Retouradres: Rijkswaterstaat | |
RWS INFORMATIE

Bureau Sanering Verkeerslawaai
Dhr. Soede
Postbus 97
3440 AB Woerden

RWS Bestuursstaf
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
T 088 797 0050
www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon
Karen van Vianen
Adviseur productie
T 06-15660141
Karen.van.vianen@rws.nl

Datum
15 mei 2020
Onderwerp Opstellen ontwerpbesluit saneringsplan Limburg fase 1

Geachte heer Soede,

Ons kenmerk
RWS-2020/30912
Bijlage(n)
Saneringsplan en akoestisch
onderzoek Limburg fase 1

Middels deze brief verzoek ik u om namens de minister van Infrastructuur en
Waterstaat op grond van artikel 11.56 van de Wet milieubeheer het
ontwerpbesluit saneringsplan Limburg fase 1 op te stellen en te publiceren.
Daarnaast verzoek ik u om de daaraan gerelateerde geluidproductieplafonds te
wijzigen. Brigit Vennemann is namens uw bureau betrokken geweest bij de
toetsing van dit saneringsplan.
Inhoud van het plan
Het saneringsplan Limburg fase 1 heeft betrekking op delen van de rijkswegen A2,
A67, A73, A76 en A79 gelegen in de provincie Limburg. Voor een overzicht van
deze wegvakken verwijs ik u naar het saneringsplan in de bijlage. Hiermee wordt
voor dit plangebied invulling gegeven aan de voor Rijkswaterstaat verplichte
geluidsanering langs rijkswegen.
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied 127
saneringswoningen aanwezig zijn. Door het treffen van 6 bronmaatregelen (circa
5,7 km) en 10 overdrachtsmaatregelen voldoet de geluidbelasting op 25
saneringsobjecten aan de streefwaarde. De 102 objecten waar de streefwaarde
niet wordt gehaald worden na het onherroepelijk worden van het besluit tot
vaststelling van dit plan onderzocht op benodigde gevelisolatie om het wettelijk
vastgelegde maximale geluidniveau in de woning te halen.
Voor een overzicht van de saneringswoningen en de te nemen bron- en
overdrachtsmaatregelen verwijs ik u naar het saneringsplan.
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Onderliggende documenten
Bij deze brief behoren als bijlagen het saneringsplan Limburg fase 1 en het
akoestisch onderzoek Limburg fase 1. Hierin is de benodigde informatie
opgenomen om het plan vast te kunnen stellen. Deze documenten zijn vanwege
omvang reeds per e-mail toegestuurd aan Brigit Vennemann van uw bureau.
Een afschrift van deze brief stuur ik aan de DG Mobiliteit.
Met vriendelijke groet,
De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

Drs. M.C .A. Blom
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