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Betreft: Verzoek om informatie d.d. 18 septe
mber 2018

Verzenddatum

7 NOV. 2018

Geachte heer Hoving,
Op 1 8 september 201 8 ontvingen wij uw verz
oek om informatie in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). U verzocht ons om
openbaarmaking van informatie en documen
tatie over de aanleg van
(een) geluidscherm(en) langs de op- en afrit naar
en van de A27 in
natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. Uw verz
oek om informatie
heeft u gedaan aan de hand van acht vragen. Met
deze brief ontvangt u
onze beslissing op uw verzoek om informatie.
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Uw kenmerk

Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen
is het belangrijk te
weten dat alleen langs de (bus)oprit naar de A27
een getuidsscherm
gerealiseerd is, als onderdeel van het proje
ct HOV in ‘t Gooi. Langs de
busafrit wordt door de provincie geen geluidssc
herm geplaatst.
Onderstaand treft u per vraag van u onze reactie
aan.

1. Onderliggende argumentatie documenten
/
op basis waarvan
besloten is om (een) geluidscherm(en) te (gaan) plaat
sen
De geluidsschermen langs de busoprit naar de
A27 zijn geplaatst op
basis van de wettelijke noodzaak, wat nader is oms
chreven in paragraaf
1 .1 van het Akoestisch onderzoek HOV in t Gooi, aanp
assing rijksweg
A27 (kenmerk R002-1 236594EGT-evp-V02-NL d.d.
26 april 201 7). Uit
dit onderzoek blijkt dat het geluidseffect van
de aanleg van de busoprit
zodanig is, dat conform wet- en regelgeving mitig
erende maatregelen

nodig zijn. Dit onderzoek is meegezonden
als bijlage 1.

2. Modelfen op basis waarvan betekend is dat
de geluidsnorm / GPP
overschreden wordt cg wat het geluid is en zal zijn
in de toekomst (5
10 jaar)
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In het telefonisch contact van 6 oktober 201
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het verkrijgen van het WOB-verzoek, heeft u aangegeven dat volstaan
wrrd’n met tab&leri waaruit biUkt dat de qeluidsnorrn

-

-

tabellen aan.
3. Geldende geluidsnorm / GPP en Ge!uidnorm / GPP die gehanteerd zou
moeten worden als maximum en waarboven (een) geluidscherm(en)
vetplicht geplaatst zou moet worden.
Hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde geluidsonderzoek.
4. Wie is de opdrachtge vet voor het plaatsen van de/het
geluidscherm(en)?
Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft Rijkswaterstaat de
aanleg van de schermen opgenomen in het uitvoeringscontract voor de
verbreding van de A27. De kosten voor de aanpassing van het
geluidsscherm ten opzichte van het Tracébesluit komen voor rekening
van de provincie.
5. Het Besluit met betrekking tot plaatsen geluidscherm (en) HOV A27
Hilversum afrit/toerit Anna’s Hoeve
Het besluit van Provinciale Staten tot realisatie van het project HOV in ‘t

Gooi dateert van 3 februari 2014 en is via de website van de provincie
in te zien. De aanleg van het scherm is een direct gevolg van de
vaststelling van het Provinciaal lnpassingsplan en de daarin beschreven
mitigerende maatregelen op het gebied van geluid. Het
vaststeltingsbesluit is op 3 oktober 201 6 genomen door Provinciale
Staten en is in te zien via de website van de provincie Noord-Holland.
6. Afspraken/documenten tussen GNR en Provincie met betrekking tot
geluid reducerende maatregelen en in het bijzonder met betrekking tot
plaatsing geluidscherm(en)
Met GNR is niet gesproken over de plaatsing van het geluidsscherm
langs de (bus)oprit naar de A27 in Anna’s Hoeve. Wij kunnen hiervan
dan ook geen afspraken of documenten overhandigen.
7. Documenten van het ovetleg tussen Provincie en de toenmalige cq
huidige grondeigenaar c.q. grondbeheerder, specifiek het GNR en de
daaruit voortvloeiende besluitvorming aangaande compensatie ten
behoeve van het GNR
De gronden onder het geluidsscherm waren in eigendom van
Rijkswaterstaat en een particuliere partij, niet zijnde het GNR. De
benodigde grond van de particuliere partij is door de provincie
aangekocht. De betreffende partij is hiervoor financieel gecompenseerd.
Met Rijkswaterstaat wordt nog gesproken over overdracht van
eigendom danwel het vestigen van een recht van opstal. Indien hier
sprake zal zijn van compensatie, zal dit eveneens financieel zijn.
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8. Documentatie/verslaggeving Project Silen
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Silence is een rekenmodel van Rijkswatersta
at, waarmee op basis van
verkeersaanbod door berekening het GGP
wordt bepaald. Voor verdere
informatie over Silence verwijzen wij u naar
Rijkswaterstaat.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pfvIniesecretaris

Remkes

RM. Bergkamp

Bijlage: Akoestisch onderzoek HOV in

‘t

Gooi

Als u belanghebbende bent kunt u binnen
zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schri
ftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt ii sturen aan gede
puteerde staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de
Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verz
oeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te verm
elden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provincia
le website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mog
elijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek
tussen ii en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde state
n deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt cont
act met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesp
rek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook
al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van
een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopig
e voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noo
rd-Holland.
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