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Beste Darja,

De SHB&L heeft een aantal vragen waarop wij graag antwoord willen hebben namelijk:

Toelichting ons voorstel voor afrit A1/Hoevelaken

Zoals je weet de SHB&L heeft in januari jl. een presentatie aan RWS gegeven over hun
voorstel voor de afrit A1 Hoevelaken uit richting Amsterdam/Zwolle.  Er zou nog een
antwoord/toelichting komen op ons voorstel ter vereenvoudiging met gekoppelde
kostenbesparing en fasering conform BOK 2 artikel 11.2. Op 18 mei en weer op 23 mei is mij
toegezegd dat concept klaar was. Wij zijn nu 2 maanden verder en hebben nog niets gezien.
Wanneer kunnen wij dat verwachten?

 

Samenwerking tussen RIVM en RWS over geluidsmetingen

Tijdens de laatste klankgroep vergadering heeft de SHB&L een vraag gesteld over
geluidmeting en samenwerken met RIVM: "Vraag: Modellen zijn niet goed genoeg voor deze
berekeningen. SHB&L wil graag een geluidsmeting voor en na de bouw (jaarlange meting).
Levert geen juridisch houdbare cijfers, maar wel ervaringscijfers. Wil RWS een dergelijk
onderzoek financieren? RIVM doet dat nu al en toont aan dat geluid hoger is dan theoretische
modellen weergeven. Het projectteam zal dit nadrukkelijke verzoek wel voorleggen aan de
afdeling van Rijkswaterstaat die over dit soort keuzes gaat. Heeft die overleg plaatsgevonden
en wat was het resultaat?

De SHB&L heeft ook gevraagd of RWS en RIVM kunnen / willen samenwerken om
geluidsmeting uit te voeren rondom het knooppunt voor en na de reconstructie, te ondersteuning
van de berekenings modellen? Ik mis deze vraag in de notities van de klankbordgroep
vergadering en ook in de Q&A document. Kunnen jullie dit als nog onderzoeken en
beantwoorden.

Wijziging wet geluidhinder

Op 12 juni jl. was een wijziging van de wet geluidhinder gepubliceerd.

Het gaat over Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder in verband met
aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium en enkele kleine wijzigingen.

De wijzigingen betreffen voor het Besluit geluid milieubeheer:  

·       een aanvullende afwijking van het begrip ‘cluster’ ten behoeve van de toepassing van
het financiële doelmatigheidscriterium bij herstel van fouten in geluidproductieplafonds;

·       het benoemen van gevallen waarvoor de verplichting tot gekoppelde sanering niet
geldt, waarmee invulling wordt gegeven aan de met de wet van 10 februari 2017
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ingevoegde nieuwe wettelijke grondslag in artikel 11.42, eerste lid, van de Wet
milieubeheer; een aanpassing die ervoor zorgt dat het uitvoeren van een gekoppelde
sanering niet leidt tot onbedoeld omvangrijke saneringsmaatregelen;

·       de toevoeging dat de beheerder in het nalevingsverslag niet alleen bij
geluidproductieplafonds die zijn vastgesteld op grond van artikel 11.45, eerste lid, van
de Wet milieubeheer, maar voor alle geldende geluidproductieplafonds een prognose
moet maken van het jaar waarin het geluidproductieplafond volledig zal zijn benut voor
gevallen waarin de berekende geluidproductie 0,5 dB of minder onder het geldende
geluidproductieplafond ligt;

·       en veel meer.

In Artikel IV staat:

Onze Minister kan besluiten dat het Besluit geluid milieubeheer, met uitzondering van Bijlage 5
bij dat besluit, en het Besluit geluidhinder, zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan
inwerkingtreding van dit besluit, worden toegepast op de vaststelling van een besluit op grond
van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder of de Tracéwet ten behoeve
van de projecten, genoemd in de bijlage bij dit besluit, en de eventueel daarmee
samenhangende overschrijdingsbesluiten en besluiten tot vaststelling van een saneringsplan,
totdat deze besluiten onherroepelijk zijn geworden.

A28/ A1 / Knooppunt Hoevelaken is een van de projecten die genoemd is in de bijlage.

Dus mijn vraag voor RWS: Wat zijn de consequenties van de wet wijzigingen ten aanzien van
de saneringsmaatregelen en de geluidsoverlast voor de omwonend van Knooppunt
Hoevelaken?

Vraag over natuurcompensatie

Wij hebben ook een vraag aan u gesteld over natuurcompensatie (email van 13.7.2017). Wij
hebben begrepen dat de betrokken mensen met vakantie zijn, dus even een herinnering voor
als zij terug zijn.

Wij zien u antwoorden graag z.s.m.

Met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham
Namens SHB&L

 

 --
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