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Beste Rob, e.a.,
 
RWS zal in deze fase niet speculeren over mogelijke toenames van geluid en geluidsreducerende effecten van
geluidmaatregelen aan de A28. Er staan te veel ‘als, dan’ redeneringen / afhankelijkheden in onderstaande conclusies. Ik moet
je het antwoord in deze fase van het project dan ook schuldig blijven.
 
Groet, Nicolet
 
 
 
 
 

Van: Rob Wesselingh [mailto:rob.wesselingh@live.nl]
Verzonden: donderdag 5 maart 2015 12:52
Aan: Luisman, Nicolet (MN)
CC: joyce.ramsbotham@planet.nl; 'Jan Lobeek'; Groesz, Jasper (MN)
Onderwerp: Opdracht aannemers tav geluidsschermen A28: BOK2 aanpassing
 
Dag Nicolet,
 
Nogmaals dank voor de aanvullende informatie.
 
Op basis van de verschafte informatie komen wij tot de volgende conclusies:
 

·         Als het geluid met 1.5dB omhoog gaat ten opzicht van de geluidsbelasting in 2008, dan wordt de GPP overschreden
en worden wettelijke maatregelen genomen.

·         Bovendien heeft RWS in haar rapport over de nodige maatregelen voor de A28 gesteld:  "blijkt dat met de aanleg van
tweelaags ZOAB als bronmaatregel alle overschrijdingen van de plafonds in dit cluster worden weggenomen."  Dus er
komt tweelaags ZOAB op de A28 die het geluid met ongeveer 1.5dB zal verlagen. Dus dat betekent dat de verwachting
is dat het geluid niveau zonder scherm ongeveer hetzelfde zal blijven.

·         Wij nemen aan dat er sowieso dubbel ZOAB komt op de A28, ook als de verwachte toename van geluid minder is
dan 1.5dB.

 
Er vanuit gaand dat tweelaags ZOAB het geluid zal reduceren met 1.5dB en het scherm het geluid zal reduceren met circa 5dB,
dan komen wij tot de volgende conclusies:

·         Als de toename van geluid bv. 1dB is zonder scherm, en er komt dubbel ZOAB + scherm, dan gaat het geluid met
ongeveer 5.5dB naar beneden t.o.v. 2008

·         Maar als de toename in geluid bv. 2dB is zonder scherm, en er komt dubbel ZOAB + scherm, dan gaat het geluid met
ongeveer 4.5dB naar beneden t.o.v. 2008

 
Graag een bevestiging dat deze conclusies juist zijn of anderszins.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rob
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