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Op 23 januari 2020 heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden om het onderwerp geluidsoverlast 

binnen de gemeente, het Meerjarenplan geluid (MJPG) en het bewonersinitiatief de Zonnegeluidswal 

nader te bespreken. Dit verslag geeft een samenvatting van de besproken onderwerpen en de 

gemaakte afspraken. 

 

Achtergrond 
Vanaf 2020 is het Actieplan Leefbaarheid van kracht in de gemeente Gooise Meren. Aspecten die te 

maken hebben met de wijze waarop inwoners de leefbaarheid van de gemeente ervaren, onder meer 

de geluidsbeleving, vallen hieronder. Met name bij de aanleg van (nieuwe) wegen spelen het 

geluidaspect en de impact hiervan mee. De gemeente heeft aangegeven geluidsoverlast en 

bewonersparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan. In dit kader steunt Gooise Meren ook het 

bewonersinitiatief van de zonnegeluidswal en zijn in opdracht van de gemeente geluidsmetingen 

uitgevoerd langs het traject A1-A6.  

 

Brief                           

In september 2019 is namens de gemeente Gooise Meren een brief aan het Ministerie van 

Infrastructuur en Rijkswaterstaat verstuurd, met als onderwerp een oplossing te overwegen voor 

geluidsoverlast langs A1 Naarderbos. De adviseurs van Rijkswaterstaat gaven tijdens het gesprek aan 

hier destijds niet van te voren over geïnformeerd te zijn door de gemeente.  Afgesproken is om de 

huidige ambtelijke contacten te onderhouden. Een conceptbrief ter beantwoording van de 

gemeentelijke brief, en in lijn met de in 2018 gestelde Kamervragen, is opgesteld door het Bestuursstaf 

van Rijkswaterstaat. Zodra duidelijk is wanneer de brief verstuurd wordt, laat Rijkswaterstaat dit aan 

gemeente Gooise Meren weten.  

MJPG                      

Een aantal woningen in het Naarderbos is onder het MJPG voor fase twee in aanmerking gekomen. Er 

is een herijkingstoets uitgevoerd door het bevoegd gezag, die het saneringsplan verder gaat 

vaststellen. Een deel van de woningen lijkt niet meer in aanmerking te komen omdat deze te nieuw 

zijn. Wanneer een huis wordt gebouwd, dient rekening gehouden te worden met de geluidsimpact. 

Indien hier geen rekening mee is gehouden vooraf en tijdens de bouw, hebben deze woningen geen 

recht op sanering. Indien woningen van de saneringslijst komen te vervallen, wordt dat eind Q1 bekend 
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Notitie
We verwachten eind Q1 duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van maatregelen in fase 2.



  

 
 
 

 
 

bij Rijkswaterstaat. De gemeente heeft Rijkswaterstaat bevraagd over de mogelijkheid om de subsidie 

onder het MJPG te gebruiken voor de financiering van de zonnegeluidswal. Rijkswaterstaat geeft aan 

eventueel mee te kunnen denken in het bewonersinitiatief van de Zonnegeluidswal wanneer er meer 

(financiële) zekerheid is over fase twee MJPG. 

Business case                       

Het bewonersinitiatief van de Zonnegeluidswal is besproken en ook het feit dat dit project al een tijd 

loopt. Het idee behelst het ontwikkelen van een zonnegeluidswal, zodat met de opbrengst van de 

zonnepanelen het scherm (uiteindelijk) bekostigd kan worden. De business case is reeds eerder aan 

Rijkswaterstaat gepresenteerd maar op dit moment zijn er nog enkele onduidelijkheden. Zo is voor 

Rijkswaterstaat de business case op basis van de brochure niet helemaal helder. Daarbij hebben er 

volgens Rijkswaterstaat wel veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de bewonersgroep; in 

eerste instantie zou er een maatregel getroffen worden waarbij een wal van 4 meter hoog gebouwd zou 

worden. Een wal heeft iets minder effect dan een scherm van 4 meter hoog. In eerste instantie had de 

bewonersgroep aangegeven dat zij een geluidsscherm prefereerden. Rijkswaterstaat geeft aan de 

achterliggende cijfers en overwegingen graag in te willen zien alvorens zij met de initiatiefnemers 

verder in gesprek zullen gaan. Een dergelijk bewonersinitiatief komt nog niet veel voor in Nederland. 

Langs de A58 is een soortgelijk voorbeeld van een initiatief. Dit traject ligt nu echter stil vanwege de 

nieuwe stikstofmaatregelen. Rijkswaterstaat heeft hierbij een faciliterende rol. Rijkswaterstaat heeft 

geen direct belang bij het plaatsen van nieuwe zonnepanelen; dit is voorbehouden aan derden. Daarbij 

moet bij het aanleggen van een zonnegeluidswal goed nagedacht worden over grondverzet en 

eigendom. 

Vervolgafspraken 

 Gemeente Gooise Meren stemt af of de rapportage van DGMR/Sensornet gedeeld kan worden met 

Rijkswaterstaat.  

 Gemeente Gooise Meren stemt af of de business case van de zonnegeluidswal inclusief 

onderliggende onderbouwing, toegestuurd kan worden aan Rijkswaterstaat. 

 Rijkswaterstaat zal gemeente Gooise Meren informeren zodra er meer duidelijkheid is omtrent de 

verzending van de brief en het MJPG. 

 Rijkswaterstaat zal de bovengenoemde rapportages bestuderen.   
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grondgebruik, ...
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Notitie
Zodra de nieuwe berekeningen zijn afgerond en maatregelen zijn bepaald, zal Rijkswaterstaat deze met de gemeente Gooise Meren bespreken.


