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Wij willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel
contact met u op te kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt een
zorgvuldige afhandeling.
Telefoonnummer
E—mai lad res
Welke documenten wilt u ontvangen van de provincie Noord
Holland?
Als u niet weet in welk document de door u gewenste
informatie staat,
beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk mogelijk.

Hilversum, 18 september 2018
Betreft: HOV A 27 afslag Hilversum aanleg
Geluidsscherm(en) Afrit/toerit Anna’s
hoeve plus busbaan A27 Hilversum
-

In het kader van Regeling Wet
openbaarheid van bestuur BWBR0005252.
verzoek ik u mij de volgende
informatie/documenten te verstrekken.
1. Onderliggende argumentatie /
documenten op basis waarvan besloten is
om (een) geluidscherm(en) te (gaan)
plaatsen
2. Modellen op basis waarvan berekend is
dat de geluidsnorm / GPP overschreden
wordt cg wat het geluid is en zal zijn in de
toekomst ( 5 10 jaar)
3. Geldende geluidsnorm / GPP en
Geluidnorm / GPP die gehanteerd zou
moeten worden als maximum en
waarboven (een) geluidscherm(en)
verplicht geplaatst zou moet worden
4. Wie is de opdrachtgever voor het
plaatsen van de/het geluidscherm(en)?
5. Het Besluit met betrekking tot plaatsen
geluidscherm (en) HOV A27 Hilversum
afrit/toerit Anna’s Hoeve
6. Afspraken/documenten tussen GNR en
Provincie met betrekking tot geluids
1 reducerende maatregelen en in het
—

bijzonder met betrekking tot plaatsing
geluidscherm(en)
7. Documenten van het overleg tussen
Provincie en de toenmalige cq huidige
grondeigenaar c.q. grond beheerder,
specifiek het GNR en de daaruit
voortvloeiende besluitvorming aangaande
compensatie ten behoeve van het GNR
8. Documentatie/verslaggeving Project
Silence
Het bovenstaande is een verzoek zoals
bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet
openbaarheid van bestuur (WOB). Met
verwijzing naar de termijn die is genoemd in
artikel 6, eerste lid van de WOB verzoek ik
u mij de gevraagde informatie voor 14
Oktober 2018 toe te sturen. Indien u
kosten in rekening brengt voor het maken
van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan
vooraf op de hoogte te brengen via een
email gericht aan
Hoogachtend,

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007 2001 DA HAARI EM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

De heer

Dhr.
BU/INFRA

Telefoonnummer 06

-

DrU-holland.nl
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Betreft: Verzoek om informatie d.d. 1 8 september 201 8

Ve rze nU datum

? NOV. 201e

Geachte heef”

Kenmerk

Op 1 8 september 201 8 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het
kader van de Wet openbaarheid van be5tuur (Wob). U verzocht ons om
openbaarmaking van informatie en documentatie over de aanleg van
(een) geluidscherm(en) langs de op- en afrit naar en van de A27 in
natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. Uw verzoek om informatie
heeft u gedaan aan de hand van acht vragen. Met deze brief ontvangt u
onze beslissing op uw verzoek om informatie.

11 28083/1141962

Uw kenmerk

Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen is het belangrijk te
weten dat alleen langs de (bus)oprit naar de A27 een geluidsscherm
gerealiseerd is, als onderdeel van het project HOV in ‘t Gooi. Langs de
busafrit wordt door de provincie geen geluidsscherm geplaatst.
Onderstaand treft u per vraag van u onze reactie aan.
1. Onderliggende argumentatie / documenten op basis waatvan
besloten is om (een) geluidscherm(en) te (gaan) plaatsen
De geluidsschermen langs de busoprit naar de A27 zijn geplaatst op
basis van de wettelijke noodzaak, wat nader is omschreven in paragraaf
1 .1 van het Akoestisch onderzoek HOV in t Gooi, aanpassing rijksweg
A27 (kenmerk R002-1 236594EG1-evp-V02-NL d.d. 26 april 201 7). Uit
dit onderzoek blijkt dat het geluidseffect van de aanleg van de busoprit
zodanig is, dat conform wet- en regelgeving mitigerende maatregelen
nodig zijn. Dit onderzoek is meegezonden als bijlage 1.
2. Modellen op basis waatvan betekend is dat de geluidsnorm / GPP
overschreden wordt cg wat het geluid is en zal zijn in de toekomst ( 5
10 jaar)
In het telefonisch contact van 6 oktober 201 8 met de heer
omgevingsmanager HOV in ‘t Gooi, dat met u heeft plaatsgevonden na

-
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het verkrijgen van het WOB-verzoek, heeft u aangegeven dat volstaan
kan worden met tabellen waaruit blijkt dat de geluidsnorm
overschreden wordt. In het bijgevoegde geluidsonderzoek treft u deze
tabellen aan.
3. Geldende geluidsnorm / GPP en Geluidnorm / GPP die gehanteerd zou
moeten worden als maximum en waarboven (een) geluidscherm(en)
verplicht geplaatst zou moet worden.
Hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde geluidsonderzoek.
4. Wie is de opdrachtgever voor het plaatsen van de/het
geluidschetm(en)?
Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft Rijkswaterstaat de
aanleg van de schermen opgenomen in het uitvoeringscontract voor de
verbreding van de A27. De kosten voor de aanpassing van het
geluidsscherm ten opzichte van het Iracébesluit komen voor rekening
van de provincie.

5. Het Besluit met betrekking tot plaatsen geluidscherm (en) HOVA27
Hilversum afrit/toerit Anna ‘s Hoeve
Het besluit van Provinciale Staten tot realisatie van het project HOV in ‘t
Gooi dateert van 3 februari 2014 en is via de website van de provincie
in te zien. De aanleg van het scherm is een direct gevolg van de
vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan en de daarin beschreven
mitigerende maatregelen op het gebied van geluid. Het
vaststellingsbesluit is op 3 oktober 201 6 genomen door Provinciale
Staten en is in te zien via de website van de provincie Noord-Holland.
6. Afspraken/documenten tussen GNR en Provincie met betrekking tot
geluid reducerende maatregelen en in het bijzonder met betrekking tot
plaatsing geluidscherm(en)
Met GNR is niet gesproken over de plaatsing van het geluidsscherm
langs de (bus)oprit naar de A27 in Anna’s Hoeve. Wij kunnen hiervan
dan ook geen afspraken of documenten overhandigen.
7. Documenten van het overleg tussen Provincie en de toenmalige cq
huidige grondeigenaar c.q. grondbeheerder, specifiek het GNR en de
daaruit voortvloeiende besluitvorming aangaande compensatie ten
behoeve van het GNR
De gronden onder het geluidsscherm waren in eigendom van
Rijkswaterstaat en een particuliere partij, niet zijnde het GNR. De
benodigde grond van de particuliere partij is door de provincie
aangekocht. De betreffende partij is hiervoor financieel gecompenseerd.
Met Rijkswaterstaat wordt nog gesproken over overdracht van
eigendom danwel het vestigen van een recht van opstal. Indien hier
sprake zal zijn van compensatie, zal dit eveneens financieel zijn.

1128083/1141962

Provincie
Noord-Holland
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8. Documen tatie/versIaggevin Project Silence
Het Project Silence is niet bij ons bekend. Wij hebben bij een
geluidsdeskundige navraag gedaan naar dit door u genoemde project.
Silence is een rekenmodel van Rijkswaterstaat, waarmee op basis van
verkeersaanbod door berekening het GGP wordt bepaald. Voor verdere
informatie over Silence verwijzen wij u naar Rijkswaterstaat.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

secretarE

Remkes

R.M. Bergkamp

Bijlage: Akoestisch onderzoek HOV in t Gooi
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www. noord-holland. n 1.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maat u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
—

Nooc’

-

Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007

2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon
Uh r.
BU/l N FRA

201 2 HR HAARLEM
Telefoonnummer +3123
roord-holland,nl

lii

Verzenddatum
Betreft: Wob-verzoek dhr

? NOV, ZOJB
Ken merk

Geachte leden,

1128083/1141 978

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

Uw kenmerk

Op 1 8 september 201 8 hebben wij een verzoek om informatie
ontvangen van de heet *.I
uit Hilversum. Het verzoek betreft
informatie en documentatie over de aanleg van (een) geluidscherm(en)
langs de op- en afrit naar en van de A27 in natuur- en recreatiegebied
Anna’s Hoeve.
Bijgevoegd treft u aan een afschrift van onzë beslissing op het verzoek.
Deze beslissing zal met het verzoek en de openbare informatie in
geanonimiseerde vorm gepubliceerd worden via www.noord
holland. nl /Wob

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

.M BergkamP
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