
Vragen tijdens uitzending:

Vagen: Beantwoording: Partij:

Vraag: wat is het plan van aanpak (stappenplan en bij voorkeur in  tijd/datum) van GM? De gemeente heeft leefbaarheid hoog in het vaandel staan en ook benoemt als een van de speerpunten in het College 

uitvoeringsprogramma. Geluidsoverlast tast de leefkwaliteit aan en hierom vinden wij het belangrijk om te kijken wat wij zelf binnen onze 

wettelijke kaders hieraan kunnen doen en zijn we in gesprek met andere belanghebbende partijen om de problematiek duidelijk in kaart te 

brengen en te kijken naar mogelijke oplossingen. In dat kader heeft de gemeente allereerst de stap gezet om geluidsmetingen uit te voeren 

(in 2019) op dit traject en deze resultaten helder en transparant terug te koppelen naar bewoners en betrokkenen.

Een vervolgstap is, om bijgaande beantwoording op de vragen die aan de hand van de bijeenkomst gesteld zijn   terug te koppelen aan 

bewoners, geinteresserden en aanwezigen- en met elkaar in gesprek te blijven over dit onderwerp. 

Ook in 2021 zullen wij verder lobbyen bij  Rijkswaterstaat over geluidszaken (MJPG, Stand Still, Zonnegeluidswal e.d).

In 2021 wordt het actieplan Leefbaarheid Gooise Meren vastgesteld, waarin acties en doelstellingen staan vermeld die de gemeente heeft op 

het gebied van leefbaarheid. Het door het Rijk verplichte EU -actieplan geluid wordt verder uitgewerkt en ter inzage gelegd in 2021. Hierin 

staan ambities voor geluidsreducities omschreven die de gemeente heeft voor lokale wegen. Ook zal in 2021 verder worden gewerkt aan het 

Zonnegeluidswalproject tezamen met de initiatiefnemers.

Graag willen we dit jaar samen met inwoners verder kijken naar mogelijke oplossingen voor geluidsoverlast. Hierover gericht brainstormen 

bleek een lastige doelstelling tijdens de bijeenkomst in novermber 2020 met zo’n grote groep.  

In afstemming met de Klankbordgroep is in januari 2021 afgesproken om dit jaar een vertaalslag te maken van een analyse van wat speelt 

naar een concreter eisenpakket (wat/waar/ jaartallen/acites/doelstellinge ed.) in een proces waarbij ook de bewoners(groepen) afstemming 

met elkaar zoeken en dit afstemmen met de gemeente.

Gemeente

Bij ons stond op het Bolwerk de meter op het dak. We voldoen over het gehele trace A1/A6 niet aan de standstil van 2008 

met maar liefst 5 db op sommige plekken en nu wordt er weer gezegd "jaren monitoren en dan eventuele actie...". Het gaat 

over een paar gaten van enkele kilometers; Waarom gewoon niet even actie en dichten.  Waarom niet gewoon als 

gemeente Gooisemeren een voorbeeld functie doorzetten met een groene manier die kan inspireren tot nieuwe 

innovaties!?

Uit de metingen van Sensornet en het daarop volgende rapport van DGMR blijkt inderdaad een verschil in de Stand Still waarden en de 

gemeten waarden. Op basis hiervan is de gemeente in gesprek getreden met bewoners en Rijkswaterstaat. De gemeete staat open voor 

innovatieve oplossingen en koppelkansen. Om deze te ontwikkelen is (helaas) tijd nodig.

RWS: Dit is wettechnisch niet mogelijk. In de Wet milieubeheer staat wanneer er actie genomen moet worden, namelijk bij dreigende 

overschrijding van geluidproductieplafonds. Hiervan afwijken op deze locatie heeft gevolgen voor andere locaties met als gevolg het anders 

interpreteren van de Wet Milieubeheer dan bedoeld is.

Gemeente/RWS

Vraag: in plaats van mijn eerdere vraag aan Rijkswaterstaat (die bij hun niet is aangekomen/beantwoord wat ik had willen 

horen) maar dan als vraag: onderschrijft/accepteert Rijkswaterstaat de (analyse-) uitslagen?

Rijkswaterstaat maakt gebruik van berekeningen in plaats van metingen. Daarbij is het algoritme dat DGMR gebruikt heeft niet erkend door 

de Minister en/of het RIVM wat het wettelijk erkende instituut is voor geluid langs Rijkswegen. Dat maakt het niet mogelijk dat 

Rijkswaterstaat de resultaten van dit onderzoek onderschrijft of accepteert als gelijkwaardig aan de wettelijke rekenmethode.

Op de website van Rijkswaterstaat wordt uitgelegd hoe geluidmaatregelen worden bepaald:

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen/index.aspx

De geluidmaatregelen langs rijkswegen worden bepaald aan de hand van modelberekeningen. Het RIVM voert metingen uit om de 

rekenresultaten te valideren en er is tot op heden geen aanleiding geweest om de rekenmethode te wijzigen.

Rijkswaterstaat heeft verschillende redenen om te rekenen en niet te meten:

- de wetgeving gaat uit van 'berekening van de geluidproductie' en geeft geen ruimte om metingen te betrekken bij de naleving van de 

geluidproductie.

- Bij metingen zijn de omstandigheden vrijwel nooit vergelijkbaar met de berekeningen (ook/zeker niet als je een jaar lang meet). Er rijdt 

meer of minder verkeer, het verkeer rijdt niet de rekenkundige rijsnelheid, de  verdeling van het verkeer is afwijkend, het weer is van invloed 

op de overdracht. Dit maakt het ingewikkeld om metingen te vergelijken met berekeningen. 

- Achteraf is niet meer vast te stellen waardoor de gemeten geluidniveaus veroorzaakt zijn. Het kan wegverkeerslawaai zijn, maar ook 

stoorgeluid.

RWS

Het aquaduct onder de vecht werkt als geluidsversterkende buis. De aangebrachte hellingen hebben weinig effect zonder 

schermen. Hierdoor is er  op verschillende plekken in het het centrum meer en minder last. Kent u dat probleem?

Dat probleem is inderdaad bekend en deels de aanleiding voor de Stadsraad en de klankbordgroep Minder Hinder om in 2018 bij de 

gemeente te pleiten voor onderzoek naar de geluidbelasting van het nieuwe A1 trace. De openingen van het acquaduct lijken een klankkast 

te vormen waardoor het geluid van de snelweg versterkt wordt. Door het aan de oostzijde van de Vecht ontbreken van geluidswallen en 

schermen op deze plek lijkt het geluid van de snelweg over de Vecht gedragen te worden met een verhoogde geluidsbelasting in delen van 

het centrum van Muiden als gevolg. Hier lijken dan ook kansen te liggen om met met beperkte maatregelen de geluidsbelasting in met name 

het centrum van Muiden duidelijk terug te dringen. In samenspraak met Rijkswaterstaat willen we deze mogelijkheden de komende tijd gaan 

onderzoeken.

RWS: Als de gemeente dit wil gaan onderzoeken, is het advies van Rijkswaterstaat om ten minste de verkeersgegevens van het verkeer bij de 

metingen te betrekken. Uitsluitend een constatering dat een geluidsniveau afwijkt geeft onvoldoende houvast.

Een meting zou in het verlengde van de weg uitgevoerd kunnen worden en en een meting verderop langs de weg waar het tunneleffect 

zeker niet optreedt (of meer meetplaatsen natuurlijk). Dit hoeven geen continu-metingen te zijn van een jaar.

Minder Hinder/RWS

Peter noemde dat tussen Muiden en Muiderberg aan de A1 het zicht open is gehouden zodat men vanaf de A1 in de auto 

kan het genieten van de mooie polders. De historische schootvelden moesten ook in ere hersteld worden. Met als resultaat 

dat we vanuit Muiden nu naar de Hackelaar kijken op een parkeerplaats waar altijd tenminste 30-50 vrachtwagens staan, 

geluidsschermen ontbreken en vele bomen zijn gekapt die eerder veel geluid tegenhielden. Kortom, voor vele inwoners van 

Mariahoeve is de geluidsoverlast in de afgelopen 5 jaar niet verminderd. OPLOSSING: SNEL EXTRA SCHERMEN PLAATSEN EN 

BOMEN PLANTEN OP GEMEENTELIJKE GROND. Als ik de wethouder hoor gaat dat weer jaren duren. Kan hij een jaar 

noemen waarin de acties worden gerealiseerd?

Tijdens de ontwerpfase van het nieuwe A1 trace tussen 2008 en 2010 is een z.g. beeldkwaliteitsplan voor de omgeving vastgesteld. Dat plan 

is een integraal onderdeel van de geldende bestemmingsplannen voor de gebieden rondom het snelweg trace en heeft als uitgangspunt het 

herstel van de zichtlijnen vanuit de open polders naar de  vesting van Muiden, deels om de historische schootsvelden van de voormalige 

vesting weer zichtbaar te maken nu de snelweg naar het zuiden is verlegd. In dat plan is daarom alleen ruimte voor relatief lage beplanting 

zoals de knotwilgen die ondermeer langs de westzijde van de verzorgingsplaats De Hackelaar zijn geplant. Nu de lokale Mariahoeveweg vanaf 

2022 wordt verlegd direct naast de geluidschermen van de snelweg is er een kans om langs dat deel van de geluidschermen nieuwe 

beplanting te realiseren. De klankbordgroep Minder Hinder dringt er bij de gemeente en Rijkswaterstaat op aan om de mogelijkheiden van 

klimaat adaptieve beplanting te onderzoeken in de vorm van plantensoorten die stikstof afvangen en fijnstof absorberen. Dat kan mogelijk 

bijdragen aan het reduceren van de geluidsbelasting, zoals de ervaring is in andere plaatsen in Nederland waar hier mee geexperimenteerd 

is. 

RWS: Aantonen dat de parkeerplaats tot overlast (met name in de nacht) leidt, kan wel door het uitvoeren van metingen. Door op twee 

vergelijkbare locaties geluidmetingen uit te voeren, waarvan 1 waar hinder van de parkeerplaats wordt ondervonden en 1 op een plaats 

waar geen hinder is van de parkeerplaats. Beplanting en dunne rijen bomen houden volgens Rijkswaterstaat geen geluid tegen.

Minder Hinder/RWS

Als er overschrijdingen zijn moet er toch iets aan maatregelen gebeuren??!! Mijn indruk is dat Geert Jan dit steeds afhoudt. 

Teksten als lange adem etc

De toetsing aan de geluidproductieplafonds zoals die uitgevoerd zijn door DGMR zijn methodisch niet hetzelfde als de berekeningen van 

Rijkswaterstaat en daarom voor Rijkswaterstaat niet direct een reden om maatregelen te nemen. In het kader van het verbeteren van de 

Leefkwaliteit is de gemeente daarom de bewoners in gesprek (zie ook beantwoording vaag 1). 

Gemeente

In de aankondigingsmail over deze sessie werd gevraagd alvast de vragen in te dienen. Dat heb ik gedaan.. Wat is er met 

deze vragen gebeurd?

Alle vragen die zijn binnengekomen voor, tijdens en -na de sessie zijn meegenomen in deze beantwoording. Gemeente



In het rapport van 'Minder Hinder' staat dat Rijkswaterstaat verplicht is om bij autonome groei van verkeer 

geluidsmaatregelen te treffen ter voorkoming van  overschrijding van de grenswaarden. Als dat juist is, wat zijn dan de 

drukmiddelen voor burgers en de gemeente om RWS snel in beweging te krijgen om juist nu, ten tijde van de Corona crisis, 

adequate actie te ondernemen om met extra en/of verhoogde geluidsschermen te anticiperen op een waarschijnlijk zeer 

forse toename van het geluidsniveau als de economie weer aantrekt. Wat is naast polderen en vergaderen mogelijk om snel 

tot een gezondere situatie te komen?

De maatregelen die tijdens de ontwerpfase van het snelweg trace bedacht zijn om de geluidsbelasting binnen de wettelijke normen en de 

aanvullende afspraken (de z.g. Stand-still overeenkomst) te houden zijn in 2011 in het wettelijke Tracebesluit vastgelegd. Door deze 

maatregelen te realiseren bij de aanleg van de vernieuwde snelweg heeft Rijkswaterstaat aan haar (wettelijke) verplichtingen voldaan en kan 

in principe niet aangesproken worden op het treffen van extra maatregelen. Tenzij duidelijk wordt dat de geluidsbelasting nu of op korte 

termijn de vastgelegde normen al overschrijdt. De uitkomsten van de geluidmetingen die de gemeente heeft laten uitvoeren wijzen erop dat 

dit het geval is en ook Rijkswaterstaat onderkent dat de wettelijke berekeningen laten zien dat die grenzen nu al dicht benaderd worden. De 

klankbordgroep Minder Hinder heeft er bij de gemeente op aangedrongen om Rijkswaterstaat hier op aan te spreken en om de tafel te gaan 

zitten voor het onderzoeken van mogelijke oplossingen. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Om er voor te zorgen dat 

we hierover in gesprek blijven is het belangrijk dat de omwonenden, al dan niet verenigd in de Minder Hinder klankbordgroep, samen met 

de gemeente aandacht blijven vragen bij het ministerie en Rijkswaterstaat voor de hoge geluidsbelasting langs dit deel van de snelweg. 

Bijvoorbeeld door regelmatige acties op te zetten en duidelijk te laten horen dat omwonenden ernstige overlast ondervinden. Zoals bij 

informatiebijeenkomsten die de gemeente ook in de toekomst wil organiseren. Daarmee houden we de druk hoog op de Rijksoverheid om 

de gemeente en omwonenden te betrekken bij het uitwerken van mogelijke oplossingen voor het binnen de perken houden van de 

geluidsbelasting.

DGMR:Het is niet juist dat Rijkswaterstaat 'verplicht' is geluidmaatregelen te treffen als de grenswaarden (=geluidproductieplafonds op 

referentiepunten) overschreden dreigen te worden. Zodra uit de nalevingsberekeningen een dreigende overschrijding volgt, is 

Rijkswaterstaat verplicht om maatregelen te onderzoeken om de overschrijding te voorkomen. Als blijkt dat dergelijke maatregelen niet 

doelmatig (=afweging kosten en akoestisch effect) zijn kan Rijkswaterstaat bij de Minister vragen om een verhoging van de plafonds (en geen 

of minder maatregelen te treffen). Tegen dit besluit van de Minister is wel bezwaar en beroep mogelijk. 

Om nu de geluidhinder onder de aandacht te brengen (en houden) bij Rijkswaterstaat is het van belang dat de gemeente blijft aandringen op 

onderzoek naar extra maatregelen door Rijkswaterstaat, of hier op eigen inititatief actie in te nemen.

Minder Hinder/DGMR

Vanaf het aquaduct bij Muiden tot de splitsing A1/A9 staan er geluidschermen in het weiland, waar de bewoning aan de 

Muidertrekvaart zijn ze niet geplaatst. Waarom zijn de geluidschermen niet geplaatst/doorgetrokken ter hoogte van de 

bewoning van de Muidertrekvaart.

De geluidschermen in het weiland bieden bescherming aan nieuwe woningen op het voormalige KNSF-terrein worden gerealiseerd. De 

geluidbelasting ter plaatse van de ligplaatsen voor woonschepen is lager dan de grenswaarde van 65 dB voor sanering. Wel is de A1 voorzien 

van stil asfalt.

RWS

Wat kunnen we op korte termijn aan maatregelen verwachten bij omgeving Googweg,  het is hier steeds onleefbaarder! Voorlopig zijn er geen verdere maatregelen ter hoogte van de Googweg te verwachten. Een belangrijk deel van het geluid wordt 

afgeschermd door het 10 m hoge scherm dat aansluit op het spoorviaduct en door het talud van De Goog. 

RWS

op de A10 rondweg A'dam wordt deels 80 km/u opgelegd ivm fijnstof en geluid. kan ingeschat worden wat een dergelijke 

maatregel op deel A6/A1 voor een " opbrengst" zou hebben?

Bij een snelheidsverlaging naar 80 km/u verandert de geluidemissie van de weg. Ten opzichte van een wegvak met een snelheid van 100 

km/u is het effect ca. 1.3 dB en bij een wegvak met een snelheid van 120 km/u is het effect ca 2.3 dB.

DGMR

er wordt in de berekeningen voor 2030 meegenomen dat auto's in de toekomst  stiller worden. Helaas zijn elektrische accu-

auto's 20-25%  zwaarder door het accupakket. Dus meer rolweerstand en dus meer geluid. Rolweerstand is bij de snelheid 

van auto's op snelwegen de geluidbepalende factor. Het wordt dus niet beter maar slechter! Kan dat bevestigd worden?

In de berekeningen van RWS (bij het Tracébesluit) is rekening gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst (= wettelijke 

aftrek art. 110g Wgh). Verkeersgeluid wordt vnl.  veroorzaakt door combinatie van wegdek en band (motorgeluid is bij snelheden > 50 km/u 

niet maatgevend). Door het zwaarder worden van electrische voertuigen wordt meer gevraagd van de banden (bredere banden en meer 

slijtage), dit kan dus ook tot meer geluid leiden. De ontwikkeling van stille wegdekken leidt echter ook tot minder geluid in de toekomst. Het 

is niet op voorhand te stellen dat de combinatie van bredere banden en stillere wegdekken tot meer geluid leidt. Uw conclusie kan daarmee 

niet bevestigd worden.

RWS:Ook hier verwijst Rijkswaterstaat naar de beheerder van het reken- en meetvoorschrift. Als blijkt dat de geluidemissie van voertuigen 

toeneemt, komt er een moment dat het rekenvoorschrift aangepast wordt door het RIVM. Vanaf dat moment zal Rijkswaterstaat gaan 

rekenen met deze nieuwe geluidemissie. Rijkswaterstaat rekent conform het geldende wettelijke rekenvoorschrift.

DGMR/RWS

Op de locatie Muidertrekvaart zijn tot nu toe totaal geen geluidswerende maatregelen genomen, op een hedrahegje van 

180 centimeter na. Wat gaat er nu specifiek gedaan worden aan de locaties waar het geluidsniveau nu al tot 5 db boven de 

norm ligt?

Ter hoogte van de Muidertrekvaart is de A1 uitgevoerd met stil asfalt. Er zijn geen plannen om aanvullende maatregelen te treffen. RWS

Ook in de sfeer van prognoses: stel dat die geluidswal bij Naarderwoonbos er komt, is dan iets te zeggen over de toename 

(als gevolg van weerkaatsing) van de geluidsbelasting aan de zuidzijde van de A1 ?

Een eventuele geluidswal kan zo worden vormgegeven (keuze materiaal/hellingshoek) dat geluidreflecties naar de overzijde van de weg 

verwaarloosbaar zijn (<1 dB, niet waarneembaar)

DGMR

Wat gaat er nu concreet gebeuren de komende 6 maanden om de mogelijkheden tot het verminderen van de  geluidshinder 

in kaart te brengen en door wie ?

Bewoners,gemeente en andere belanghebbende partijen zullen hierin verder samenwerken, zie antwoord 1.

RWS: In het kader van het Tracébesluit zijn doelmatige maatregelen vastgesteld en gerealiseerd. 

Rijkswaterstaat heeft geen plannen om, als gevolg van de geluidmetingen, extra maatregelen te treffen. RWS staat open voor initiatieven van 

de gemeente of van derden, maar ziet geen rol voor zichzelf hierin.

Gemeente/RWS

Ik twijfel eraan of de invloed van de meteo, met name de windrichting, zo doorslaggevend is al beweerd, er wordt immers 

over een periode van 8-9 maanden gemeten en dat zal/kan zeker door wisselende weersomstandigheden een afvlakkende 

werking hebben.

In de presentatie is niet specifiek aandacht besteed aan de invloed van de windrichting op het geluidniveau, maar het effect van de 

windrichting op het geluidniveau is wel 5-8 dB(A). Dat wil zeggen dat op gelijke afstand aan weerszijden van de weg (noord- en zuidzijde) 

verschillen gemeten zouden kunnen worden tot 8 dB(A). Dit komt doordat geluid met de wind mee het best overgedragen wordt en tegen 

de wind in een stuk minder. Doordat in een jaar tijd verschillende weersomstandigheden voorkomen (zuidwesten- en noordoostenwind) 

treedt in een jaargemiddelde hierdoor inderdaad een afvlakking op.

RWS: Bij het vaststellen van de geluidnormen was het effect van het weer bekend en is afgesproken om de normen jaargemiddeld, dus 

afgevlakt, vast te stellen. Als was gekozen voor een meer meteogevoelige norm, dan waren ook andere (hogere) waarden voor de 

geluidnormen vastgesteld. Een jaargemiddelde norm kun je controleren door een jaar lang ergens te meten of te meten bij 'gemiddelde' 

omstandigheden. Een norm gebaseerd op specifieke weersomstandigheden is echter vrijwel nooit te controleren, tenzij die omstandigheden 

zich voor doen bij de juiste samenstelling van het verkeer.

DGMR/RWS

Advies: Zoek het gesprek met Schiphol over hoe piloten het best kunnen dalen en stijgen om zo min mogelijk geluid te 

maken. Er zijn verschillende "vliegtechnieken"  die piloten kunnen gebruiken. Vliegveld Heathrow, GB, heeft bv. 

vliegmaatschappijen aangemoedigd om minst mogelijke geluid te maken en de piloten hiervoor op te leiden. Schiphol kan zo 

een beleid ook toevoegen. Gemeenten van de omgeving Schiphol moeten dit blijkbaar eisen - liefst in samenwerking.

De 56 gemeentes en 4 provincies in de directe omgeving van Schiphol werken samen binnen het verband van de Bestuurlijke Regie Schiphol 

(BRS). In de afgelopen periode heeft de BRS zich verschillende keren ondubbelzinnig uitgesproken tegen de verdere aantasting van de 

leefbaarheid in de regio door het Schiphol vliegverkeer. Zo heeft de BRS recent in een brief aan de luchthaven directie een aantal 

uitgangspunten geformuleerd waaraan het toekomstige beleid voor luchtvaart en de ontwikkeling van Schiphol dient te voldoen. Daartoe 

horen maatregelen om het aantal nachtvluchten te reduceeren, het bevorderen van glijvluchten en het optimaliseren van uitvliegroutes. De 

brief is te vinden op de website van de klankbordgroep Minder Hinder: https://minderhindergooisemeren.nl/kritiek-op-het-schiphol-

hinderreductieplan/

Minder Hinder



Houd men bij de prognoses ook rekening met de elektrische auto die zwaarder zijn en meer bandgeluid maken? Bij de prognoses wordt rekening gehouden met een toename van het aantal voertuigen (personenauto's en vrachtverkeer). Door het 

zwaarder worden van electrische voertuigen wordt meer gevraagd van de banden (bredere banden en meer slijtage), dit kan dus ook tot 

meer geluid leiden. De ontwikkeling van stille wegdekken leidt echter ook tot minder geluid in de toekomst. Het is niet op voorhand te stellen 

dat de combinatie van bredere banden en stillere wegdekken tot meer geluid leidt. Uw conclusie kan daarmee niet bevestigd worden (zie 

ook vraag 12.)

RWS:Als de geluidemissie van voertuigen toeneemt, bijvoorbeeld doordat voertuigen zwaarder worden, wordt door het RIVM voorgesteld 

het rekenvoorschrift aan te passen. Rijkswaterstaat is, net als de gemeente Gooise Meren, gehouden om met het vigerende rekenvoorschrift 

te rekenen. Vrijheid om af te wijken van het rekenvoorschrift is er binnen het toepassingsbereik van het voorschrift niet.

DGMR/RWS

Er is een filter toegepast in samenwerking met Sensenet op de gemeten waardes, is dit een officieel goedgekeurd en 

getoetst filter, of is dit voor deze toepassing ontwikkeld, en niet verder getoetst.

Er is geen filter toegepast. Om in het totale geluidniveau dat gemeten is onderscheid te kunnen maken tussen geluid van wegverkeer, 

treinen, vliegtuigen of eventuele andere verstoringen is gebruik gemaakt van een algoritme dat kijkt naar de specifieke kenmerken van deze 

geluiden. Hiervoor gelden geen goedkeuringscriteria. 

DGMR

Ik woon in Mariahoeve in Muiden. Uit het analyserapport (pag 11) blijkt dat in de herfst/wintermaanden de overlast groter 

is. Met name bij Z/O wind wordt in Mariahoeve veel geluidshinder ervaren, te meer bij de Hackelaar de geluidsschermen 

zijn verlaagd of niet aanwezig zijn. Het meetpunt Weesperstraat ligt 50 tot 100% verder dan veel woningen in Mariahoeve. 

Kortom, de overlast in de wijk is waarschijnlijk veel groter dan uit de presentaties blijkt. Vraag aan Peter: is de aanname 

aannemelijk? Zo ja, waarom zijn er dan geen meetpunten dichter bij de A1 aan de randen van de woonwijken?

Mede op aandringen van de klankbordgroep Minder Hinder en de stadsraad heeft de gemeente in 2018 besloten om op strategische plekken 

in de kernen van Gooise Meren direct langs het A1 trace gedurende de periode van een jaar geluidmetingen te laten uitvoeren. Gezien de 

heersende windrichting uit het zuiden/westen is daarbij specifiek gekozen voor locaties aan de noordzijde van de snelweg en die gelijk te 

verdelen over de woonkernen aan die kant: Muiden, Muiderberg en Naarderbos. In iedere kern zijn 2 meetposten geplaatst. Voor Muiden is 

toen in overleg met het door de gemeente ingehuurde meetbureau (Sensornet) gekozen voor een locatie langs de Vecht in het centrum en 

een locatie dichterbij de snelweg. De keuze is daarbij gevallen op de Muidertrekvaart omdat de woningen daar heel dicht op de snelweg 

liggen en er daar niet of weinig geluidschermen staan.

DGMR:De meetlocaties zijn begin 2019 afgestemd met de gemeente en Minder Hinder. Er is maar voor een beperkt aantal locaties gekozen. 

Er is specifiek gekozen om ook een locatie in het centrum van Muiden (Weesperstraat) te kiezen om ook te kijken naar de invloed van 

bebouwing. Deze locatie is niet bedoeld om representatief te zijn voor heel Muiden. De situatie bij de randbebouwing van Muiden 

(Mariahoeve) komt daardoor beter overeen met de situatie bij Muidertrekvaart. Het is logisch dat de randbebouwing meer geluid van de 

rijksweg ondervindt dan het centrum. Dit is ook toegelicht tijdens de informatieavond.

Minder Hinder/DGMR

Wat zal het effect zijn van een 'eenzijdige' geluidswal voor de tegenoverliggende wijk(en). Rijkswaterstaat geeft zelf aan dat 

dit zeker een negatieve ervaring is. Concreet: wat doet een geluidswal bij Naarderbos voor een wijk als 

Thijssepark/Keverdijk?

Een eventuele geluidswal kan zo worden vormgegeven (keuze materiaal/hellingshoek) dat geluidreflecties naar de overzijde van de weg 

verwaarloosbaar zijn (<1 dB, niet waarneembaar)

DGMR

In de Regionale Energie Strategie staat dat er grote kansen zijn om energieopwekking langs infrastructuur te realiseren. Is 

het niet slim om deze zaken te koppelen: meer geluidsbescherming en tegelijk energieopwekking. Zowel in 

Naarderwoonbos als bij Muiden en Muiderberg

In de Regionale Energie Strategie (RES) zijn inderdaad zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van zonneschermen langs de noordzijde 

van het snelweg trace ter hoogte van Muiden. Er moet nog onderzocht worden of en in welke vorm dat haalbaar is. Dat moet gebeuren in 

nauw overleg met Rijkswaterstaat die beheerder van de snelweg zijn. 

Gemeente: Bij het A1 trace ter hoogte van het Naarderbos is al geruime tijd geleden door de bewonersvereniging Naarderwoonbos een plan 

geinitieerd voor het aanleggen van een geluidswal met geintegreerde zonneschermen (het Zonnegeluidswalinitatief). Dit gebied is ook als 

zoekgebied aangewezen in de concept RES. Er zijn meerdere gesprekken over het initiatief gevoerd met Rijkswaterstaat en dat plan wordt nu 

verder uitgewerkt. 

Minder Hinder/Gemeente

De door rijkswaterstaat aangebrachte geluidsschermen staan veelal niet op de best mogelijke plaats. uit 

kostenoverwegingen? zijn bestaande schermen verder doorgetrokken en/of verhoogd. De beste locatie om de overlast 

zoveel mogelijk te beperken is plaatsing zo dicht mogelijk bij de bron, dat is ten aanzien van veel locaties van de huidige 

schermen niet gebeurd. hier is dus zeker nog wel wat te verbeteren..

Er wordt bij het vormgeven van geluidmaatregelen altijd gekeken naar de optimale plek en hoogte van een geluidscherm om het geluid tot 

de streefwaarde terug te brengen. Die streefwaarde is ervoor bedoeld om het geluid van het wegverkeer niet toe te laten nemen.  Dit 

bepaalt de lengte en hoogte van de schermen.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan het zijn dat het ontwerp van schermen moet worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn een 

geluidscherm dat niet tot halverwege een viaduct wordt doorgetrokken of wordt ingekort omdat het einde van het scherm tegen een 

obstakel aan komt. Dit heeft niet te maken met kosten, maar veelal verkeerstechnische of uitvoeringstechnische beperkingen.

Geluidschermen worden over het algemeen zo dicht mogelijk tegen de weg aan gebouwd, maar er moet wel rekening gehouden worden 

met kabels en leidingen en ook moet in verband met de verkeersveiligheid rekening gehouden worden met een obstakelvrije zone voor 

onderhoud en vluchtroutes van weggebruikers in geval van calamiteit.

RWS

Zou een permanente verlaging van de maximale snelheid op het betreffende tracé van de A1/A6 naar 80km/h een positief 

effect hebben op de geluidsproblematiek?

Bij een snelheidsverlaging naar 80 km/u verandert de geluidemissie van de weg. Ten opzichte van een wegvak met een snelheid van 100 

km/u is het effect ca. 1.3 dB en bij een wegvak met een snelheid van 120 km/u is het effect ca 2.3 dB. Dit heeft dus zeker een positief effect 

op de geluidproblematiek.

DGMR

a. complimenten voor de opzet en inhoud van deze webinar, MAAR:  B. vraag: wat gaat Rijkswaterstand doen (met deze 

verhoogde geluidsniveaus (inclusief bewijslast) bij A6 (tussen Hollandsebrug en knooppunt Muiderberg, Muiderberg) als 

mitigerende maatregelen? C. advies tussen Hollandsebrug en knooppunt Muiderberg: geluidswal had niet op de dijk 

moeten staan maar bij de bron: dus bij/naast de A6 (ik ben de persoon van het meetpunt G.H. Breitnerlaan)

Rijkswaterstaat is gebonden aan modelberekeningen, als geluidmetingen daarvan afwijken is dat geen aanleiding om maatregelen te treffen. 

Maatregelen worden getroffen waar die het meest doelmatig zijn om de streefwaarde te halen, zoals uitgelegd in het antwoord op vraag 23.

Het geluidscherm op de spoordijk heeft een gunstiger effect dan twee afzonderlijke maatregelen aan spoor en weg. Daarom is besloten de 

maatregelen te bundelen. Dit besluit wordt niet heroverwogen.

RWS

Nee, is ook een antwoord, zegt Geert Jan. Wat moeten wij daarmee? Sorteert hij al voor op: jammer, leuke webinar, dank 

voor de belangstelling maar er gebeurt niks verder.

Met deze zin werd tijdens de bijeenkomst aangegeven hoe divers de geluidsproblematiek is en de dynamiek waar zowel de Gemeente; 

Rijkswaterstaat; bewoners en overige belanghebbende partijen mee te maken hebben. 

Gemeente

is er op grond van deze data nu een prognose te geven tav de reeele ontwikkelingen in geluidsbelasting tot 2030? het zal 

niet een lineaire ontwikkeling zijn ( tov aantal weggebruikers)

Op basis van de fysica (geluiduitstraling en -overdracht) kan gesteld worden dat 10% verkeersgroei (aantal voertuigen per etmaal) 

overeenkomt met ongeveer 0.5 dB toename van het geluidniveau en een groei van 30% is circa 1 dB toename.

DGMR

De geluidswal gaat niet over een andere plek dan die van de meetingen!? Dit is ook langs het Bolwerk...  Janssen Bolwerk

Correct, de exacte locaties zijn gepubliceerd in het rapport dat eerder gedeeld is en ook besproken tijdens de uitleg van DGMR. Het is 

dezelfde locatie, alleen is de Stand Still afspraak hier niet van krachte.

Gemeente

Er moet dus wat gebeuren zoals Peter zegt, maar wat en wanneer wethouder? Zie antwoord 1. Gemeente

Aan geert Jan: Er zijn nu al grenzen die overschreden worden. Is "in gesprek blijven" de oplossing?  Ik hoop echt op een 

meer serieuze aanpak!

Daar doelen we op. Gemeente

hoe is de verkeersdichtheid ontwikkeling op A1 en A6 afgelopen jaren? overstijgt de inschattingen toch al? Het Tracébesluit is uitgegaan van een etmaalintensiteit van ongeveer 307.000 (peiljaar 2030) motorvoertuigen/weekdag ter hoogte van 

Muiden. In 2019 reden op dit wegvak 217.200 motorvoertuigen/weekdag. Dit betekent dat er nog ruim voldoende ruimte in de 

Geluidproductieplafonds (GPP's) zit.

RWS

a. complimenten voor de opzet en inhoud van deze webinar, MAAR:  B. vraag: wat gaat Rijkswaterstand doen (met deze 

verhoogde geluidsniveaus (inclusief bewijslast) bij A6 (tussen Hollandsebrug en knooppunt Muiderberg, Muiderberg) als 

mitigerende maatregelen? C. advies tussen Hollandsebrug en knooppunt Muiderberg: geluidswal had niet op de dijk 

moeten staan maar bij de bron: dus bij/naast de A6 (ik ben de persoon van het meetpunt G.H. Breitnerlaan)

Zie vraag 25. RWS



Waarom geluidsmeting in centrum van Muiden Weesperstraat terwijl meer dan 60% van de woningen in Muiden veel 

dichter bij de A1 liggen? Dit geeft een scheef beeld. Dus geluid in Muiden aan de woningen is nog slechter dan het plaatje 

doet vermoeden.

De meetlocaties zijn begin 2019 afgestemd met de gemeente en Minder Hinder. Er is maar voor een beperkt aantal locaties gekozen. Er is 

specifiek gekozen om ook een locatie in het centrum van Muiden (Weesperstraat) te kiezen om ook te kijken naar de invloed van bebouwing. 

Deze locatie is niet bedoeld om representatief te zijn voor heel Muiden. De situatie bij de randbebouwing van Muiden komt daardoor beter 

overeen met de situatie bij Muidertrekvaart. Het is logisch dat de randbebouwing meer geluid van de rijksweg ondervindt dan het centrum. 

Dit is ook toegelicht tijdens de informatieavond.

DGMR

Wat gaat er gebeuren met deze gegevens? Zie eerdere procesantwoorden. Gemeente

in min ervaring is geluid van de weg erg afhankelijk van wel/niet nat zijn van de weg. is dat gemeten? Gedurende de meetperiode hebben we zeker ook perioden gehad met neerslag, en dus een natte weg. Uit een vergelijking van die metingen 

(droge en natte dag) volgt een verschil varierend tussen 0 en +3 dB (gemiddeld +2 dB).

DGMR

De 6 meetpunten: waar zijn die? Muiden Muiderberg?

De locatie van de meetpunten is opgenomen in de rapportage (locaties: Bolwerk, Boomgat, Breitnerlaan, Googweg, Muidertrekvaart en 

Weesperstraat)

Gemeente

Waarom is er destijds voor gekozen om alleen aan de "noordzijde" van de A1 te meten ? De gemeente heeft in 2018 in overleg met andere belanghebbendepartijen besloten om op strategische plekken in de kernen van Gooise 

Meren direct langs het A1 trace gedurende de periode van een jaar geluidmetingen te laten uitvoeren. Gezien de heersende windrichting uit 

het zuiden/westen is daarbij specifiek gekozen voor locaties aan de noordzijde van de snelweg en die gelijk te verdelen over de woonkernen 

aan die kant: Muiden, Muiderberg en Naarderbos. In iedere kern zijn 2 meetposten geplaatst. Voor Muiden is toen in overleg met het door 

de gemeente ingehuurde meetbureau (Sensornet) gekozen voor een locatie langs de Vecht in het centrum en een locatie dichterbij de 

snelweg. De keuze is daarbij gevallen op de Muidertrekvaart omdat de woningen daar heel dicht op de snelweg liggen en er daar niet of 

weinig geluidschermen staan.

Gemeente

Als ik wandel over de natuurboulevard, Buitendijke, ondervind ik continue geluidsoverlast van de A6. Is dit ook gemeten en 

wat wordt er aan gedaan?

Het geluid dat gemeten is komt overal vandaan. Met name bij de locatie aan de Breitnerlaan zal het geluid van de A6 maatgevend zijn. Aan 

de westzijde van de A6 staan geluidschermen niet direct langs de A6, maar langs het spoor die ook geluid veroorzaakt. Ook voor het geluid 

van de A6 geldt het wettelijk regime van geluidproductieplafonds voor RWS. Als uit de naleving blijkt dat plafonds (bijna) worden 

overschreden moeten aanvullende maatregelen onderzocht worden. 

DGMR

Let op! Er wordt wel voortdurend over de A1 gesproken in het kader van de stand-stil overeenkomst / het tracebesluit. Ten 

aanzien van de problematiek hoort de A 6 tot de Hollandse brug daar ook zeker bij ! Dat is met name belangrijk voor 

bewoners van Muiderberg

Stand-still is een afspraak in het kader van het Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere met betrekking tot de uitgangspunten voor het 

akoestisch onderzoek. Deze afspraak is uitgevoerd. Op basis daarvan zijn de geluidmaatregelen gedimensioneerd. Het idee dat Standstill 

2008 verder gaat dan de A1 of na het project is niet juist.

RWS

Speelt straling van bijvoorbeeld 5G ook een rol bij de kwaliteit van de lucht? Dit is ons niet bekend. Gemeente

Waarom zijn aan de Gooise kant van het aquaduct de geluidsschermen een stuk lager ? Verhogen graag. Zie het antwoord bij vraag 7 over de problemen nabij de oostzijde van het acquaduct. Minder Hinder

Vragen voorafgaand aan uitzending:

Wordt er ook negedacht over de combinatie van een geluidswal inclusief opwekking van duurzame energie (dmv bijv. 

zonnepanelen)?

Dit wordt inderdaad overwogen. De gemeente is al gedurende een langere tijd in gesprek met de bewoners van het 

Zonnegeluidswalinitiatief zoals ook besproken tijdens de bijeenkomst.

Gemeente

Komt er een geluidscherm langs de Muidertrekvaart ter hoogte van de woonarken en zo ja wanneer?  Het geluid wordt 

vooral veroorzaakt door asfalt op de brug, wordt hier rekening mee gehouden?

Zie beantwoording eerdere vragen 9 en 13. RWS/DGMR

Komt er een geluidsscherm langs de Muidertrekvaart thv de woonarken? Zo ja: wanneer? Zie beantwoording eerdere vraag. Gemeente

Welke maatregelen gaan er getroffen worden zodat er de A1/A6minder geluidsoverlast is van Vraag is weggevallen. Gemeente

Veel overlast geluid A1 Dat is bekend en tijdens de bijeenkomst besproken. Gemeente

Tijdens laatste bijeenkomst heb ik aangegeven dat er op de A1 in de rijrichting van A'dam naar A'foort na 19.00 uur een 

snelheid wordt gehanteerd van 120 km/uur terwijl in de andere  rijrichting 100 km/uur geldt. E.e.a zou Rijkswaterstaat 

worden voorgelegd en ik ben benieuwd of dit gebeurd is want tot op heden is er nog geen verandering. Verlaging naar 100 

km/uur levert al aanzienlijke verbening op in de avonduren.

Rijkswaterstaat verandert in principe niets aan de maximum toegestane rijsnelheid. Dit wordt bepaald op het ministerie van IenW. Verlaging 

van de rijsnelheid wordt in de regel niet doorgevoerd omdat hierdoor de doorstroming van het verkeer wordt verlaagd. In de prioritering 

staat geluid lager.

Het voorleggen van deze situatie is niet bekend, graag contactpersoon dan kunnen we navraag doen.

RWS

Hoe groot zijn de geluidsgevolgen van het plaatsen van een geluidswal A1 voor de wijk Keverdijk en JP Thijssepark Naarden? 

Rijkswaterstaat geeft aan dat dit 'terugkaatseffect' er zéker zal zijn.

Indien ergens geluidmaatregelen genomen worden, zoals geluidschermen en of wallen, dan wordt er in de berekeningen rekening gehouden 

met reflecties. Indien er tegenover het geluidscherm woningen zijn, zal er bij voorkeur voor gekozen worden om het geluidscherm 

absorberend uit te voeren om het effect van reflecties te minimaliseren.

RWS

Hoe worden de MJPG gelden die bestemd zijn voor het Naarderbos besteed? De MJPG gelden die bestemd zijn voor het Naarderwoonbos zullen besteed worden aan geluidsanerende maatregelen. In 2021 wordt 

bekend welke maatregelen dit concreet zijn.

Gemeente

In de bijlage Raadsmededeling word onder punt 3.3 geschreven: "De maatregelen die ten tijde van de totstandkoming van 

het Tracébesluit getroffen zijn om de geluidsbelasting binnen de normen te houden, zoals stiller asfalt en geluidschermen/-

wallen lijken nu niet meer voldoende te zijn en vormen aanleiding om te onderzoeken of door Rijkswaterstaat aanvullende 

maatregelen toegepast moeten worden." Vanaf het aquaduct bij Muiden tot en met de splitsing A1/A9 staan er aan de 

noord- en zuidzijde van de A1/A9 geluidschermen, maar waar de bewoning van de woonarken begint houden de 

geluidschermen op. - Waarom zijn deze geluidschermen niet doorgetrokken tot boven aan de brug(Muiderbrug) over het 

Amsterdam-Rijnkanaal? Ik ben al zeer tevreden als er geluidschermen ter hoogte van de woonarken in de Muidertrekvaart 

geplaatst worden, want tot op heden zijn er geen maatregelen genomen om het geluidniveau te reduceren, op een 

hedrahegje van 180 centimeter hoog na. - Wat gaat de gemeente doen aan het geluidoverlast van de Maxisweg door de 

bussen van ter hoogte van de woonarken in de Muidertrekvaart? Ik wil als opmerking plaatsen dat ten tijde van de metingen 

er hoofdzakelijk oost tot noordoosten wind heeft gewaaid en de geluidmetingen daardoor veel lager zijn uitkomen. Dit is 

nog in de landelijke media ter sprake gekomen. Het was heel opvallend dat na het stopzetten van de metingen de wind 

weer, zoals bijna altijd, uit zuidwestelijke hoek komt en de geluidoverlast en fijnstofvervuiling weer flink is toegenomen.

De maatregelen die tijdens de ontwerpfase van het snelweg trace bedacht zijn om de geluidsbelasting binnen de wettelijke normen en de 

aanvullende afspraken (de z.g. Stand-still overeenkomst) te houden zijn in 2011 in het wettelijke Tracebesluit vastgelegd. Door deze 

maatregelen te realiseren bij de aanleg van de vernieuwde snelweg heeft Rijkswaterstaat aan haar (wettelijke) verplichtingen voldaan en kan 

in principe niet aangesproken worden op het treffen van extra maatregelen. Tenzij duidelijk wordt dat de geluidsbelasting nu of op korte 

termijn de vastgelegde normen al overschrijdt, hierover zijn we reeds in gesprek.

De gemeente heeft dit jaar geen plannen voor een veranderende dienstregeling op het genoemde traject. 

Mbt de veranderende windrichting- wind is inderdaad van invloed op de geluidsbeleving. Echter is geprobeerd het effect hiervan zo veel 

mogelijk uit te middelen door een jaar lang nauwkeurig te meten.

(Zie verder ook het antwoord op vraag 9.)

Gemeente

waarom we geen geluidswal krijgen De geluidreducerende maatregelen die worden toegepast zijn afhankelijk van wettelijke maatstaven. Over evt mogelijkheden voor 

additionele maatregelen zijn we met elkaar in gesprek.

Gemeente

wat is/hoe ver reikt  de ambitie van de gemeente op dit dossier? ( dat is iets anders dan uitleggen " waar we staan" ) De ambitie van het gemeentebestuur op dit dossier is de afgelopen jaren aanhoudend aanwezig geweest en zal daarin vooruitstrevend 

blijven. Dit jaar is het zaak om het ook op de agenda te houden van het volgend gemeentebestuur.

Gemeente

Komt er een geluidswal naast de afrit van de A6 naar de A1 richting Amsterdam? Ik woon op het einde van de Googweg en 

heb altijd kabaal,  ook ik huis.

De benodigde maatregelen in het kader van het Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere  zijn uitgevoerd, er zijn vanuit het Rijk geen 

plannen voor nieuwe maatregelen.

RWS

Wanneer gaat u de geluidswal aan de oostkant v asn Muiderberg verhogen en verlengen? Zie antwoord op vraag 53. RWS

Wat gaat RWS doen met de opgehaald/gemeten data? Icm tracee besluit met Gemeente en Burgers? Zie antwoord op vraag 3. RWS

De parallel wegen (maxisweg en mariahoeveweg) genereren ook veel geluid (vooral 's nachts), want dat kaatst vermoedelijk 

tegen die A1 wal aan. Kan die bijvoorbeeld beplant worden? Zodat die meer geluid absorbeert of hoe dat ook mag werken?

Zie het antwoord bij vraag 11 over het beeldkwaliteitsplan waarin de nadruk ligt op het historische open landschap rondom Muiden. Dat plan 

geldt ook voor het gebied aan de noord-west zijde van het A1 trace nabij Muiden waar er voor de inrichting van het natuurgebied langs de 

Maxisweg (onderdeel van de z.g. Waterlandtak) gekozen is voor lage beplanting zoals rietsoorten. Ook langs de geluischermen zijn lagere 

struiken geplant. De klankbordgroep Minder Hinder dringt er bij de gemeente en Rijkswaterstaat op aan om de mogelijkheiden van klimaat 

adaptieve beplanting langs met name deze geluidschermen te onderzoeken. Het gaat daarbij om een vorm van dichtere beplanting om 

stikstof af te vangen en fijnstof te absorberen. Dat kan mogelijk bijdragen aan het reduceren van de geluidsbelasting, zoals de ervaring is in 

andere plaatsen in Nederland waar hier mee geexperimenteerd is. 

Minder Hinder

Wanneer wordt de afrit van de A1 naar Weesp aangelegd? Dit zou ook aanzienlijk schelen in de geluidsoverlast naast de A1. Indien dit betrekking heeft op de aansluiting naar de Bloemendalerpolder, dan zal die pas gerealiseerd worden als de woonwijk wordt 

gerealiseerd. 

RWS



Boomgat 7, welke geluidsbeperkende maatregelen bij dit pand? In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) zal ter hoogte van het Naarderbos stil asfalt worden aangelegd en een 

geluidscherm gebouwd. De gemeente onderzoekt of het geluidscherm op andere wijze kan worden ingevuld zoals gewenst door 

bewonersvereniging 

Gemeente/RWS

Mogelijke opties om geluidoverlast te verminderen Deze bestaan uit bron en -overdrachtsmaatregelen. Op het internet is te vinden waaraan verschillende overheden dienen te voldoen om het 

geluid binnen de perken te houden en wat de vereiste maatregelen zijn waneer geluidsnormen overschreden worden. Ook is het voor 

iedereen mogelijk om zelf maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast door o.a de woning goed te isoleren; ruimtes op te delen en veel 

groen in en om het huis te plaatsen.

RWS:In het algemeen zijn maatregelen om het geluid te verminderen: stil asfalt, geluidscherm, gevelisolatie. Al dan niet in combinaties 

hiervan.

Gemeente/RWS

Waarom is het nieuwe geluidsscherm langs het spoor bij de A6 aan de onderkant open gehouden. Hierdoor heeft het 

scherm geen, of bijna geen, effect.

Er staat naast het spoorviaduct een hoog scherm dat voor afscherming van de A1 zorgt, zoals bepaald in het Tracébesluit. RWS

Indien er overwogen wordt een geluidswal i.p.v. een geluidsscherm te plaatsen langs oostkant A1 t.h.v. het Naarderbos, dan 

had ik graag vernomen welke consequenties dit heeft, zoals: tijdsduur, omvang kaalslag, tonnage grond, kwaliteit grond 

(indien vervuild, in welke mate), aantal vrachtwagen bewegingen en de omvang extra uitstoot hierdoor en de mate van 

behindering doorgaand verkeer in/naar de wijk.

Wanneer er meer bekend wordt over dit initiatief zal er ook meer bekend worden over de (projectmatige) uitvoering ervan. Informatie 

hierover zal via de bekende kanalen gecommuniceerd worden.

Gemeente

1. Waarom geen geluidsschermen plaatsen langs het hele knooppunt? 2. En het hogere geluidsscherm langs het spoor door 

te trekken tot aan het knooppunt? 3. En hoe zit het met fijnstof? Is dat ook gemeten?

RWS: Met de huidige combinatie van geluidschermen en stil asfalt wordt voldaan aan de streefwaarden in het Tracébesluit. Meer schermen 

zijn niet doelmatig, d.w.z. het effect weegt niet voldoende op tegen de (hoge) kosten.

Gemeente: Fijnstof is niet in deze metingen meegenomen.

RWS/Gemeente

Vragen na uitzending:

Met veel belangstelling hebben wij de webinar geluidsproblematiek van afgelopen maandag bekeken.

De uitslag voor de Muidertrekvaart verbaasde ons niet. De geluidoverlast op deze locatie overschrijdt alle normen. Het is fijn 

dat dit door daadwerkelijke metingen is vastgesteld ipv berekeningen. Het is door deze berekeningen dat men met de 

uitvoering van SAA one heeft vastgesteld dat er bij ons geen geluidsreducerende maatregelen genomen hoefden te 

worden.Over het vervolg vond ik de wethouder wat vaag. Ik begrijp dat hier veel geld mee is gemoeid maar de opmerking 

"nee is ook een antwoord" gaf mij het idee dat we nergens op hoeven te rekenen. Wellicht had ik te veel hoop op iets van 

een toezegging..... Maar de vereniging zal zich melden bij de wethouder en de werkgroepen. We zullen zien wat de 

toekomst brengt.

Zie beantwoording vraag 1. U bent meer dan welkom om zich aan te melden, wij zien uw reactie graag tegemoet. Gemeente

Ik heb nog een vraag voor u met betrekking tot het meetpunt Googweg (de microfoon heeft bij ons gestaan). Zit het lokale 

verkeer op de Googweg in de gepresenteerde metingen of is dit uitgefilterd? Het geluid van het lokale verkeer overstemd 

namelijk het geluid van het verkeer op de snelwegen en is voor ons een grote bron van geluidshinder.

Ik hoop dat er op basis van de metingen iets kan worden gezegd over het geluidsniveau met betrekking tot het lokale 

verkeer op de Googweg.

Uit de metingen blijkt dat het verschil tussen het totale (gemiddelde) geluidniveau en het geluid van alleen het wegverkeer voor de locatie 

Googweg ongeveer 3 dB bedraagt. Het geluid van het lokale wegverkeer zit dus wel in het totale geluidniveau, maar niet in het specifieke 

niveau van het (rijksweg)verkeer. Dit komt doordat het verloop van het geluid bij passerend verkeer op de Googweg heel anders is (een toe- 

en afnemend niveau) dan het geluid van de rijksweg (redelijk continu niveau). Dat dit lokale verkeer voor geluidhinder kan zorgen is 

begrijpelijk, zeker als er een groot aantal voertuigen op de Googweg passeren. 

DGMR

Onze vraag is het volgende - wat is de reden dat er zo weinig bomen langs de geluidswanden bij Muiden geplaatst zijn. De 

functie van geluidswanden is wenselijk, echter verdienen deze schermen niet de schoonheidsprijs.

Plaatsen van bomen (hetgeen Muiderberg ook gedaan heeft) langs de geluidswanden heeft de volgende voordelen:

- Bomen dempen geluid en absorberen stof en wind

- Bomen reinigen de lucht

- Bomen zorgen vr zuurstof

- Bomen maken gezond (zicht op bomen werkt positief)

Tot slot, ik begrijp het open karakter van de natuur, echter het plaatsen van bomen langs de geluidswallen heeft geen effect 

op de verdere open natuur en je krijgt er zo veel voor terug!

Zie de beantwoording van de vragen 11 en 60. Minder Hinder

Hartelijk dank voor het organiseren van het webinar over de geluidsoverlast van de A1 en de A6. Ik blijf naar aanleiding 

daarvan met een paar vragen zitten, waarvan ik begrijp dat ik ze hier kan stellen:

1. Ik begrijp dat de plannen voor komende jaren neerkomen op (i) in gesprek blijven met inwoners/RWS/andere betrokken 

partijen en (ii) het blijven monitoren van de geluidshinder. Ik juich beide plannen toe, maar ik wil graag weten wat er 

concreet gedaan gaat worden om de ervaren (en deels dus ook gemeten) geluidshinder te verminderen?

2. Welk concreet doel is/wordt gesteld om geluidshinder van de A1/A6 te beperken?

3. Welke concrete tijdslijnen worden er aan voornoemde plannen en doelen gehangen?

4. Op een aantal locaties is in de geluidsmetingen een hoger aantal dB gemeten dan het GPP toelaat. Ook zijn een aantal 

waarden bij meting hoger dan de Standstill 2008 waarden. Wat heeft dit voor concrete gevolgen, d.w.z. wat gaat eraan 

gedaan worden om deze waarden naar beneden te brengen tot onder het GPP / Standstill waarden en op welke organisatie 

rust daarvoor de verantwoordelijkheid?

5. Hetzelfde geldt voor verschillende gemeten waarden ten opzichte van de verwachte waarden voor 2030; ook in 

vergelijking met die verwachte waarden voor 2030 worden de drempels op verschillende plaatsen nu al overschreden, 

terwijl naar verwachting het verkeer de komende 10 jaar alleen maar zal toenemen. Wat gaat hier concreet aan gedaan 

worden?

6. Er wordt ook geluidshinder ervaren door vliegverkeer, met name het dalende verkeer richting Schiphol. Wat doet de 

gemeente hiermee? Kan de gemeente in deze kwestie iets voor haar inwoners betekenen?

1. Zie beantwoording vraag 1 en overige procesantwoorden. Het is de bedoeling dat we komend jaar, samen met inwoners  een vertaalslag 

te maken van een analyse van wat speelt naar een concreter eisenpakket (wat/waar/ jaartallen/acites/doelstellinge ed.) in een proces 

waarbij ook de bewoners(groepen) afstemming met elkaar zoeken en dit afstemmen met de gemeente. De gemeente is hierover al in 

gesprek met overige overheden.

Verder voert Rijkswaterstaat de wettelijke saneringsmaatregelen uit onder het MJPG. In 2021 wordt hierover verder gecommuniceerd, de 

plannen zijn te vinden op de website van RWS.

M.b.t vliegverkeer, zie de beantwoording op vraag 20.

RWS:In het kader van het tracébesluit zijn maatregelen getroffen. Rijkswaterstaat gaat vanaf 2021 de geluidproductie van de A1 en A6 (op 

deze locaties) monitoren. Indien geluidproductieplafonds overschreden worden, zal RWS een onderzoek naar maatregelen instellen om aan 

de GPP's te blijven voldoen. Nadere uitleg over Naleving van geluid is te vinden op de website:

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen/index.aspx

Gemeente/RWS

Hoe kan Rijkswaterstaat het proces versimpelen zodat de gemeente niet het eerste uur hoeft uit te leggen dat alles 

gecompliceerd is. Geluidsoverlast van de treinen was er al en werd erger na de gemaakte wijziging in Bussum door de bocht 

er uit te halen. Feit, de treinen rijden te hard. HOE KAN Dit?

De A1 is verbreed dus meer auto's dus meer fijnstof. En meer motoren die over de A1 scheuren vooral in de late uren en het 

weekend.

Vliegtuigen maken echt heel veel lawaai en zijn vervuilend. Dat is een feit.

Rijkswaterstaat voert wetgeving uit die (inderdaad) gecompliceerd is en heeft geen invloed op het gedrag van individuele weggebruikers. 

Handhaven van de maximaal toegestane rijsnelheid is aan het Openbaar Ministerie. Het advies is om een handhavingsverzoek bij de politie in 

te dienen.

RWS

Waarom is er niet gemeten aan het wind van de Nienhuis Ruyskade Muiderberg, en daar omringende wijken? Dit ligt veel 

dichterbij dan al die andere locaties. Weesperstraat is midden in Muiden? Dit moet een fout zijn, lijkt mij?

De meetlocaties zijn begin 2019 afgestemd met de gemeente en Minder Hinder. Er is maar voor een beperkt aantal locaties gekozen. De 

locatie aan de Breitnerlaan ligt het dichtst bij de Nienhuis Ruyskade en is hiermee vergelijkbaar. Er is specifiek gekozen om ook een locatie in 

het centrum van Muiden (Weesperstraat) te kiezen om ook te kijken naar de invloed van bebouwing. Dit is ook toegelicht tijdens de 

informatieavond. 
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