Motie
Onderwerp motie:

Meten is weten … geluidsmetingen

Vergaderdatum:

12 juli 2017

Agendapunt (nr en naam):

1b3

Vreemd aan de orde van de dag

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:

1) Om te onderzoeken of op korte termijn geluidsmetingen in te zetten zijn om de berekende geluidsniveaus
zoals aangegeven in de op te stellen Geluidbelastingkaarten 2016 te vergelijken met gemeten geluidsdata op
locaties in Gooise Meren waar volgens omwonenden de maximale geluidbelasting (>65dB) overschreden
wordt.
2) De resultaten van de gemeten geluidsniveaus ook te gebruiken voor de overlegfase met Rijkswaterstaat
(RWS) in het kader van het MJPG (Meerjaren Programma Geluidssanering) rond de A1 en A6.
3) De raad te informeren over de uitkomsten van de geluidsmetingen en het overleg met RWS ten aanzien van
het MJPG.
En gaat over tot de orde van de dag.
1

Toelichting
Overwegende dat:
a)

Geluidsoverlast een gevaar kan zijn voor de gezondheid van de inwoners van Gooise Meren.

b)

De gemeente geluidbelastingkaarten moet vaststellen (zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/hindergezondheid/geluid/uitvoering-kartering/index/).

c)

Rijkswaterstaat op haar website bevestigt “De maximale geluidbelasting op de gevel van woningen is 65 dB. Dit is de
grenswaarde. Een hogere geluidbelasting dan 65 dB staat de wet niet toe. Tenzij de minister van Infrastructuur en Milieu dit
heeft goedgekeurd”.

d)

Inwoners van het Naarderbos nu regelmatig zelf geluidsniveaus meten van rond de 80dB en op andere locaties zoals het
Thijssepark / Keverdijk in Naarden en Muiderberg inwoners ook zorgen hebben over de geluidsniveau’s.

e)

Rijkswaterstaat in de periode 2017-2018 onderzoek doet naar geluidsoverlast in het kader van het MJPG
(meerjarenprogramma geluidssanering) (zie https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/meerjarenprogrammageluidsanering-mjpg-aanpak-geluidoverlast-woningen/planning-en-aanpak.aspx) en later bekend zal maken waar geluid
sanerende maatregelen ingezet zullen worden.

f)

Rijkswaterstaat werkt aan inperken van geluidsoverlast langs de rijkswegen volgens het MJPG, er echter signalen zijn die
erop wijzen dat wegens krappe rijksmiddelen de normen t.a.v. geluid beperkende maatregelen mogelijk zullen worden
aangescherpt.

g) De geluidbelastingkaarten “slechts” gebaseerd zijn op berekeningen en geluidsmetingen meer duidelijkheid kunnen geven
over de daadwerkelijke geluidsniveaus in de gemeente Gooise Meren.
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