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In een brief van 31 augustus 2016 heeft het college de raad geïnformeerd over het verwijderden 
van het geluidscherm langs de A4 bij het gebouw van Olympus en tegelijkertijd de investering 
voor een geluidscherm tussen het gebouw van Olympus en de bebouwing Simon Smitweg 14 en 
16. 
 
Dat is voor ons aanleiding voor de volgende vragen: 

1. Vanuit een aantal bewoners van de wijk Voorhof hebben we signalen gekregen dat zij 

geluidsoverlast hebben vanaf de A4 door een gat in de geluidwerende bebouwing bij 

Hästens, via de Simon Smitweg richting de Persant Snoepweg. Kan dat worden 

onderzocht en eventueel gelijktijdig worden verholpen als tot plaatsing van 

geluidschermen naast Olympus wordt overgegaan? 

 

Antwoord: 

Dat onderzoek vindt plaats: het geluid langs Rijkswegen wordt door het rijk gemonitord. 

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat het geluid van Rijkswegen beheerst wordt door 

middel van geluidproductieplafonds. Een geluidproductieplafond (GPP) is de maximaal 

toegestane geluidproductie langs een weg, vastgelegd in referentiepunten op 50 m uit de 

weg, elke 100 m.  

In dezelfde wet is tevens vastgelegd dat Rijkswaterstaat voor rijkswegen jaarlijks moet 

controleren of de geluidproductie in het voorgaande jaar binnen de geldende GPP is 

gebleven. Dat wordt vastgelegd in een rapportage die op 1 oktober van elk jaar aan de 

minister wordt aangeboden. Daarna wordt de rapportage openbaar. Voor de verbrede A4 

bij Leiderdorp zal dat dit jaar (2016) voor het eerst zijn (over het jaar 2015). 

 



Gelet op feit dat al rekening is gehouden met verkeersontwikkeling tot 2025 ligt het niet 

in de lijn der verwachting dat de GPP’s hier zullen worden overschreden. Een indicatie dat 

het GPP sneller wordt bereikt dan verwacht, zou eventueel aanleiding kunnen vormen 

voor het rijk om nader onderzoek te doen. 

 

2. Kan een deel van het te verwijderen  geluidscherm bij Olympus gebruikt worden ter 

wering van geluidoverlast aan de andere zijde van de A4, direct aansluitend op de 

geluidwal, ter hoogte van de haven? 

 

Antwoord: 

Met de bewoners van ’t Heerlijk recht is, naar aanleiding van hun klachten, onlangs 

afgesproken om over de mogelijkheden tot herplaatsing van het te verwijderen gedeelte 

van het tijdelijke geluidscherm contact te zoeken met Rijkswaterstaat. Het Rijk is eigenaar 

van de grond en zal hier derhalve mee moeten instemmen.  

 

Overigens is bekend dat het Rijk het vanuit beheer onwenselijk acht schermen van 

derden op hun grond te hebben (gelet op het W4 contract en de tijdelijkheid is hierop 

voor het huidige tijdelijke scherm een uitzondering gemaakt), terwijl op basis van de 

regelgeving een scherm hier niet noodzakelijk is. 

 

 


