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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 februari 2012 tijdens het vragenuur stelde de fractie van de Christenunie-SGP vragen 
over geluidsoverlast nabij de N 207.Onderstaand trefi u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Is er een vergunning verleend voor de werkzaamheden in de nacht van 27 op 28 januari 
2012 nabij de N 207 fen zuiden van Nieuw-Vennep? 

Antwoord: Voor de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van twee viaducten in de 
N 207 is op basis van artikel 4:6 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een 
geluidsontheffing verleend. 

Vraag 2: 
Waarvoor is de vergunning verleend? 

Antwoord: de ontheffing is verleend in verband met geluidhinder in de avond- en 
nachtperiode. Er worden werkzaamheden uitgevoerd die in of boven de spoorbaan 
plaatsvinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aantal buitendienststellingen van het 
spoor. De ontheffing is verleend voor werkzaamheden in de avond- en nachtperiode tijdens 
de buitendienststellingen te weten: 
- 27 januari tot 30 januari 2012; 
- 20 april tot 23 april 2012 en; 
- 15 juni tot 18 juni 2012. 

De vergunninghouder heeft omwonenden in een straal van 300 meter afstand van het 
werkterrein op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. 
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Ons kenmerk 12.0443657 
Volgvel 2 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 

de secretaris, 


