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Geachte Raadsleden, 

De afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan het Actieplan geluid Leiderdorp (2008-2013). 
Het actieplan moet elke vijfjaar worden geactualiseerd. Daarom is voor de komende jaren 
een nieuw actieplan opgesteld. Het ontwerp van dat actieplan treft u bijgaand aan. Met deze 
brief willen wij u op de hoogte stellen van het ontwerp Actieplan Geluid en u de mogelijkheid 
bieden om hierop uw zienswijze in te dienen. 

Het Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 geeft een evaluatie van het gevoerde beleid in de 
afgelopen vijfjaar. Verder wordt in dit actieplan vastgelegd welke concrete acties de 
gemeente voornemens is te ondernemen om de omgevingskwaliteit te verbeteren door geluid 
te beperken en om de omgevingskwaliteit te beschermen op plaatsen waar die kwaliteit nu 
goed is. 

Voortzetting van bestaand beleid 
In het actieplan wordt een geluidsniveau bepaald als drempel om maatregelen te treffen. 
Deze plandrempel blijft op hetzelfde niveau al in het vorige Actieplan Geluid. De keuze om 
vast te houden aan deze plandrempel is ingegeven door de wens een realistische doelstelling 
neer te zetten en aan te sluiten bij geluidbelastingen waarboven ernstige gezondheidseffecten 
kunnen optreden. Gevoelige bestemmingen waarbij de plandrempel wordt overschreden 
blijven een aandachtspunt. De nadruk ligt echter op maatregelen die ook voor locaties onder 
de plandrempel effectief zijn om zo de (kosten)effectiviteit van de maatregelen te 
optimaliseren. 

In het bijgevoegde actieplan wordt beschreven welke acties, in de planperiode 2013-2018, 
nodig zijn om de situatie langs de wegen te verbeteren. De meest kosteneffectieve maatregel 
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is het toepassen van geluid reducerend asfalt (gemiddeld 3 dB reductie). Wanneer dit wordt 
toegepast binnen het reguliere onderhoudswerk of binnen projecten, zijn de meerkosten 
hiervoor beperkt. 

Procedure 
De verplichting tot het opstellen van een actieplan voor geluid is opgenomen in de Wet 
Milieubeheer. In deze wet is tevens bepaald dat het actieplan wordt voorbereid en vastgesteld 
door het college. Het plan is onder begeleiding van de Omgevingsdienst West-Holland 
opgesteld. 

Het ontwerp actieplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, ledereen kan gedurende deze 
periode zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Wij hebben het ontwerp Actieplan Geluid 
Leiderdorp 2013-2018 in concept vastgesteld op 25 juni 2013. Het actieplan ligt ter inzage 
vanaf 28 juni 2013. 

Rol van de raad 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het ontwerp Actieplan Geluid Leiderdorp 
2013-2018 en u uitnodigen om uw visie op dit plan kenbaar te maken. De raad kan een 
zienswijze geven op het ontwerp actieplan. Wij stellen daarom voor het actieplan te 
bespreken in uw commissie Ruimte. Bij deze bespreking kunt u aangeven op welke punten 
het actieplan aangepast of aangevuld moet worden. 

Na de tervisielegging zullen wij, met in achtneming van de reacties van de raad en alle 
binnengekomen zienswijzen, het Actieplan Geluid Leiderdorp 2013-2018 als definitief plan 
vaststellen en toezenden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Vragen 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen 
dan kunt u contact opnemen met Lars Nederlof. Beschikbaar van maandag t/m donderdag 
van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-46809350 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

-t.1v1. Driessen-Jansen 
burgemeester 


