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Afdeling Milieu en Ruimte / Geluid

mevrouw A. Rietveld

Geachte heer Kamsteeg,
Naar aanleiding van uw schrijven van 15 april 2008, waarin u ons opdracht geeft te
adviseren bij het opstellen van geluidbeleid "hogere waarde" voor de gemeente Papendracht,
zenden wij u hierbij het advies.
Het nu gezonden adviesrapport is gebaseerd op het beleidsdocument van de gemeente
Gorinchem en aangepast aan uw gemeente. Deze aanpassingen zijn conform hetgeen u met
mevrouw A. Rietveld van mijn afdeling, in september 2008 heeft besproken. Daarnaast zijn
enkele details in de Lay-Out van het document aangepast.
Daar mevrouw Rietveld enige tijd niet beschikbaar is voor vragen of opmerkingen, kunt u het
beste contact opnemen met de heer D. Nelemans van de afdeling Milieu en Ruimte, cluster
Geluid van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Wij gaan er van uit dat u ons op de hoogte
brengt zodra het beleid door uw college is vastgesteld en inwerking treed. Mocht u voor of bij
het vaststellen nog onze assistentie nodig hebben dan zijn wij daarvoor beschikbaar.
Vertrouwende erop u hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
MILIEUDIENST ZUID-HOLLAND ZUID
Het hoofd van de afdeling Milieu en Ruimte,

Daamen
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