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2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
3. De kosten van dit besluit bedragen € 17100,- ex BTW per jaar en komen ten laste van het

product milieuzorg programma 9. (Kwaliteit fysieke leefomgeving)
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer

Portefeuille Rob van Doorn
Auteur Dhr. P.M. OnelOplegvel

Collegebesluit Telefoon 5113516
E-mail: pmonel@haarlem.nl

STZ/MIL Reg.nr. 2011/149218
GEEN bijlagen kopiëren

Onderwerp
Geluidsmetingen Schiphol

B & W-vergadering van
28 juni 2011

DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd om te besluiten tot het voortzetten van deelname aan Geluidsnet.
Dit gebeurt voor de periode van 1 december 2010 tot 1 december 2014, dus voor 4 jaar.
Met deze nota worden de actiepunten (BBP) 341 en 375 afgedaan.
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Onderwerp: Geluidsmetingen Schiphol
Reg. Nummer: STZ/MIL 2011/149218

1. Inleiding
In de Raadsvergadering van 25 november 2010 sprak een meerderheid van de Raad
zich uit voor voortzetting van deelname aan Geluidsnet.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot voortzetting van deelname aan Geluidsnet tot 1

december 2014
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
3. De kosten van dit besluit bedragen € 17100,- ex BTW per jaar en komen

ten laste van het product milieuzorg programma 9 (Kwaliteit fysieke
leefomgeving)

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer

3. Beoogd resultaat
Via deelname aan Geluidsnet blijven 5 meetpunten binnen de Haarlemse gemeente
grenzen actief ter indicatieve vaststelling van door het vliegverkeer veroorzaakte
geluidsniveaus.

4. Argumenten
Het college geeft met haar besluit gevolg aan de door de Raad in meerderheid
aangenomen motie over dit onderwerp. Het college kiest hierbij voor Geluidsnet
aangezien gebleken is dat de kosten van een vergelijkbaar systeem, te weten
Luistervink, per meetpost beduidend hoger uitvallen dan Geluidsnet.
De kosten van deelname aan Geluidsnet tot 1 december 2014 bedragen € 17100,-
exclusief BTW per jaar en worden bekostigd vanuit de post Geluidmetingen
(1651.4497.2584). De eerste 2 jaar en de daarna volgende 2 jaar wordt deze post
gevoed vanuit de programma’s 9 en 8. (Kwaliteit fysieke leefomgeving en
Bereikbaarheid en mobiliteit) respectievelijk kostenplaats 950641 (Overschot
baggeren fase 1) en kostenplaats 1541.4497.1280 (Onderhoud Verkeerslichten).
Om het budget voor 2013 en 2014 op de juiste plaats in de begroting te zetten, zal
bij de 2e BERAP 2011 aan de raad worden verzocht de € 17.100,- voor 2 jaar over
te hevelen van programma 8 naar programma 9.
De meetresultaten kunnen eventueel ook worden gebruikt bij nadere
standpuntbepalingen rond Schiphol.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
In ruil voor de bijdrage vanuit de gemeente Haarlem houdt Geluidsnet B.V. de
eerdergenoemde 5 meetpunten in bedrijf. Voor de burgers van Haarlem en andere
geïnteresseerden zijn de metingen te volgen via de website www.geluidsnet.nl
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7. Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


