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Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N 14

Geachte heer

De ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 van het Rijk vormt voor u aanleiding
om een tweetal onderwerpen onder onze aandacht te brengen met betrekking tot
het gebied Bospoort, te weten de geluidwering en de groencompensatie. ook heeft
u bij het Rijk een zienswijze ingediend.
Uw brief is mede gericht aan de raad. De brief is (geanonimiseerd) in het
raadsinformatiesysteem geplaatst en zal tevens geplaatst worden op de lijst van
ingekomen stukken voor de raad van 30 maart.

ln deze brief lichten wij u de door u genoemde onderwerpen nader toe.

Geluidwerins.
De verbreding en de verdiepte ligging op basis van het tracébesluit van 2009 is in
2015 voltooid. Voor de oplevering daarvan was duidelijk dat tKEA niet op tijd
gerealiseerd zou zijn om bij te kunnen bijdragen in de noodzakelijke geluidwering.
De gemeente heeft daarom extra tijdelijk schermen moeten taten plaatsen,
rekening houdend met het ontbreken van IKEA.
lnmiddels is duidelijk dat tKEA er niet zal komen. Bij een andere toekomstige
invulling van het terrein c.q. de nu voorgenomen verbreding van de Rijksweg, zal
rekening gehouden moeten worden met de nu geldende wettelijke regelgeving
omtrent geluid.

Groencomoensatie.
De groencompensatie zou inderdaad voor een deel op het IKEA terrein gerealiseerd
worden. Dat is ook verankerd in het contract met IKEA. ook bij een andere invulling
dan een IKEA zal aan deze verplichting voldaan moeten worden.
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Ziqnswiize.
fot stot hebben wij kennis genomen van uw zienswijze met betrekking tot de

Ontwerpstructuurvlsie A4 Burgerveen-N14'

Mocht u nog vragen hebben, dan k'''* u rich wenden tot de heer
.. r ,í

LM. Drlessen-Jansen
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