
42uo96231t187697

lngekotnen:

Afdeting :

Kopie :

leiderdorp 27 feb 2020

Aan; College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdom
aan: gemeenteraadsleden gemeente Leiderdorp

? &FEB 2020

Willem-Alexanderlaan
2351 CR Leiderdorp

r il|il tilil tillt lilt Iilil Iilil ilil iltil illt tilil lill til ilil
2t20t096231t187697

geachte college en gemeênteraadsleden 2S lebruari 2020

naar aanleiding van besluitvorming in het verleden, de huidige situatie, en plannen voor de
nabije toekomst betreffende Leiderdorp, de A4, en Bospoort, wil ik het volgende onder uw
aandacht brengen.
In de plannen voor Bospoort is des$ds rekening gehouden met de bouw van een IKEA
vestiging. Onderdelen van deze plannen betroffen geluidswering en groencompensatie.
Hierbij wijs ik onder andere op het rapport o'akoestische analyse rijksweg A4 Bospoort,
Leiderdoqp" dd 14 augustus 2006, kenmerk LDP 066/Fdf/0394 (= refl) en "Bospoort,
definitief stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan" dd 2l september 2006 (ref2).

In refl worden akoestische berekeningen getoond voor Bospoort zonder geluidswerende
voorzieningeno met geluidsscherm en met geluidswerende bebouwing. Onder dit laatste wordt
verstaan de bouw van IKEA. Uit deze berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting duidelijk
afneemt met zowel geluidswerende bebouwing als met een geluidsscherm. In reD, hooftlstuk
4.3,b12.19, wordt ook nadrukkelijk gewezen op het belang m.b.t. geluidswering van de bouw
van IKEA. In reD, hoofdstuk 4.4,b12.25 wordt duidelijk gesteld dat indien de
geluidswerende bebouwing (= IKEA) niet voor 2010 kan worden gebouwd, de gemeente zal
dienen over te gaan tot de aanleg van geluidsschermen om te voldoen aan de afspraak met
Rijkswaterstaat.

Inmiddels is duidelijk is dat er geen IKEA bebouwing, als gepland, zal komen. Als tijdelijke
oplossing zijn er slechts in een beperkte mate geluidswallen langs de A4 thv Bospoort
geplaatst. Bovendien is ook momenteel sprake van besluitvorming m.b.t. verbreding van de
44.

t0Vat betreft gÍoencompensatie: in het Groencompensatieplan is destijds vastgelegd dat
Bospoort ruimte dient te bieden aan de noodzakelijke groenstructuren binnen het W4-gebied,
wat in concreto betekent dat er ruimte gevonden dient te worden voor 4000 vierkante meter
groen (ref2, hoofdstuk 3.5, bladzijde l4). Dit Groencompensatieplan is op deze locatie ook
nog steeds niet gerealiseerd.

Graag zou ik willen weten hoe de gemeenteraadsleden over deze 2 punten denkt, en wat het
College in dezn voornemens is.

Metwíeyléfi]regroete'

bijgevoegd: mijn zienswijze mbt Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen - N14, zoals vandaag ingediend.
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Hierbij wil ik u graag mijn zienswijze voorleggen met betrekking tot de
Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen - N14.

Vooropgesteld ben ik van mening dat alternatief B, gezien de huidige situatie op de A4 thv
Leiderdorp, met betrekking tot filevorming en de (ook door u verwachte) toename van
verkeersintensiteit, gewenst is.

Voorts wil ik mijn zienswijze betreffende het volgende aspect onder uw aandacht brengen:

in "Verkenning A4 Burgerveen-Nl4, deelrapport Geluid, Zaaknummer 3ll373ll,
projectnummer 0435466.00 dd 6 nov 2019, bladzijde 36 onderaan, wordt duidelijk gesprokon
over een toename van verkeersintensiteit en geluid ter hoogte van Leiderdorp (07).

In Tabel Bl-1, blz. 38, wordt bij nummer 07, A4 Leiderdorp, een toename gezien van
verkeersintensiteit, van "Huidige situatie": 126.000 naar "Plansituatie": 170.000.

in de Conclusie, 6.1, wordt gesteld "als gevolg van het project zijn er extra maatregelen nodig
zoals mogelijk nieuwe geluidsschermen bij Roelofarendsveen en geluidsarm asfalt bij
Roelofarendsveen en Leiderdorp. "

Gezien de door u genoemde toename van verkeersintensiteit wil ik nadrukkelijk bepleiten om
bij Leiderdorp niet te volstaan met geluidsarm asfalt, maar ook verdere bescherming met
geluidsschermen aan te brengen, met name ter hoogte van Bospoort en verder noordelijk.

Met vriendel ijke groeten


