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Martijn Kahlman (PvdA), Freek Vos (GroenLinks), Herman de Hollander (CDA), Jelmer Kruyt
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Geluidsmetingen J.P. Thijssepark Naarden
M21-59
Motie Vreemd aan de orde van de dag.
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
1.
2.
3.
4.

Geluidsmetingen te doen uitvoeren in het J.P. Thijssepark te Naarden, ter vaststelling van de
geluidsoverlast van de A1;
De kosten voor deze metingen, zoals verwoord onder punt 1, ten laste te laten komen van het
leefbaarheidsbudget;
Het Buurtplatform Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven bij de metingen te betrekken;

Bij de verdere uitwerking van de zonnegeluidwal er voor zorg te dragen dat de aanleg
van de zonnegeluidswal in combinatie met stil asfalt niet mag leiden tot een hogere
geluidsbelasting bij het Thijssepark, dit aantoonbaar te maken en de raad hierover te
informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De inwoners van het J.P. Thijssepark al jaren geluidsoverlast ervaren van de A1;
2. Metingen de enige objectieve en betrouwbare manier zijn om geluidsniveau’s vast te stellen;
3. Het saneringsregiem c.q. het Meerjarenprogramma Geluidsanering niet van toepassing is op het J.P. Thijssepark;
4. Het coalitieakkoord aangeeft: “We zullen waar er een vermoeden is dat er normen worden overtreden, aandringen op
metingen of zo mogelijk zelf metingen (laten) verrichten” (Hoofdstuk 2.3, pagina 9);
5. Dit het geval is wat betreft de locatie J.P. Thijssepark;
Voorts overwegende dat:
6. Door metingen objectieve informatie verkregen wordt, op basis waarvan het gesprek met Rijkswaterstaat kan worden
aangegaan teneinde geluidswerende maatregelen te realiseren, nog los van een eventueel toename als gevolg van de
plaatsing van de zonnegeluidswal;
7. Mogelijkerwijs de overlast zal toenemen als gevolg van weerkaatsing van de te plaatsen zonnegeluidswal.

