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Geachte Raad,
Door raadslid Jolien Schroot van de D66-fractie zijn op donderdag 11 juni 2020 vragen gesteld met
betrekking tot Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden. De beantwoording van deze vragen treft u
hieronder aan.
Onze inwoners, met name aan de oostzijde, voeren al jaren actie tegen de geluidsoverlast van de
A4 nadat er grootscheeps gekapt is in Vlietland. Ons college heeft zich de afgelopen jaren actief
ingespannen om de overlast van het geluid van de A4 te beperken. De gewenste verbreding van de
snelweg A4 kan de overlast versterken. Daarnaast is de luchtkwaliteit in onze regio slecht en moet
alles worden gedaan om verdere verslechtering te voorkomen.
Donderdag 18 juni is deadline voor indiening van zienswijzen voor de verbredingsplannen van de
A4, Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden – N14.
Vraag: 1.a Dient de gemeente Voorschoten een zienswijze in? Graag een toelichting.
Antwoord: Er lopen betreffende de N14 twee projecten:
MIRT verkenning A4 Burgerveen – N14
Tracébesluit A4 Haaglanden – N14
De MIRT verkenning tussen Burgerveen en de N14 heeft betrekking op de A4 langs Voorschoten.
Begin maart dit jaar heeft Voorschoten een zienswijze op ontwerp structuurvisie ingediend (zie
bijgevoegd). In onze reactie op tracé Burgerveen is aandacht is gevraagd voor luchtkwaliteit (ultrafijnstof) en geluid.
Het Tracébesluit A4 Haaglanden – N14 is voor Voorschoten minder relevant. Loopt vanaf MiddenDelfland tot L-V ter hoogte van N14. Daarnaast worden de kruisingen bij N14 (tunnel)
ongelijkvloers gemaakt. Hiervoor dient de gemeente geen zienswijze in.
Vraag 1.b Zoja, kan hierin, nogmaals, gesteld worden dat de luchtkwaliteit rond de A4,
inclusief de aansluiting met de Rijnlandroute, minimaal aan de WHO richtlijnen zou
moeten voldoen voor onze volksgezondheid?
Antwoord: Niet van toepassing, gelet op mindere relevantie voor Voorschoten, zoals in
beantwoording bij 1a aangegeven.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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