
Samenvattende inspreektekst Satencommissie Verkeer en Milieu 29.11.2017 

Betreft: 

- brief van GS aan PS van 31.10.2017 inzake Vlietland incl. Meeslouwerplas 

- brief van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 van 14.11.2017 inzake bomencompensatieplan 

Leidschendam-Voorburg en geluidsoverlast A4 

 

Geachte commissieleden, 

Wij, het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4,  hebben op 14 november een brief aan Provinciale 

Staten gezonden met onze zorgen over het bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg en in 

het bijzonder het nog steeds niet realiseren van geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte 

van Vlietland. Wat we op dat moment niet wisten was dat Gedeputeerde Staten op 31 oktober een 

brief aan Provinciale Staten hadden gezonden over hetzelfde onderwerp. Beide brieven hebben 

elkaar gekruist en staan vandaag op uw agenda. Daarom verzoeken wij u de brieven in samenhang 

te behandelen en te beoordelen.   

We zijn teleurgesteld en verontwaardigd dat GS afzien van geluidsschermen na contractuele 

afspraken en diverse malen in het openbaar door de provincie gedane toezeggingen. Ook al zijn we 

geen directe partij in het op 26 augustus 2009 gesloten contract tussen de provincie en de BAM, we 

mochten erop vertrouwen dat GS er alles aan doen om dit contract en de diverse toezeggingen 

hierna, na te komen. Immers, de geluidwerende voorzieningen zouden er toch niet komen omdat de 

BAM dat zo graag wil??? De provincie handelde hier als openbaar bestuur en raakte hiermee ook het 

belang van de inwoners van Voorschoten.  

De voormalige gedeputeerde mevrouw De Bondt heeft uitgesproken dat de provincie de 

Rijnlandroute, ik citeer:  “waanzinnig mooi” gaat inpassen met aarden wallen en/of schermen”. In 

motie 449 roepen Provinciale Staten het College van GS op zich aan deze toezegging te houden. 

Het belang van de plaatsing van geluid- en zichtwerende schermen en aarden wallen staat ook 

genoemd in de brief van 13 juli 2011 die GS hebben gestuurd aan B&W van Leidschendam-Voorburg 

en waarin men spreekt over “de positieve bijdrage van deze voorzieningen aan de kwaliteit van dit 

natuur- en recreatiegebied”.  Woorden van gelijke strekking omtrent het plaatsen van een 3 

kilometer lang scherm langs de A4 staan in het persbericht dat de provincie op 1 september 2009 

uitbracht. En zo zijn er ook op andere momenten toezeggingen gedaan.  

We vinden dat GS het vertrouwen schenden dat we mochten hebben in al deze afspraken en 

toezeggingen. Het afzien van adequate geluidwerende voorzieningen achten wij in strijd met de 

beginselen van behoorlijk bestuur. Het voedt bovendien het beeld van een onbetrouwbare 

overheid. 

Het college van GS baseert zich op de in allerlei opzichten onjuiste en onzinnige Visie Geluidwerende 

voorzieningen in Vlietland” van Witteveen + Bos. De afspraken tussen de provincie en de BAM 

komen in de Visie van Witteveen + Bos niet eens voor. Het kan toch niet zo zijn dat ze op deze wijze 

worden weggemoffeld!    



Op 19 juni jl. hebben diverse milieu- en natuurorganisaties over het rapport van Witteveen en Bos 

een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Daarin tonen zij op duidelijke wijze aan waarom dit 

rapport geen hout snijdt. Deze kritiek onderschrijven wij. We vragen u dringend hun brief te 

betrekken bij de behandeling van de brief van GS. 

We vinden het volstrekt ongepast dat GS het RC Vlietland en de natuur- en milieuorganisaties 

verwijzen naar de rechter als zij de contractuele afspraken willen laten nakomen. Dit is afschuiven 

van de eigen verantwoordelijkheid.  

Ook stellen GS dat de aan- of afwezigheid van bomen geen factor van betekenis is in 

geluidberekeningen omdat het gekapte bomenareaal hiervoor te gering is. Uit onderzoek blijkt 

echter dat de hoeveelheid bomen wel degelijk van invloed is op de geluidbelasting van 

bestemmingen. Voorschoten ondervindt na het kappen van zoveel bomen en struiken nog meer  

geluidsoverlast van de A4 dan vroeger. Het verkeersgeluid wordt over het wateroppervlak via de 

grote plas in Vlietland weerkaatst en komt zo onze woningen binnenwaaien. Nog nooit heeft iemand 

de moeite genomen dit in geluidberekeningen en/of –metingen mee te nemen. 

Het bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg schiet wat ons betreft ernstig tekort. We 

hebben begrepen dat De Gasunie en COMOL5 slechts datgene gaan doen waartoe men wettelijk 

verplicht is. Dit betekent dat men slechts een klein deel van de duizenden gekapte bomen zal 

herplanten. Hierdoor zal nooit de o.a. door de gemeenteraden van LV en Voorschoten en  gewenste 

zicht- en geluidwerende groene buffer kunnen ontstaan. Daarnaast zullen de te planten nieuwe 

boompjes zodanig iel en klein zijn dat het minstens 10 en waarschijnlijk 20 jaar zal duren voordat 

deze enige omvang van betekenis hebben.   

En tenslotte: Op blz. 6 van de brief van GS komt de aap uit de mouw. Daar staat namelijk –  ik citeer -:  

“In 2009 is er onvoldoende aandacht geweest voor de financieel voorwaardelijke kant van het 

verhaal. Die communicatie in het begin heeft de (hoge) verwachting ten aanzien de aanleg van een 

geluidscherm in de hand gewerkt”. Einde citaat. Die voorwaardelijke kant is de betrokken 

organisaties echter jarenlang onthouden. Zonder hun toestemming kon en kan de oorspronkelijke 

overeenkomst met de BAM ook niet aangepast worden en die toestemming is hun nooit gevraagd. Zij 

konden dus terecht hoge verwachtingen hebben en ook vertrouwen in de goede afloop. Het spreekt 

vanzelf dat de provincie zich hieraan niet kan en mag onttrekken.  

Wij roepen u op onverkort vast te houden aan de eerdere afspraken en toezeggingen en ervoor 

zorg te dragen dat de beloofde geluidwerende voorzieningen langs de A4 op korte termijn worden 

uitgevoerd. In het belang van een betrouwbare overheid en van vele inwoners van Voorschoten. 

Ik dank u wel. We zien graag dat onze inspreekbijdrage  wordt meegenomen bij de behandeling en 

beantwoording van onze brief van 14 november jl. en van de brief van GS van 31 oktober. 
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