
MEMORANDUM 

 
 
 2021MM112 
 

 
DATUM 15-9-2021 

AAN Statencommissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Gedeputeerde Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Update geluidsoverlast trams 

 
 

Geachte Commissieleden, 
 

Op 15 juli is een memo verstuurd naar uw commissie over de aanpak van de geluidsoverlast veroorzaakt   door de 
trams. Aanvullend op deze memo volgen onderstaand enkele actualisaties om u nader te informeren. 

 
Dit betreft: 

 
1. De planning en locaties van de baansmeerinstallaties 
2. Inzet vervangend busvervoer 
3. Juridische claims 

4. Communicatie bewoners 
 

Ik licht deze onderdelen graag verder toe: 

 
Ad 1: De planning en locaties van de baansmeerinstallaties 

 

De opdracht voor de realisatie van 16 baansmeerinstallaties (= 8 locaties) is verleend. Uitgegaan werd van een start 
realisatie eind augustus. Dit is ook gemeld in het hiervoor genoemde memo. Hierin is een beperkte vertraging opgetreden. 
De leverancier heeft de eerste 4 installaties inmiddels beschikbaar en wacht nog op de levering van componenten voor de 
andere installaties en de definitieve werkplanning van de aannemer. In week 38/39, dus voor eind september, wordt 
gestart met de (boor)werkzaamheden voor de aanleg. De planning is, dat de werkzaamheden lopen tot en met week 47 
voor de realisatie van alle 16 installaties. 

 
Locatie baansmeerinstallaties 

 
De locaties m.b.t de baansmeerinstallaties zijn inmiddels op basis van prioriteit ingepland. 

 



Ad 2: Inzet vervangend busvervoer 
 

Door de beperkte vertraging in de planning van de baansmeerinstallaties zal het vervangend busvervoer tevens langer ingezet 
blijven en wel tot medio oktober. Deze maatregel gold in eerste instantie voor de zomerperiode tot de realisatie van de 
baansmeerinstallatie en was bedoeld om de nachtrust in IJsselstein, waar de overlast op enkele punten het meest ernstig is te 
garanderen. Het betreft de vervanging van de tramritten vanaf 22.00 uur tot einde dienstregeling tussen de eindhalte IJsselstein 
Zuid en Nieuwegein Centrum. 

 
Ad 3: Juridische claims 

 

Naar aanleiding van de overlast zijn er door omwonenden vier (juridische) claims neergelegd. Omdat hier mede een taak ligt 
voor de RUD en het gaat om Toezicht en Handhaving, neemt gedeputeerde Schaddelee op dit specifieke dossier afstand van 
zijn VTH-portefeuille. Zo willen we bestuurlijk en ambtelijk bijdragen aan een behandeling die juridisch juist, transparant en 
onafhankelijk is. Dit is belangrijk voor het vertrouwen dat onze inwoners mogen hebben in het Provinciale toezicht. 

 
Ad 4: Communicatie bewoners 

 

De planning en locaties van de baansmeerinstallaties worden deze week door middel van een bewonersbrief gecommuniceerd 
naar de bewoners. In deze brief wordt ook informatie rondom de dienstregeling in de avonduren gecommuniceerd. 

 
Ook zal, zoals afgesproken met de gemeente IJsselstein, opnieuw een bewonersavond worden georganiseerd. Onder 
voorbehoud wordt er aangestuurd op 1 november 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 


