POLITIEK

Provincie net niet akkoord met
geluidsschermen A4
wo 11 jul 2018, 9:18

Provinciale Staten van Zuid-Holland kwamen eind juni, bij de bespreking
van het Kaderbesluit Infrastructuur 2019, maar 3 stemmen tekort voor
een amendement om per direct 3 miljoen euro ter beschikking te stellen
voor de aanleg van een geluidwering langs de A4 ter hoogte van
Voorschoten. Dat meldt het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 in
Voorschoten.

Vóór het amendement stemden de fracties van Groen Links, PVV,
50PLUS, SP en PvdA. De fracties van VVD, CDA, D66 en CU/SGP
stemden tegen. Het Actiecomité is vooral teleurgesteld over het
stemgedrag van CU/SGP. Die fractie had voor de vergadering namelijk
gezegd voor het amendement te zullen stemmen, maar steunde het
voorstel uiteindelijk toch niet, onder het motto "Gedeputeerde Staten
alleen op hoofdlijnen te willen controleren".
Het comité is echter verheugd, dat bijna de helft van PS voor het
amendement stemde en aan de jarenlange discussie over het aanleggen
van een geluidwering langs de A4 een eind probeerde te maken. Het
Actiecomité is ook verheugd, dat de Statenfracties die voor het
amendement stemden erkennen dat de provincie wat de geluidwerende
voorzieningen betreft contractuele, bestuurlijke, juridische en morele
verplichtingen is aangegaan.
Verbaasd en verbolgen is het Actiecomité over de opmerking van de
gedeputeerden Vermeulen (VVD) en Weber (D66), dat er helemaal geen
geluidsschermen hoeven te komen en dat hierover ook nooit afspraken
zijn gemaakt. Het Actiecomité wijst erop, dat er over de aanleg van
geluidweringen langs de A4 wel degelijk afspraken zijn gemaakt en dat
die in 2009 zelfs contractueel zijn vastgelegd. De provincie bracht daar
toen ook persberichten over uit en liet weten, dat "de provincie zal
bevorderen en ondersteunen dat de geluidsschermen zo spoedig
mogelijk gerealiseerd zullen worden op een wijze die goed invulling geeft
aan de wens het verkeerslawaai van de Rijksweg A4 en het zicht op de
A4 zoveel mogelijk te verminderen".
Jarenlang stond er in Vlietland ook een bouwbord waarop de aanleg van
geluidwerende voorzieningen langs de A4 werd aangekondigd. Eind
2017 werd dat bord echter plotseling weggehaald … Ed Krijgsman van
de Vrienden van Vlietland zegt hierover: "De handelwijze van de
provincie is onrechtmatig omdat men voorbijgaat aan onze al in 2009
vastgelegde contractuele rechten".
Voorzitter Gerard Wisse van het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4:
"We vinden het uiteraard erg jammer dat dit amendement niet is
aangenomen maar het is hoopgevend dat zoveel partijen dit hebben
gesteund. Dit motiveert ons hard door te knokken om de schermen
gerealiseerd te krijgen. We hebben bereikt dat we al bijna een
meerderheid binnen PS hebben. Maar we kunnen niet accepteren dat dit
soort besluiten wordt genomen op basis van onjuiste en onvolledige
informatie. In het licht van de Statenverkiezingen van komend voorjaar
zullen we onze achterban dan ook blijven informeren over de

standpunten van de diverse politieke partijen. Hopelijk kunnen we
bereiken dat het aantal voorstanders van geluidwerende voorzieningen
binnen de provincie nog verder toeneemt".
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