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Betreft: Innovatieve oplossing voor geluidsoverlast Al Naarderbos 

Geacht college, 

Op 10 september 201 9 stuurde u een brief over het verbeteren van de 
geluidsituatie bij de Al Naarderbos. U geeft aan dat u mogelijkheden 
ziet in het combineren van kansen voor energieopwekking en het 
nemen van geluidswerende maatregelen. In het bijgevoegde 
lobbyboekje staat een business case en de belemmeringen die worden 
gezien. Aan het einde van uw brief vraagt u ons standpunt. Allereerst 
onze excuses voor de late beantwoording van uw brief. 

Het college van Gedeputeerde Staten staat positief tegenover 
duurzaamheidsinitiatieven gecombineerd met het verbeteren van de 
leefbaarheid. De door u aangedragen oplossing voor het terugdringen 
van geluidsbelasting en het hierbij meenemen van de energieopgave is 
daarom interessant. Wij laten Rijkswaterstaat weten dat wij het 
interessant vinden dat deze mogelijkheid verder wordt onderzocht. 

Bij deze willen wij ingaan op de belemmeringen die in het lobbyboekje 
staan benoemd. Met uw brief zijn wij op de hoogte gebracht en bewust 
geworden van het initiatief en de mogelijke voordelen. Ook wordt 
gesteld dat de provincie eigenaar is van een deel van de beoogde 
locatie en dat de samenwerking binnen het project daarom een 
uitdaging wordt. Uit het lobbyboekje blijkt de exacte ligging van de wal 
niet, maar wanneer deze op provinciale grond komt, staan wij open 
voor een gesprek over een passende oplossing. 

Verder gaan wij graag in op het standpunt van Rijkswaterstaat, de 
beheerder van de weg. In de reactie van Minister Van Nieuwenhuizen 
van november 201 8 op deze kwestie geeft zij aan dat op deze locatie 
inderdaad een saneringsopgave ligt en dat deze is opgenomen in het 
meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). In dit programma worden 
in de eerste fase de hoogst belaste woningen gesaneerd. De woningen 
bij de Al Naarderbos behoren daar niet toe. Wij hebben begrip voor het 
op deze wijze prioriteren van projecten. 

Wel wordt door de minister aangegeven dat er in overleg met de 
gemeente gesproken zal worden over de te nemen geluidsmaatregelen, 
de (extra) wensen en eisen ten aanzien van de uitvoering daarvan en de 
mogelijkheid om de uitvoering te combineren met het realiseren van 
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zonnepanelen. Hieruit blijkt volgens ons dat er vanuit Rijkswaterstaat 
bereidheid is om naar de mogelijkheden voor een geluidswal te kijken. 

Hiermee hopen wij u op de hoogte te hebben gebracht van ons 
standpunt betreft dit initiatief. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast 


