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Beste lezer,
Gemeente Maassluis en de aannemer bereiden de bouw voor van het tweede deel van
het geluidsscherm langs de A20 ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt.

De uitgebreide vergunningsprocedure loopt nog. Om medewerking te kunnen geven aan
het verlenen van deze omgevingsvergunning is de uitgebreide Wabo-procedure
(wabo=wet algemene bepalingen omgevingsrecht) van toepassing. Dit houdt in dat na
ontvangst van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de gemeenteraad een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Dit betekent dat de raad moet
beoordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De verklaring is
afgegeven en deze heeft, samen met de ontwerpvergunning (incl. stukken), voor een
periode van zes weken ter visie gelegen. Tijdens die periode zijn geen zienswijzen
(reacties van een belanghebbenden) naar voren gebracht.

Snoei- en kapwerkzaamheden zijn gestart in week 4
De aannemer heeft in het voorjaar 20 bomen gekapt die plaats moesten maken voor de
bouw van het scherm. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Bij het kappen is
rekening gehouden met het broedseizoen dat loopt van 1 maart tot 1 juli. In deze
periode worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 75 meter van een nestplaats.

Planning van de bouw van het geluidsscherm
De raad heeft op 24 mei de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Dit betekent dat de raad instemt met het verlenen van de omgevingsvergunning voor de
bouw van het geluidsscherm. Volgende stap is dat het college besluit om de vergunning
ook echt te gaan verlenen. Naar verwachting verleent het college de vergunning voor
het geluidsscherm in de tweede helft van juni 2022. Daarna start de bezwaartermijn van
6 weken. Wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt, wordt er na de “bouwvak”vakantie
gestart met de bouw van het geluidsscherm.
Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van de uiteindelijke planning van de bouw
o.a. met deze nieuwsbrief.

Vragen of ideeën? Neem contact op

Gemeente Maassluis heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat ook
zij op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Tijdens dit project wordt regelmatig een
nieuwsbrief verstuurd met belangrijke informatie over het project.
Heeft u vragen? Of interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht
via participatie@maassluis.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met
projectleider infrastructuur, Wilco Kanbier via 06-15862105.
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