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Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Mark Marshall, VVD 
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Datum antwoord: 20 augustus 2019 

Onderwerp: Geluidsscherm station west 

 
Inleiding 
In de brieven van 30 november 2011 van de voormalige gemeente Bussum en een brief van 22 oktober 2013 van Prorail wordt 
de plaatsing van geluidsschermen aangekondigd aan de westelijke zijde van het station Naarden-Bussum. In de brief van 
Prorail wordt gespecificeerd dat deze schermen in de fase 2, na de aanpassingen aan het spoor geplaatst gaan worden. 
 
Vraag 1 
Kunt u bevestigen dat de geluidsschermen geplaatst worden zoals aangekondigd? 
 
Antwoord 
Hierover is onlangs mailverkeer geweest met een bewoner en uitgelegd wat de stand van zaken is . 
Hierna volgt een kopie van de beantwoording 1 op 1 aan deze bewoner. Dit om ruis te voorkomen. 

 
Hierbij reageer ik namens de gezamenlijke partijen op uw email van 7 juli. Ik ga eerst kort in op de achtergrond en 
stand van zaken en geef tot slot een antwoord op de door u gestelde vraag. 
 
De achtergrond 
De gemeente Gooise Meren is bezig met het project ‘sanering railverkeerslawaai’ in Bussum. De eerste fase van het 
project is enkele jaren geleden al uitgevoerd. Er zijn schermen geplaatst langs het spoor aan beide zijden van het 
spoor op verschillende locaties in Bussum. Vanwege de aanpassingen rondom het spoor/station Naarden-Bussum 
kent het project een tweede fase. Hiervoor is gekozen omdat bij de besluitvorming over de eerste fase nog 
onvoldoende duidelijk was over de exacte uitvoering van de aanpassingen rondom het spoor (en de gevolgen 
daarvan). Toen deze aanpassingen wel bekend waren, is voor de tweede fase van het project is in december 2016 in 
opdracht van de gemeente Gooise Meren door Sweco Nederland B.V. een concept geluidrapport opgesteld waarin 
de noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen. Dit rapport is om uiteenlopende redenen nooit tot afronding 
gekomen. 
In het concept rapport van Sweco wordt op basis van onderzoeksgegevens en de toetsing aan de geldende 
regelgeving vooralsnog geconcludeerd dat het plaatsen van geluidschermen aan de westzijde ter hoogte van het 
station niet noodzakelijk is. Dit sluit overigens ook aan bij onze wens om hier geen schermen te plaatsen in verband 
met de verdere ontwikkeling van het gebied. Tijdens de participatiebijeenkomsten over de herinrichting van de 
westzijde van het station is – naar aanleiding van vragen hierover – door de gemeente onder verwijzing naar het 
concept onderzoeksrapport van Sweco ook aangegeven dat schermen aan de westzijde van het station niet 
noodzakelijk zijn op grond van de geldende regelgeving op het gebied van railverkeerslawaai. Wij hebben daarbij 
nadrukkelijk aangegeven dat besluitvorming over de plaatsing van schermen echter nog niet heeft plaatsgevonden 
en daarmee feitelijk nog niets vast staat. Na afronding van het rapport zal besluitvorming plaatsvinden over de 
plaatsing van schermen in de tweede fase van het project sanering railverkeerslawaai. 
Uw vraag 
Als antwoord op uw vraag wanneer er schermen worden geplaatst aan de westzijde van het station is het antwoord 
– in het licht van het voorgaande – dus dat hier thans dus geen schermen zijn voorzien. In het derde kwartaal van 
dit jaar starten wij de verdere voorbereidingen op voor de besluitvorming en subsidieaanvraag voor de 2e fase van 
het saneringsproject. Pas dan wordt een besluit genomen over de plaatsing van geluidschermen. Hierover wordt u 
nog nader door ons geïnformeerd. 
 
Vraag 2 
Kunt u aangeven wanneer (ongeveer) de plaatsing van geluidsschermen gepland staat? 
Antwoord 
Zie beantwoording vraag 1 
 


