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Agendapunt 5 Bestemmingsplan W4, alternatieve geluidwerende voorziening ter hoogte van 
kavel 1 
Citaat uit Toelichting Bestemmingsplan W4, inhoudende citaat uit Tracébesluit Verbreding A4 
Burgerveen-Leiden 
Indien Vierzicht kavel I en V niet tijdig gebouwd worden, dient een geluidscherm geplaatst te 
worden om aan de geluidseisen te voldoen, zoals geregeld in het Tracébesluit artikel 4 sub 4:  
'Ten aanzien van de geluidschermen gelegen tussen km 29,8 en km 33,2, met uitzondering van 
de horizontale en verticale geluidschermen in en bij de bak voor de verdiepte ligging van de A4 
tussen km 31,550 en km 32,610, hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude de 
mogelijkheid om zelf een geluidafschermende voorziening te realiseren als alternatief voor de in 
tabel 3 opgenomen geluidwerende voorzieningen, mits uit nader akoestisch onderzoek blijkt dat 
minimaal dezelfde geluidsituatie ontstaat als met de geluidschermen uit tabel 3 het geval is. De 
alternatieve geluidwerende voorziening moet gereed zijn uiterlijk op het moment dat de A4 wordt 
opengesteld. Bij een gedeeltelijke openstelling dient de alternatieve geluidwerende voorziening 
voor het open te stellen deel van de A4 te zijn gerealiseerd. In het geval de gemeenten geen of 
niet tijdig gebruik maken van de mogelijkheid een alternatieve geluidwerende voorziening te 
realiseren worden de geluidwerende voorzieningen uit tabel 3 gerealiseerd.' 
 
Tijdens de behandeling van het onderwerp geluidwerende voorziening heeft het college 
aangegeven zich aan het Tracébesluit te zullen houden. Dit besluit houdt in dat op het moment 
van gedeeltelijke openstelling eveneens geluidwering gerealiseerd dient te zijn, het zij door 
bebouwing, het zij op een alternatieve manier. Op dit moment is er sprake van een gedeeltelijke 
openstelling. 
 

1. Waarom denkt het college zich in deze niet te hoeven houden aan de tekst van het 
Tracébesluit en de W4 afspraken? 
Antwoord: 
Er is op dit moment geen sprake van een gedeeltelijke openstelling. Gedeeltelijke 
openstelling houdt in oplevering van een deel van de weg in de eindsituatie, zoals een 



 

 

traject tussen kilometer aanduiding x en y, volledig en over de volle breedte gereed. 
Daarvan is bij de diverse bouwfaseringen geen sprake.  

2. Welke maatregelen neemt  het college om de financiering en plaatsing van geluidwering 
rond te hebben bij volledige openstelling van de  A4 in 2015? 
Antwoord: 
In de GIG zijn bedragen geraamd voor deze geluidwerende voorzieningen. Of deze 
toereikend zijn zal moeten blijken. Ambtelijk heeft een eerste overleg met Rijkswaterstaat 
plaats gehad over de periode waarover schermen in tijdelijke vorm mogen en aan welke 
voorwaarden die schermen moeten voldoen. Parallel daaraan worden op dit moment voor 
een aantal varianten ramingen opgesteld. Halverwege 2013 zal hierover meer 
duidelijkheid moeten zijn verkregen.  

 
 


