (ook hoogte van de wal waar hij op
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staat) en afstand tot de rand van de weg.

‐         

De kosten hiervoor bedragen € 1.000,‐ excl. BTW en kosten voor bijvoorbeeld verkeersgegevens en inclusief

administratie kosten.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de Rechtsverhouding tussen opdrachtgever‐

architect, ingenieur en adviseur DNR 2005, zoals opgesteld door de BNA en de ONRI. Indien u niet beschikt

over de DNR 2005, stellen wij deze op uw verzoek kosteloos ter beschikking.

 

Deze offerte is geldig tot 2 maanden na dagtekening. Facturering vindt plaats direct na oplevering van de

(concept)briefrapportage.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Tanja Bremer
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