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Geachte lezer,

Met onze brief van 3 juni 2013 (kenmerk 130603 te lezen hier) heeft de Stichting Hoevelaken Bereikbaar &
Leefbaar de Minister I & M en de leden van de Commissie I & M van de Tweede Kamer geïnformeerd over de
tekortkomingen in de geluidregeling, SWUNG 1, die negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van
omwonenden tegen geluidhinder. De Stichting heeft ook concrete voorstellen gedaan voor wijziging van de
geluidregeling.

Onze brief is beantwoord op 25 juli 2013 door Mw. Drs. M.G. van Empel, de directeur klimaat, lucht en
energie. Het antwoord is hier te lezen.

Helaas moeten wij uit de beantwoording constateren dat er een misverstand is ontstaan dat wij graag willen
rechtzetten. Daarnaast hebben wij de Minister gevraagd voor meer achtergrond informatie over de
onderbouwing van het antwoord.

De Stichting heeft de Minister verzocht om

1.    Onze voorstellen voor verbetering van de wet geluidhinder nog een keer goed te bestuderen en te
overwegen.

2.    Een onderzoek uit te voeren en een onderbouwing te geven van de extra kosten van onze voorstellen
voor meer maatregelen voor hoog belaste gebieden bij reconstructie van een rijksweg en de besparing
door minder maatregelen te nemen voor laag belaste gebieden langs alle rijkswegen.

3.    Uit te leggen welke factor in de kosten/baten analyse is opgenomen voor de kosten van het verlies van
een gezond leven en de extra gezondheidskosten ten gevolge van hoge geluidsbelasting en welke kostprijs
is opgenomen voor een verloren levensjaar?

4.    Te overwegen, om altijd bij reconstructie van een rijksweg de hoge geluidsbelasting van >65dB bij
geluidsgevoelige objecten te verlagen en dus de ongelijkheid tussen hoog belaste situaties en laag belaste
situaties te verkleinen.

5.    Opdracht te geven aan RWS, om te zorgen dat saneringsschermen worden vereist voor alle huizen aan
de oostkant van de A28 met een geluidsbelasting hoger dan 65dB.

6.    Uit te leggen welke maatregelen in het Knooppunt Hoevelaken Project zullen worden genomen om de
leefbaarheid te verbeteren ten opzicht van de huidige situatie en op basis van welke criteria de
verbetering wordt beoordeeld.

Ons antwoord op de brief van de Minister sturen wij als bijlage naar u toe en is ook hier te lezen.

met vriendelijke groet,
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Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

Attachments:
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