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MOTIE

TitelMotie

Datum PS

Voordrachtnr

Onderwerp

lmpuls Vlietland / Meeslouwerplas

20 februari 2019

Geluidbeperkende maatregelen

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling, zonder besluituorming,
van bovenvermeld onderwerp.

Constaterende dat:

de aanleg en uitbreiding van de A4 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten
met de daarmee samenhangende bomenkap en aanleg van de Rijnlandroute heeft gezorgd
voor (extra) geluidsoverlast;
de Provincie getracht heeft deze overlast door middel van aanplant van extra bomen en
struweel het zicht op de snelwegen te beperken en een bijdrage te leveren aan het
terugdringen van de geluidsoverlast;
de Provincie vanuit de regio aanhoudend wordt verzocht aanvullende geluidswerende
voorzieningen te treffen ;

er door omwonenden van de A4 in de betreffende gemeenten, met name in Voorschoten,
door de geluidsoverlast een vermindering van het woongenot wordt ervaren;
er verschil van inzicht bestaat over de in het verleden gemaakte afspraken en de uituoering
daarvan;
inwoners, gemeenten en organisaties aangeven dat zij rekenen op
geluidswerende maatregelen na contracten en overeenkomsten in het verleden, en dat het
uitblijven hiervan hun vertrouwen in de provinciale overheid heeft geschaad;
er over geluidswerende maatregelen in de commissie Duurzame Ontwikkeling van 13 februari
2019 uitvoerig is gesproken en dat GS daarbij aangaf geen opdracht te hebben van
Provinciale Staten om tot dergelijke geluidswerende maatregelen te komen;

Ovenregende dat:

de aanleg van een geluidswerende voorziening ten westen van de A4 strijdig kan zijn met de
openheid en het landschappelijke karakter van de omgeving;
de grond ten westen van de A4, benodigd om een geluidswerende voorziening aan te
brengen in eigendom en beheer is van Rijkswaterstaat, waardoor de provincie niet
gemachtigd is op die locatie een geluidswerende voorziening aan te leggen;
de aanwezigheid van een gasleiding in de grond beperkingen ten aanzien van het gebruik van
de grond met zich mee kan brengen;
een geluidswerende voorziening ook mogelijk kan zijn op gronden naast de A4 welke wel in
het bezit zijn van de Provincie Zuid-Holland;

Spreken uit:

het jammer te vinden dat er een situatie is ontstaan waarin eÍ zeel uiteenlopende beelden en
opvattingen gerezen zijn over gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen;
dat er sprake is van een probleem waarvoor een passende oplossing gevonden moet worden;
dat Provinciale Staten bereid is een financiële bijdrage ter beschikking te stellen op basis van
een nader uit te werken plan;



Verzoeken het college:

- spoedig in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van
lnfrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat, om tot geluidswerende voorzieningen in
brede zin te komen;

- hierbij in overleg te gaan met deze partijen over cofinanciering van deze vooaieningen;
- bij de gemeente Leidschendam-Voorburg aan te dringen op het wijzigen van het op deze

locatie gevestigde bestemmingsplan;
- de geluidswerende voorziening zo goed mogelijk te laten inpassen in het open,

landschappelijke karakter van het gebied;
- Provinciale Staten uiterlijk in juni 2019 door middel van een voortgangsrapportage, zowel in

uitvoering als in middelen, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen;
- binnen twee jaar na dato over te gaan tot het plaatsen van een adequate geluidswerende

voorziening;
- deze geluidswerende voorziening bij voorkeur te combineren met een duurzame

energievoorziening;

En gaan over tot de orde van de dag
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