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Integraal verkeers- en vervoerplan 2009 

 
 
  
De Milieudienst 
West-Holland voert  
de milieutaken uit 
voor de gemeenten 
Alphen aan den 
Rijn, Leiden, 
Leiderdorp, 
Nieuwkoop, Oegst-
geest, Rijnwoude, 
Teylingen en  
Zoeterwoude. Zij 
verricht ook milieu- 
werkzaamheden 
voor andere 
gemeenten. 
 
 
 

Geachte heer Van Loenen, 
 
 
Hierbij ontvangt u onze reactie op het Integraal verkeers- en vervoerplan Leiderdorp 2009 d.d. 
28 mei 2009 (IVVP). Door de Milieudienst zijn de aspecten geluid en luchtkwaliteit 
beoordeeld. Hierna volgen onze opmerkingen. 
 
 
Geluid 
Op pagina 16 van het IVVP wordt (gebaseerd op tabel 1 aantal gehinderden) aangegeven dat er 
geen gehinderden zijn die aan meer dan 70 dB worden blootgesteld en hiermee wordt voldaan 
aan de wettelijke normen. Dit zal in veel gevallen juist zijn, maar mogelijk niet overal. Ten 
eerste is er een verschil in geluidnormering voor o.a. bestaande situaties en nieuwe situaties 
(zoals terecht verder in de tekst opgemerkt) en verder zijn de rekenresultaten die met de 
rekenmethodiek voor de geluidbelastingkaarten zijn bepaald niet altijd zondermeer te 
vergelijken met de wettelijke geluidnormen die volgens de rekenregels van de Wet 
geluidhinder bepaald dienen te worden. Ik adviseer u om de tekst aan te passen en op te nemen 
dat in de meeste gevallen aan de wettelijke normen wordt voldaan, maar mogelijk niet overal. 
 
In bijlage I van het plan worden de van toepassing zijnde beleidsplannen genoemd. Het 
Actieplan geluid Leiderdorp, vastgesteld eind 2008, ontbreekt.  In dit plan wordt een aantal 
knelpunten benoemd als gevolg van verkeerslawaai. Tevens wordt hierin o.a. een aanzet 
gegeven om waar mogelijk stille wegdekken aan te leggen om het aantal gehinderden door 
wegverkeer in Leiderdorp te verlagen. 
In dit kader dient wellicht ook het beleid ten aanzien van hogere grenswaarden te worden 
vermeld. Deze richtlijnen zijn in 2007 vastgesteld en hierin wordt het beleid ten aanzien van het 
verlenen van hogere grenswaarden opgenomen. In het beleidskader wordt vermeld welke 
geluidnormen en criteria van toepassing zijn en welke maatregelen moeten worden genomen of 
onderzocht bij verlening van hogere grenswaarden als gevolg van verkeerswegen.  
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In de bijlage (blz. 7) is een verouderde tabel opgenomen (Tabel 1 aantal geluidgehinderden 
Lden Leiderdorp 2006). Hierna is namelijk voor geluidbelastingkaarten een herziene versie van 
de rapportage verschenen d.d. 23 november 2007. Deze herziene versie is ook gebruikt voor het 
Actieplan geluid Leiderdorp (versie 6 maart 2008) met ook daarin de correcte tabel (zie ook 
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www.mdwh.nl, Actieplan geluid Leiderdorp). Overigens staat in deze tabel een woning die in 
de klasse 70-74 dB valt, echter dit is geen woning maar een bouwwerk (brug) over de 
Dwarswatering.  
  
Conclusie 
Ik adviseer om in hoofdstuk 2.5 van het IVVP onder geluid te vermelden in de meeste gevallen 
aan de wettelijke normen wordt voldaan, maar mogelijk niet overal. 
Verder adviseer ik om in de bijlage I Beleidskaders het Actieplan geluid Leiderdorp en het 
beleid met betrekking tot hogere grenswaarden te benoemen. Verder adviseer ik om tabel 1 in 
bijlage I te vervangen voor de nieuwste versie uit het Actieplan geluid Leiderdorp. 
  
Luchtkwaliteit 
Volgens de Wet milieubeheer hoofdstuk 5 Luchtkwaliteitseisen art 5.16 moet bij een 
gemeentelijk verkeers- en vervoerplan de gevolgen van dit plan worden onderzocht. 
 
Op blz. 22 staat een tabel waarin de etmaalintensiteiten van de verschillende jaartallen en 
scenario's zijn vergeleken.  Hieruit blijkt dat op een aantal wegen de etmaalintensiteit ten 
gevolge van een bepaald scenario toeneemt. Als de etmaalintensiteit op een weg toeneemt, 
verslechtert de luchtkwaliteit. Hoe groot deze verslechtering is en of de grenswaarden worden 
overschreden, moet inzichtelijk worden gemaakt.   
 
Op blz. 17 staat dat de negatieve gevolgen ( o.a. verslechtering van de luchtkwaliteit) van de 
aanleg van de Ring Weg Oost zal worden onderzocht binnen het project Ring Weg Oost.  
Voor een aantal locaties waarbij de negatieve gevolgen niet worden veroorzaakt door de aanleg 
van de Ring Weg Oost wordt niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor de 
luchtkwaliteit. Omdat dit in de zeer korte tijd die nog rest voor vaststelling van het IVVP niet 
meer mogelijk is, wordt geadviseerd om expliciet in het IVVP op te nemen dat gevolgen voor 
de luchtkwaliteit bij concretisering van maatregelen zullen worden onderzocht.  
 
Conclusie: 
Volgens de Wet milieubeheer hoofdstuk 5 Luchtkwaliteitseisen art 5.16 moet bij een 
gemeentelijk verkeers- en vervoerplan de gevolgen van dit plan worden onderzocht. 
Geadviseerd wordt om expliciet in het IVVP op te nemen dat gevolgen voor de luchtkwaliteit 
bij concretisering van de maatregelen zullen worden onderzocht.  
  
Conclusie 
Het IVVP is door de Milieudienst beoordeeld. Op grond daarvan adviseer ik u om onderstaande  
aanpassingen en aanvullingen in het IVVP op te nemen. 

1. in hoofdstuk 2.5 van het IVVP onder geluid vermelden dat in de meeste gevallen aan 
de wettelijke normen wordt voldaan, maar mogelijk niet overal. 

2. in de bijlage I Beleidskaders het Actieplan geluid Leiderdorp en het beleid met 
betrekking tot hogere grenswaarden te benoemen.  

3. tabel 1 in bijlage I vervangen voor de nieuwste versie uit het Actieplan geluid 
Leiderdorp. 

4. expliciet in het IVVP opnemen dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij 
concretisering van de maatregelen zullen worden onderzocht.   
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Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit advies, neemt u dan contact op met Claudia  
Lokman van de afdeling Leefmilieu, telefoonnummer 071 4083306. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
drs. D.W.M. Eskes 
directeur 
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