Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren
Onderwerp:
Geluidsbelasting nieuwe Rosa Spier Huis
Laren, 28 januari 2019
Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van Orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hiernavolgende
vragen over de geluidsbelasting bij het nieuwe Rosa Spier Huis, ter mondelinge
beantwoording in de raadsvergadering van 30 januari 2019.
Inleiding:
Wij hebben kennis genomen van de brief d.d. 21 januari 2019 van Stichting Behoud
Erfgoed Rosa Spier Huis. De Stichting stelt onder andere dat de 43 zorgwoningen in
het Cultuur- en Zorggebouw van het nieuwe Rosa Spier Huis niet voldoen aan de
eisen die de Wet geluidhinder stelt. Dit wordt onder meer duidelijk gemaakt aan de
hand van een aantal bijlagen waarop is te zien dat de geluidscontour van 55-59 dB
zodanig is verschoven richting Lange Wijnen dat het zorggebouw (43
wooneenheden) nu binnen die contour valt en de vergunning daardoor is verleend in
strijd met de Wet geluidhinder.
Vragen:
1. Kan het college bevestigen dat de Geluidskarteringskaart Laren (december
2016) twee weken voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het
nieuwe Rosa Spier Huis is vastgesteld en ook als memo aan de raadsleden is
verzonden?
2. Kan het college bevestigen dat de omgevingsvergunning is verleend en dat is
verzuimd de actuele geluidssituatie bij de toetsing van bouwaanvraag te
hanteren, waardoor de 43 zorgwoningen in het Cultuur- en Zorggebouw
binnen de geluidscontour van 55-59 dB vallen volgens deze
Geluidskarteringskaart Laren (december 2016), evenals een deel van de
woonappartementen, met name van de hoogste verdiepingen?
3. Zo ja, was c.q. is het college zich ervan bewust dat de geprojecteerde 43
zorgwoningen voor cliënten in het Cultuur- en Zorggebouw van het nieuwe
Rosa Spier Huis evenals een deel van de woonappartementen - met name van
de hoogste verdiepingen - binnen genoemde geluidscontour van 55-59 dB
vallen en krachtens artikel 83, lid 1, van de Wet geluidhinder niet gebouwd
hadden mogen worden?
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4. Zo ja, kan het college verklaren hoe dit toch heeft kunnen gebeuren en welke
maatregelen u gaat treffen om de geluidsproblematiek van het nieuwe Rosa
Spier Huis in overeenstemming met de Wet geluidhinder te brengen, zodat
gezondheidsrisico's voor de toekomstige bewoners worden voorkomen?
Wij zien de antwoorden op onze vragen met belangstelling tegemoet.
Jacqueline Timmerman
Fractievoorzitter Liberaal Laren
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