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1. Waarom is niet onderzocht of het stuk waar de bus niet rijdt een 30 km zone zou kunnen 
worden?

Antwoord:
De gemeente heeft hierover een negatief advies van de hulpdiensten ontvangen. Daarom is deze 
variant terzijde gelegd ondanks dat deelnemers aan het participatietraject hier hun voorkeur voor 
uitspraken. 

De Simon Smitweg is een belangrijke hulpdienstenroute voor ambulances van en naar het Alrijne 
Ziekenhuis en voor het uitrukken van de brandweer vanuit de brandweerkazerne. Wanneer een 
snelheidsregime van 30 km/u zou worden ingesteld op het gedeelte waar geen bussen rijden dan 
moet de weg ook als zodanig ingericht worden, met de benodigde snelheidsremmende maatregelen. 
Dit is vanuit de hulpdiensten ongewenst vanwege de langere aanrijdtijden. Tevens is het voor de 
bereikbaarheid van het ziekenhuis gewenst om meerdere aanrijdroutes en uitvalroutes te hebben 
voor ambulances en niet alles te concentreren op één route. 

Gezien bovenstaande is vervolgens ook de wegcategorisering van de Simon Smitweg in de Nota 
Circulatie opgenomen. Vanwege de ligging van de Simon Smitweg in het wegennet van Leiderdorp (in 
het verlengde van de hoofdstructuur Engelendaal) en het feit dat er geen verblijfsfuncties direct aan 
de Simon Smitweg liggen (geen voordeuren komen uit op de weg)) is en blijft de wegcategorie dan 
ook een gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u. 

2. Hebben we het goed begrepen dat de aanvullende maatregelen als geluidsschermen alleen 
worden doorgevoerd als de binnenmetingen  hoger dan 33 Db aangeven?

Antwoord:
Nee, dit is een onjuiste aanname.

Het college wenst het geluidscherm te realiseren en zet zich hier volledig voor in ondanks dat er geen 
wettelijke verplichting toe is op grond van de Wet geluidhinder. Er geldt namelijk reeds een 
onherroepelijk hogere grenswaardebesluit (de provinciale ontheffing) op basis waarvan de 
wegreconstructie mogelijk is.



Bij een hoger grenswaardebesluit is voorwaardelijk dat het binnen-geluidniveau in de woningen van 
maximaal 33 dB wordt gewaarborgd. Voor de openstelling van de weg in twee rijrichtingen dient dit 
te zijn aangetoond. Deze verplichting is opgenomen in  de regels van het bestemmingsplan (een 
dergelijke planregel wordt een ‘voorwaardelijke verplichting’ genoemd).

Om vast te kunnen stellen of het binnengeluidniveau voldoet, is gevelisolatieonderzoek noodzakelijk. 
Dat onderzoek is overigens niet gebaseerd op binnen metingen, maar op een berekening conform de 
wettelijk voorgeschreven methode om te kunnen bepalen met welke vorm van gevelisolatie, ook wel 
de benodigde karakteristieke geluidwering van de gevel genoemd, het binnen-geluidniveau wordt 
gehaald. Als uit de onderzoeksberekeningen blijkt dat het toegestane binnen-geluidniveau niet wordt 
gehaald dan liggen de te nemen maatregelen op het gebied van isolatie aan de gevel en niet in het 
geluidscherm. Het geluidscherm is met een hoogte van 2 meter namelijk niet effectief voor de 
bovengelegen bouwlagen (1e en 2e verdieping).

Het college wenst dit bovenwettelijke geluidscherm te realiseren om de private buitenruimtes en 
begane grond bouwlagen (beter) af te schermen van de geluidsbron wat een gunstig effect heeft op 
het woonklimaat. De uitkomsten van het gevelisolatieonderzoek staan dus geheel los van het wel of 
niet plaatsen van het geluidscherm.

3. Wordt in de modellering de geluidsproductie van de A 4 meegerekend?

Antwoord:

Ja, de geluidsproductie van de A4 is in de modellering meegenomen om de zogeheten ‘cumulatieve 
geluidsbelasting’ te kunnen bepalen. Dat is de totale geluidbelasting van alle relevante wegen op de 
in het rekenmodel opgenomen rekenpunten. Op basis van die berekende waarden dient het college 
bij het verkeersbesluit aan te geven of nog sprake is van een acceptabele leefsituatie. Hiervoor geldt 
dus geen wettelijk getalsmatig genormeerde bovengrens.

De cumulatieve waarde bedraagt 54 tot maximaal 64 dB en ligt hiermee onder de plandrempel die is 
vastgesteld als ambitie in het Actieplan geluid. Op basis daarvan kan worden gesteld dat geen sprake 
is van overmatige hinder door de cumulatie van het geluid ten gevolge van wegverkeerslawaai.

Voor de beoordeling van het geluid ten gevolge van de aanpassing van de Simon Smitweg schrijft de 
Wet geluidhinder voor dat moet worden vastgesteld of de aanpassing van de weg leidt tot een 
significantie geluidstoename (2 dB of meer). 

Om dit te kunnen vaststellen wordt berekend wat de huidige geluidsbelasting bedraagt en wat de 
geluidsbelasting van de aangepaste Simon Smitweg (met de daarbij horende verkeersintensiteiten) in 
het maatgevende jaar bedraagt. Het maatgevende jaar bedraagt 10 jaar na de opstelling van de weg 
in twee rijrichtingen (verkeersgroei wordt op die manier meegenomen).

In het geval er voor de geluidsbelasting van de te reconstrueren weg reeds een hogere 
grenswaardebesluit van kracht is (de provinciale ontheffing), dient te worden beoordeeld of de 
hogere grenswaarden als gevolg de wegaanpassing worden overschreden. Voor deze toetsing wordt 
dus niet beoordeeld aan cumulatieve waarden.

De berekende geluidsbelasting van de Simon Smitweg in het maatgevende jaar bedraagt niet meer 
dan de in de provinciale ontheffing opgenomen hoogst toelaatbare geluidswaarde. De 
wegreconstructie is daarom binnen het toetsingskader van de Wet geluidhinder mogelijk.


