
Van: Schrama, Nathalie N.Schrama@amsterdam.nl
Onderwerp: Geluidsschermen

Datum: 2 februari 2015 10:59
Aan: Jan Siersma (j.siersma@xs4all.nl) j.siersma@xs4all.nl, ggoly@xs4all.nl

Geachte heer Siersma en mevrouw Oly,
 
Tijdens het gesprek met mevrouw Berends is er afgesproken dat één en ander uitgezocht zou worden:

-          wat schrijft de Wet geluidhinder in geval van reconstructie voor;
-          wat zegt het bestemmingsplan over de te verwachten geluidhinder;
-          verschil schermen Buiksloterdijk en Texelweg.

 
In het bestemmingsplan Noord/Zuidlijn is in de toelichting het geluidaspect verantwoord. Er staat:
 
Ten aanzien van het wegverkeerlawaai het volgende. Door de aanleg van de Noord-Zuidlijn in de
middenberm van de Nieuwe Leeuwarderweg zal het wegtracé aldaar verplaatst moeten worden, en daarmee
ook de geluidsschermen. Daar hier sprake is van een reconstructie van een bestaande weg en in het
bestemmingsplan geen geluidsgevoelige bestemmingen worden opgenomen, is in het kader van het
bestemmingsplan geen geluidshinderprocedure aan de orde. De feitelijke verplaatsing van het wegtracé zal
waarschijnlijk niet leiden tot een toename van de geluidsbelasting van meer dan 2dB(A) voor de (buiten het
plangebied gelegen) geluidgevoelige bebouwing. Dit zou betekenen dat ook in het kader van de feitelijke
reconstructie geen geluidshinderprocedure gevolgd hoeft te worden. Een eventuele toename van de
geluidshinder na reconstructie zou overigens worden voorkomen door de geluidsschermen te verhogen.
Metingen en besluiten hierover vinden plaats in het kader van de feitelijke reconstructie van de weg.
 
Metingen en besluiten hadden moeten plaatsvinden bij het opstellen van het bestemmingsplan
Noord/Zuidlijn. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en bezwaren kunnen niet meer ingediend worden
ingediend.
 
Aangezien het bestemmingsplan onherroepelijk is, ga ik niet inhoudelijk in op wat de Wet geluidhinder in
geval van reconstructie voorschrijft.
 
Voor wat betreft de hoogte van de scherm aan de andere kant van de weg:
In de referentiesituatie (2003) was de berekende geluidsbelasting van de woningen aan de Texelweg lager
dan de berekende geluidsbelasting van de woningen aan de Buiksloterdijk, onder andere doordat de
woningen aan de Texelweg lager liggen dan de woningen aan de Buiksloterdijk en doordat de oude
geluidsschermen in 2003 aan de oostzijde (Texelweg) langer waren dan aan de westzijde (Buiksloterdijk).
Aan de oostzijde is hierdoor nu een grotere overschrijding van een toetswaarde dan aan de westzijde: het
scherm dient daarom aan de oostzijde over een lengte van circa 160m aanzienlijk hoger te worden dan aan
de westzijde.
 
Met vriendelijke groet,
N. Sietinga-Schrama
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