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bijlage :
betreft : Betrokkenheid Omgevingsdienst West-Holland bij verdiepte aanleg A4

Geachte raadsleden,

Gp 13 oktober heeft u een presentatie bijgewoond van de directeur van de Omgevingsdienst
West-Holland (ODWH). Een van de vragen die door u is gesteld, had betrekking op de
betrokkenheid van de ODWH bij de verdiepte aanleg van de A4 ter hoogte van Leiderdorp. ln
deze brief wordt in het kort de betrokkenheid van de ODWH weergegeven.

Rijkswaterstaat is de eerst verantwoordelijke voor de verbreding van de weg en maakt daarbij
gebruik van eigen deskundigen en adviseurs.
Bij de toetsing van de (ontwerpjtraoebesluiten (vernietigde besluit 2007 en het onherroepeiijke
besluit van 2009) voor de verbreding van de A4 is gebruik gemaakt van de expertise van de
ODWH Dat betrof met name de onderdelen geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Het project is nu in uitvoering Bij de uitvoering is met name in het kader van het bouwlawaai
gebruik gemaakt van de expertise van de 0DWl~l„ Daarnaast vervult de ODWH een rol bij de
controle op de diverse grondstromem

Tot slot draagt de verdiepte ligging bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en de beperking
van geluidhinder, hetgeen zijn weerslag vindt in de door de ODWH opgestelde aotieplannen
voor geluid en iuohtkwaiiteit. Mocht er toch overlast worden ervaren op het gebied van
luchtkwaliteit en geluidhinder, dan is Rijkswaterstaat hiervoor het aanspreekpunt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank van Dieten, senior beleidsmedewerker
Ruimte/W4, te bereiken op telefo nu ~ er 071-5459904.
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