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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad,

In 2019 heeft uw raad ingestemd methet leveren van eenfinanciéle bijdrage (uit het regionale

mobiliteitsfonds) aan het vergroten van de capaciteit van het spoor tussen Overveen en Zandvoort.

Aanleiding was de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Een substantieel deel van de

bezoekers zou met(extra) treinen vervoerd moeten worden.

Bedenkingenoverextra treingeluid

Uw raad had bedenkingen over hetrijden van maximaal 10-12 treinen per uur vanwege de

geluidbelasting voor de bewoners langs het spoor. Met een tweetal moties heeft uw raad

uitgesproken, dat de geluidhinder niet of nauwelijks toe mag nemen. Het college heeft toegezegd de

geluidbelasting te gaan onderzoeken en met bewoners (stichting TOOS en de later aangesloten

bewonersgroep Tetterodeweg), NS en ProRail te overleggen over de geluidproblematiek en

mogelijke mitigerende maatregelen.

Geluidonderzoek

In 2020 is de Formule 1 niet doorgegaan vanwege de Coronapandemie. In 2021-2022 is het

geluidonderzoek alsnog uitgevoerd onder regie van de OD IJmond. Inmiddels is het definitieve

rapport opgeleverd. Het rapport dient -samen met de resultaten van de door TOOS geïnitieerde

bewoners-enquête, die momenteel nog uit staat- als input voor verder overleg met bewoners, NS en

ProRail.

In dat overleg staan centraal de vragen:

e _of en hoeveel geluidhinder de bewoners ervaren;

e of en zo ja welke mitigerende maatregelen denkbaarzijn;

e of die maatregelen ook door bewoners gewenst worden;
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e of die maatregelen ook technisch en financieel uitvoerbaar zijn (voor zowel de gemeente en

de Bereikbaarheidsregio als ProRail en NS) .

Onderzoeksrapport ter informatie

Gelet op de actieve betrokkenheid van uw raad bij dit dossier, leek het ons goed het geluidonderzoek

nu reeds met uw raad te delen. U treft het aan als bijlage bij deze brief. Ook bijgevoegd is een

verklarend/samenvattend memo van de OD IJmond.

Het college zal de komende tijd, en na het bekend worden van de resultaten van de bewoners-

enquête, verder in overleg gaan met de betrokken partijen om antwoorden te krijgen op de

genoemde vragen. Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat en er zicht is op een vervolgproces,

komen wij bij uw raad terug.
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