De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
Postbus 97,
3440 AB Woerden
Onderwerp: zienswijze op ontwerpbesluit inzake geluidproductieplafonds
uw kenmerk: IenW/BSK-2021/85123
Bathmen, 6 mei 2021
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij willen wij onze zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit van 1 april 2021
met kenmerk IenW/BSK-2021/85123 het voornemen bekend heeft gemaakt om met
toepassing van artikel 11.28, vierde lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de
gemeente Deventer toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op
referentiepunten gelegen langs de A1 ter hoogte van Bathmen indienen.
De Belangenvereniging Bathmen is als vertegenwoordiger van veel inwoners van Bathmen
en omstreken zeer nadrukkelijk betrokken geweest bij het initiatief om te komen tot
geluidswerende maatregelen. Dit heeft geresulteerd in afspraken met Rijkswaterstaat,
Provincie Overijssel en Gemeente Deventer, waarmee een convenant is gesloten over de
realisatie van zowel wettelijk noodzakelijke als bovenwettelijk gewenste
geluidsmaatregelen. Onderdeel van de afspraak is dat de geluidsproductieplafonds worden
verlaagd, rekening houdend met het totaal van de maatregelen die bestaan uit een
combinatie van geluidsschermen en wallen met een hoogte van 3 meter.
Uit het besluit blijkt dat bij de wijziging van de geluidsproductieplafonds is uitgegaan van
een afscherming met een hoogte die grotendeels 0 tot 1 meter bedraagt in plaats van 3
meter. Deze hoogte komt niet overeen met het convenant en ook niet met de daadwerkelijk
gerealiseerde afscherming.
De geluidsproductieplafonds moeten worden vastgesteld op basis van het totaal van de
wettelijke en bovenwettelijke maatregelen.
Over voorgaande is inmiddels contact geweest met zowel Rijkswaterstaat en de gemeente
Deventer die beamen dat er kennelijk een fout is gemaakt in de dataset waarop de te
wijzigen geluidsproductieplafonds zijn gebaseerd. Voor de goede orde dienen wij deze
zienswijze alsnog in.
Graag ontvangen wij een bevestiging van de goede ontvangst van deze zienswijze.
Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Bathmen (BVB)
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