
Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 
  
Overzicht van / reactie op argumenten van de provincie Zuid-Holland om de 
door hen toegezegde geluidschermen langs de A4 niet aan te leggen. 
 
In de discussie over de geluidsproblematiek van de A4 zal het niet iedereen duidelijk zijn wat 
de basis voor deze discussie is. 
Uitgangspunt was de verbetering van de natuur- en recreatiewaarde van de Vlietland en de 
Vogelplas Starrevaart. Dit hield onder meer in dat het geluid van de A4 moest worden 
beperkt, iets dat voor de inwoners van Voorschoten van eminent belang is geworden na de 
massale kap van bomen in Vlietland en de toegenomen drukte op de A4.  
Uitvoering van het contract van 2009 tussen de provincie Zuid-Holland en BAM, met daaraan 
als derde partij, via een zgn. derdenbeding, verbonden natuurorganisaties en andere 
belanghebbenden, is dan ook noodzakelijk. Helaas heeft de Provincie contractpartij  BAM 
onvoldoende aan haar verplichtingen gehouden en blijft daarmee zelf ook juridisch en 
moreel in gebreke. 
 
Bij de voortdurende discussie over de geluidswerende maatregelen langs de A4 worden door 
betrokkenen  van de Provincie allerlei argumenten aangevoerd om onder de contractuele 
verplichting en de in persberichten en brieven door de Provincie gedane toezeggingen tot 
het treffen van deze maatregelen  uit te komen. Hieronder volgt een overzicht van dit soort 
argumenten met daarbij de ontzenuwing er van. Cursief staat het Provincieverhaal, met 
daarna de weerlegging er van. 
 

1. De financiering van de geluidswering zou geschieden door het bedrag dat BAM aan 
de provincie zou betalen voor het mogen storten van overtollige grond in de 
Meeslouwwerplas 

De Provincie beweert dat er onvoldoende grond zou zijn. 
Nader onderzoek heeft geleerd dat deze bewering niet klopt. Er was voldoende 
grond, maar het verdienmodel was voor BAM niet aantrekkelijk genoeg. Om deze 
reden hebben BAM en de Provincie gebruik gemaakt van het zgn. artikel 2.9 van de 
Basisovereenkomst. Dit artikel hield in dat gewijzigde economische omstandigheden 
tot andere afspraken zouden kunnen leiden. Echter, dit artikel was geheim gehouden 
voor de partijen die via het derdenbeding gekoppeld waren aan de 
Basisovereenkomst. Voor de uitgebreide toelichting op het dubieuze en 
onrechtmatige karakter van deze gang van zaken verwijzen wij naar punt 12 tm/ 19 
van de sommatiebrief die hierbij als bijlage is gevoegd. 
 

2. De Provincie stelt dat er beleid zou zijn om de automobilist een “snelwegpanorama “ 
te bieden, dus vrij uitzicht op Vlietland en de Vogelplas. 
Dit klopt niet, want met het snelwegpanorama langs de A4 werd uitzicht bedoeld op 
het weidegebied ten oosten van de A4. Indertijd was dit inderdaad overheidsbeleid, 
maar dit beleid is al jaren geleden overboord gezet. De Provincie beweert dit nog wel 
te koesteren, maar dit blijkt nergens uit en zeker niet dat dit beleid voor Vlietland en 
de Vogelplas zou gelden of zou hebben gegolden. 



Een ander punt hierbij is dat het streven naar vrij uitzicht naar alle kanten in strijd is 
met de verkeersveiligheid. Automobilisten moeten zich concentreren op het verkeer 
en zich niet laten afleiden. De recente overheidscampagne onder de slogan 
“Mono”geldt ook hier. “Laat je niet afleiden onderweg. Houd je ogen op de weg”. 
 

3. De gemeente Leidschendam-Voorburg zou een beleid voeren om de aanleg van 
geluid- en zichtwerende schermen langs de A4 ten behoeve van de Vogelplas en 
Vlietland te verhinderen. 
Deze bewering is volledig in strijd met de waarheid. Dit beleid bestaat niet; wel moet 
er een aanpassing van het bestemmingsplan komen om de plaatsing van de 
schermen mogelijk te maken. In een unaniem aangenomen motie heeft de 
gemeenteraad zich er voor uitgesproken dit mogelijk te maken. Volgens het contract 
tussen de Provincie en BAM had BAM dit reeds lang geleden moeten aanvragen. 
Overigens wordt dit positieve standpunt van de gemeenteraad van Leidschendam-
Voorburg geheel gedeeld door de gemeenteraad van Voorschoten via een unanieme 
motie. 
 

4. De Provincie heeft gesteld dat het beleid van ruimtelijk vrij zicht van de Provincie en 
de organisatie Duin, Horst en Weide zou conflicteren met de aanleg van geluid- en 
zichtwerende schermen. 
Deze stelling is onjuist, een dergelijk beleid bestaat namelijk niet. Dit geldt temeer 
niet omdat er in het gebied van Vogelplas en Vlietland al vele begroeiingen en 
bebouwingen staan die dit vrije zicht onmogelijk maken. 
 

5. De Vlietland omringende gemeenten zouden de aanleg van geluid-en zichtwerende 
schermen en aarden wallen langs de A4 en de Rijnlandroute ten behoeve van 
Vlietland niet willen, zo heeft de voormalige gedeputeerde De Bondt verklaard.  
Deze stelling is volstrekt onjuist omdat bestuurders en raadsleden van de gemeenten 
rond Vlietland juist hebben verklaard voorstander te zijn van goede inpassing van de 
A4 en de Rijnlandroute door middel van schermen en aarden wallen teneinde de 
overlast door geluid en lelijk uitzicht zo klein mogelijk te maken. Provinciale Staten 
hebben ter zake ook een motie aangenomen waarin men Gedeputeerde Staten 
oproept hier schermen en wallen te realiseren.   

 

6. Zeilers op de plassen zouden last hebben van schermen. 
Ook dit is een uitermate vreemd verhaal. Enerzijds zijn de zeilers gewend aan de 
bomen rond de plassen, en anderzijds is de windrichting veelal in de lengterichting 
van de plassen dus de last van bomen en schermen is van weinig betekenis Wel 
ervaren zeilers – en andere watersporters- het geluid van de A4 als erg storend en 
willen ook zij dat de door de Provincie toegezegde schermen geplaatst worden. 
 

7. Als argument tegen geluidschermen voert gedeputeerde Vermeulen (VVD) ook aan 
dat het geluid zou weerkaatsen zodat men aan de oostzijde van de A4 er hinder van 
zou ondervinden. 
Om meerderlei redenen is dit een onzinnig argument. Door het plaatsen 
geluidsabsorberende groen begroeide schermen is er geen weerkaats probleem. 
Verder is de ruimte aan de oostzijde een weidegebied. 



       
8. Tijdens de Statenvergadering van 27 juni 2018 verklaarden de gedeputeerden 

Vermeulen (VVD) en Weber (D66) met nadruk dat er geen afspraken of toezeggingen 
tot plaatsing van geluidschermen zouden zijn. 
Deze beweringen, vastgelegd op beeld en geluid, zijn volledig in strijd met de 
waarheid. Wij vragen ons af waarom beide gedeputeerden iets beweren waarvan 
iedereen kan nagaan en vaststellen dat het volstrekt onwaar is. 
 

Opmerkelijk is dat de gedeputeerden Vermeulen en Weber ondanks de voornoemde 
onzinnige en onjuiste argumenten die het onmogelijk zouden maken om schermen te 
plaatsen er geen bezwaar tegen hebben en er zelfs voor pleiten om schermen te laten 
aanleggen door Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt dat het werkelijke bezwaar van de Provincie 
om schermen aan te leggen zoals contractueel overeen is gekomen en is toegezegd niets 
anders dan onwil is om deze schermen zelf te betalen.     
   
Al het hiervoor gestelde werkt niet mee aan het streven van kabinet Rutte 3 om het 
vertrouwen van de kiezer in de politiek te verbeteren. 
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