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Samenvatting
Het voorliggende rapport betreft het Deelrapport Geluid MER ten behoeve van het milieueffectrapport
(MER) en Ontwerptracébesluit (OTB) A4 Haaglanden – N14. Deze rapportage beschouwt voor het
aspect geluid de optredende effecten in het kader van de MER.
Effectbeoordeling aspect Geluid
Bij uitvoering van het plan en de bijbehorende verkeertoename blijven de geluidseffecten op de
omgeving gelijk. De geluidseffecten blijven gelijk dankzij de geluidmaatregelen die worden getroffen.
De effecten worden voor de onderzochte geluidbelaste woningen en de geluidgehinderde personen
als neutraal beoordeeld.
Het geluidbelast oppervlak wordt als neutraal beoordeeld.
Totaalbeoordeling effecten aspect Geluid

Effect
Geluidbelaste woningen vanaf 50 dB
(Ernstig) geluidgehinderde personen vanaf 55 dB
Geluidbelast oppervlak vanaf 50 dB

Effect
-3%
-5%
+3%

Beoordeling
Neutraal
Neutraal
Neutraal

Score
0
0
0

Het stiltegebied Midden-Delfland ligt in de directe nabijheid van het te onderzoeken deel van de A4 en
N14. Het stiltegebied ligt ten zuiden van Schipluiden en ten noorden van Schiedam. Het verlies aan
geluidbelast oppervlak van het stiltegebied neemt in de projectsituatie met 23,2 hectare toe. Er treedt
een klein verlies op. Het effect wordt als negatief beoordeeld. Het verlies treedt op omdat het
stiltegebied op een locatie ligt met een lage woningdichtheid waarvoor geen -nieuwe- geluidschermen
getroffen.
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1

Inleiding
Het voorliggende rapport betreft het Deelrapport Geluid MER ten behoeve van het milieueffectrapport
(MER) en Ontwerptracébesluit (OTB) A4 Haaglanden – N14. Deze rapportage beschouwt voor het
aspect geluid de optredende effecten, toetst deze (indien van toepassing) aan vigerende wet- en
regelgeving in het kader van de MER en geeft aan in hoeverre mitigerende en/of compenserende
maatregelen nodig zijn.

1.1
1.1.1

Het kader: OTB/MER A4 Haaglanden – N14
Aanleiding en doel
De Rijksweg A4 is de belangrijkste noord-zuidroute door de Randstad en verbindt de stedelijke regio’s
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de luchthavens Schiphol en Rotterdam. Een goede
verkeersdoorstroming op deze Rijksweg is van (inter)nationaal belang. Op de A4 en de zogenoemde
poorten (aansluitingen) en inprikkers (in- en uitgaande wegen) in de Haagse Agglomeratie staat het
verkeer regelmatig vast. De komende jaren zullen deze problemen vanwege toename van het
verkeer naar verwachting toenemen.
In 2011 is door het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM, nu Infrastructuur en
Waterstaat) en de regionale partners de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren om
mogelijke oplossingen te onderzoeken. Het resultaat van die verkenning is een Rijksstructuurvisie
met Plan-MER waarin een samenhangend pakket aan infrastructuurmaatregelen is opgenomen om
de bereikbaarheid van de regio Haaglanden te verbeteren, de robuustheid van het netwerk te
vergroten en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Het betreffen maatregelen op de A4 in de
regio Haaglanden, op een aantal aansluitingen en op de N211 bij Den Haag Zuid, de Prinses
Beatrixlaan in Rijswijk en de N14 bij Leidschendam-Voorburg.
De ‘Rijksstructuurvisie A4 Passage Den Haag en Poorten & Inprikkers’ is met de regionale partners
besproken, waarna overeenstemming is bereikt over deze Rijksstructuurvisie en de daarin verwoorde
Voorkeursbeslissing. Deze overeenstemming is vastgelegd in het ‘Bestuursakkoord inzake uitvoering
van de A4 Passage en Poorten & Inprikkers’. Hiermee hebben de partijen afspraken vastgelegd over
de planuitwerking en de realisatie van de in de Rijksstructuurvisie verwoorde Voorkeursbeslissing. De
Rijksstructuurvisie is in 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. De minister van Infrastructuur en
Milieu heeft op 12 november 2012 de Rijksstructuurvisie vastgesteld.
Op 19 juni 2017 heeft de minister opdracht verstrekt voor de planuitwerking A4 Haaglanden - N14. In
de planuitwerking A4 Haaglanden - N14 wordt de in 2012 genomen Voorkeursbeslissing uitgewerkt
naar het detailniveau van een Tracébesluit (TB). De Voorkeursbeslissing bevat wijzigingen aan het
hoofdwegennet (de A4 en de N14) en het onderliggend wegennet. Het TB richt zich op de Tracéwetplichtige werkzaamheden. Dit betreffen de werkzaamheden aan het hoofdwegennet en de eventueel
daaruit voorvloeiende werkzaamheden aan het onderliggend wegennet bij de aansluitingen. In
aanvulling op de Voorkeursbeslissing heeft de minister in 2018 omwille van de verkeersdoorstroming
besloten de scope uit te breiden richting de Ketheltunnel. Hierbij wordt de derde rijstrook in
zuidelijke richting doorgetrokken tussen aansluiting Den Hoorn en de Ketheltunnel en in noordelijke
richting tussen aansluiting Delft en aansluiting Den Hoorn. Deze scope-uitbreiding voorkomt het
ontstaan van een flessenhals op de A4 Haaglanden – N14 en sluit aan op de 2x3 rijstroken op het
5
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aansluitende wegvak. Ten behoeve van het TB wordt eerst een OTB/MER opgesteld, waarop inspraak
plaats kan vinden.
In figuur 1.1 is het traject van het OTB/MER A4 Haaglanden – N14 op hoofdlijnen weergegeven. De
separate detailkaarten van het OTB bieden meer detail.

Figuur 1.1: Traject OTB/MER A4 Haaglanden – N14
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1.1.2

Beschrijving van het voornemen
Het voorkeursalternatief, dat is uitgewerkt in het OTB-ontwerp, omvat de uitbreiding van de A4 vanaf
de aansluiting op de N14 (aansluiting 8 Leidschendam) tot ten noorden van de Ketheltunnel en de
aanpassing van twee kruispunten op de N14. Op de A4 betreft het hoofdzakelijk de realisatie van
extra rijstroken. Op hoofdlijnen vinden de volgende aanpassingen plaats:
Westelijke rijbaan A4 (vanuit Amsterdam richting Rotterdam)
Deeltraject aansluiting Leidschendam - aansluiting Plaspoelpolder: uitbreiding parallelstructuur
De westelijke rijbaan van de A4 bestaat aan de noordzijde van het plangebied (km 42,7) uit vier
rijstroken. Ten noorden van aansluiting 8 Leidschendam splitst de huidige rijbaan in een hoofdrijbaan
met drie rijstroken en een parallelrijbaan met twee rijstroken, om vervolgens weer voor het
knooppunt Prins Clausplein samen te voegen. In de plansituatie krijgt de parallelrijbaan vanaf ter
hoogte van de aansluiting Leidschendam een extra rijstrook. Ook de capaciteit van de afrit in
aansluiting 8 Leidschendam wordt verdubbeld van één naar twee rijstroken. De parallelrijbaan sluit
net als in de huidige situatie bij het knooppunt Prins Clausplein aan op de verbindingsweg naar de
A12 in beide richtingen. Daarnaast splitst de parallelrijbaan ook naar de doorgaande richting op de
A4, waarbij dit in de plansituatie verdubbeld wordt van één rijstrook naar twee rijstroken. Hierbij
wordt aangesloten op een nieuwe parallelrijbaan; de hoofdrijbaan splitst ten noorden van het
knooppunt Prins Clausplein in een doorgaande rijbaan richting Rotterdam met twee rijstroken en een
nieuwe parallelrijbaan met twee rijstroken. Deze nieuwe parallelrijbaan sluit aan de zuidzijde van
knooppunt Ypenburg aan op de bestaande parallelrijbaan, die ter hoogte van de aansluiting
Plaspoelpolder samenvoegt met de hoofdrijbaan van de A4. Deze bestaande parallelrijbaan wordt
uitgebreid met één extra rijstrook.
In de huidige situatie voegen de verbindingswegen naar de A13 en van de A12 direct uit en in op de
hoofdrijbaan. Ook de afrit van aansluiting 9 Drievliet voegt uit vanaf de hoofdrijbaan. De toerit van
aansluiting 9 Drievliet en de afrit van aansluiting 10 Plaspoelpolder sluiten aan op de parallelrijbaan
tussen Ypenburg en Plaspoelpolder. Met de realisatie van de nieuwe parallelrijbaan vinden de in- en
uitvoegingen vanaf de A12 tot aan aansluiting 10 Plaspoelpolder plaats op de parallelrijbaan,
waarmee het verkeer op de hoofdrijbaan zonder hinder van in- en uitvoegend verkeer door kan
rijden. Het aantal rijstroken op de parallelrijbaan varieert hierbij tussen twee en vier rijstroken.
Deeltraject aansluiting Plaspoelpolder - aansluiting Den Haag-Zuid: verbreding in de buitenberm
Vanaf de toerit van aansluiting 10 Plaspoelpolder tot de afrit van aansluiting 12 Den Haag-Zuid (N211)
wordt de rijbaan van de A4 uitgebreid van drie naar vier rijstroken. Bij dit gehele deeltraject vindt de
verbreding hoofdzakelijk plaats in de buitenberm.
Deeltraject aansluiting Den Haag-Zuid - verdiepte ligging naar de Ketheltunnel: verbreding in de
middenberm
Ook bij het deeltraject aansluiting 12 Den Haag-Zuid tot de zuidelijke plangrens wordt een extra
rijstrook gerealiseerd. Hier wordt de rijbaan van de A4 uitgebreid van twee naar drie rijstroken. De
verbreding vindt hier met name plaats in de middenberm, met uitzondering van het tracédeel tussen
aansluiting 13 Den Hoorn en aansluiting 14 Delft waar de verbreding met name in de buitenberm zit.
Bij dit laatste tracédeel was een verbreding al voorzien en om die reden is reeds extra asfalt aanwezig
in de buitenberm. Bij het wegvak met een verdiepte ligging tussen het kunstwerk Zuidkade en de
Ketheltunnel was tijdens de realisatie hiervan in 2015 reeds rekening gehouden met een
7
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ruimtereservering voor een derde rijstrook in de middenberm. In het OTB A4 Haaglanden – N14 is
deze derde rijstrook opgenomen, waardoor drie rijstroken beschikbaar komen zonder de verdiepte
ligging verder aan te hoeven passen. Aan de zuidzijde van het tracé sluiten de rijstroken aan op de
bestaande twee rijstroken van de A4 en de uitvoegstrook naar de A20 ten noorden van de
Ketheltunnel. De afrit van de aansluiting Den Haag-Zuid wordt grotendeels uitgebreid van één naar
twee rijstroken.
Oostelijke rijbaan A4 (vanuit Rotterdam richting Amsterdam)
Deeltraject aansluiting Delft - aansluiting Den Haag-Zuid: verbreding in de middenberm
Op de oostelijke rijbaan begint de wijziging ter hoogte van aansluiting 14 Delft. De huidige rijbaan
met twee rijstroken wordt bij dit deeltraject uitgebreid naar drie rijstroken. De verbreding vindt
hoofdzakelijk plaats in de middenberm en deels in de buitenberm. Op dit deeltraject was een
verbreding gedeeltelijk al voorzien en om die reden was reeds ruimte gereserveerd in de
middenberm en reeds extra asfalt gerealiseerd in de buitenberm tussen aansluiting 14 Delft en
aansluiting 13 Den Hoorn. De afrit van aansluiting 12 Den Haag-Zuid (N211) krijgt grotendeels één
rijstrook extra.
Deeltraject aansluiting Den Haag-Zuid - aansluiting Plaspoelpolder: verbreding in de buitenberm
Ten noorden van aansluiting 12 Den Haag-Zuid (N211) bestaat de rijbaan van de A4 in de huidige
situatie uit drie rijstroken. Dit wordt aangepast naar vier rijstroken. De verbreding bij dit deeltraject
vindt hoofdzakelijk plaats in de buitenberm. Bij de aansluiting 12 Den Haag-Zuid wordt het verkeer
vanaf het onderliggend wegennet naar de A4 gesplitst. De bestaande toerit wordt benut voor het
verkeer vanuit de westzijde van de A4. Voor het verkeer vanuit de oostzijde van de A4 wordt een
nieuwe separate toerit gerealiseerd aan de noordoostzijde van de aansluiting. De afrit van aansluiting
11 Rijswijk wordt verdubbeld van één naar twee rijstroken. Ten zuiden van aansluiting 10
Plaspoelpolder splitst de rijbaan net als in de huidige situatie in een hoofdrijbaan en een
parallelrijbaan.
Deeltraject aansluiting Plaspoelpolder - aansluiting Leidschendam: uitbreiding parallelstructuur
Het deeltraject van aansluiting 10 Plaspoelpolder tot en met aansluiting 8 Leidschendam kenmerkt
zich door de uitbreiding van de parallelstructuur. Vanaf de splitsing tussen de hoofdrijbaan en de
parallelrijbaan ten zuiden van de aansluiting Plaspoelpolder krijgt de hoofdrijbaan twee rijstroken
over de volledige lengte tot de samenvoeging met de verlengde parallelrijbaan ten zuiden van het
knooppunt Prins Clausplein. Het aantal rijstroken op de parallelrijbaan varieert tussen twee en vier
rijstroken. De afrit van aansluiting 9 Drievliet wordt verdubbeld van één naar twee rijstroken. In de
bestaande situatie sluit de parallelrijbaan net ten noorden van knooppunt Ypenburg weer op de
hoofdrijbaan aan. In de plansituatie is deze parallelrijbaan verlengd en verschuift de samenvoeging
van de hoofdrijbaan en parallelrijbaan bijna 1,5 kilometer in noordelijke richting tot iets ten zuiden
van knooppunt Prins Clausplein. Hierbij bevat de parallelrijbaan de splitsing naar de
verbindingswegen van de A12 in beide richtingen, waar dit in de bestaande situatie vanaf de
hoofdrijbaan gebeurt. De hoofdrijbaan bevat na de samenvoeging met de parallelrijbaan vier
rijstroken, wat deels een verbreding van twee naar vier rijstroken betekent. De parallelle
verbindingsweg vanaf de A13 wordt doorgetrokken en sluit ten noorden van knooppunt Prins
Clausplein op de A4 aan in plaats van ten zuiden van dit knooppunt. De verbinding van de A13 naar
de A12 richting Den Haag bevat in de bestaande situatie plaatselijk één rijstrook. In de plansituatie
bevat deze verbinding volledig twee rijstroken. Ten noorden van het knooppunt Prins Clausplein
splitst de A4, net als in de huidige situatie, wederom een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. De
8
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verbinding naar de parallelrijbaan wordt hierbij verdubbeld van één naar twee rijstroken. Na deze
splitsing wordt de hoofdrijbaan teruggebracht van vier rijstroken naar de drie rijstroken. Het weefvak
op de parallelrijbaan voor het verkeer vanaf de A12 en naar de afrit van aansluiting 8 Leidschendam
wordt uitgebreid met een extra rijstrook. Ten noorden van aansluiting 8 Leidschendam sluit de
parallelrijbaan aan op de hoofdrijbaan en vervolgens op de bestaande A4 met vier rijstroken richting
Amsterdam.
N14
De N14 maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet en betreft een randweg van Den Haag die de A4
met de N44 verbindt. Deze rijksweg kenmerkt zich door de aanwezigheid van een tunnel, de
Sijtwendetunnel, die bestaat uit drie afzonderlijke (land)tunnels. Tussen de zogenaamde
Spoortunnel, Parktunnel en Vliettunnel zijn twee met verkeerslichten geregelde kruispunten
gesitueerd. Dit betreft het kruispunt van de N14 met de Heuvelweg/ Monseigneur van Steelaan en
het kruispunt van de N14 met de Noordsingel/ Prins Bernhardlaan. Door deze kruispunten
gedeeltelijk ongelijkvloers te maken door middel van twee onderdoorgangen, wordt de doorstroming
op de N14 en op het onderliggend wegennet verbeterd. De kruisende verbindingen gaan hierbij
verdiept onder de N14 door. Op maaiveld worden de kruispunten aangepast voor de uitwisseling van
het verkeer tussen de N14 en de kruisende verbindingen. Bij het kruispunt N14 – Noordsingel wordt
hierbij de ligging van de trambaan aangepast.
Kruisende verbindingen
Als gevolg van de aanpassing van de A4 worden de toe- en afritten van de aansluitingen op het tracé
ook aangepast. Bij de aansluiting 11 Rijswijk, aansluiting 12 Den Haag-Zuid en aansluiting 13 Den
Hoorn wordt als gevolg van de aanpassingen aan de A4 en de aansluitingen, ook de onderliggende
weg ter hoogte van de aansluiting aangepast. Dit betreft respectievelijk de Prinses Beatrixlaan, de
N211 en de Woudseweg. Als gevolg van de aanpassingen komt er een aantal nieuwe kunstwerken en
wordt een aantal bestaande kunstwerken aangepast. Dit betreft onder andere de aanpassing van de
spoorviaducten bij Leidschenveen en het vervangen van het bestaande spoorviaduct door een nieuw
spoorviaduct bij Rijswijk.
Het voorkeursalternatief voor de A4 Haaglanden – N14 is in het OTB/MER nader uitgewerkt. Hierbij
zijn de effecten van de aanpassingen aan de weg onderzocht en zijn de exacte aanpassingen aan de
weg met de benodigde mitigerende en compenserende maatregelen beschreven.

1.1.3

Leeswijzer
De voorliggende rapportage gaat in op het aspect geluid ten behoeve van het MER en OTB A4
Haaglanden - N14. Deze rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de
wet- en regelgeving ik het kader van het MER. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksmethodiek. In
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de autonome ontwikkeling. De resultaten staan beschreven in
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de maatregelen en tenslotte in hoofdstuk 7 staan de
conclusie en aanbevelingen van het onderzoek.
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Schematisch overzicht indeling rapportage
In het volgende schema is de samenhang tussen de verschillende (deel)rapporten weergegeven.
Deelrapport
Algemeen
Hoofdrapport

Deelrapport

aspect Geluid

Specifiek

A4 Haaglanden-N14
met

Deelrapport

als bijlage A de
Memo Resultaten
akoestisch onderzoek
op referentiepunten

Akoestisch onderzoek onderliggend wegennet
Deelrapport
Akoestisch onderzoek kruisende spoorwegen
Rapport Geluid MER

Figuur 1.2: Samenhang tussen de akoestische (deel)rapporten. Het rapport dat voor u ligt is oranje gekleurd.
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2

Onderzoeksmethodiek en wet- en regelgeving
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kaders die van belang zijn voor het thema geluid. De Europese
Unie, het Rijk, de provincies en de gemeenten voeren in de rol van bevoegde gezag op verschillende
niveaus beleid ten aanzien van het aspect geluid, ondersteund door verschillende wet- en regelgeving.
Voor het aspect Geluid in relatie tot de mens zijn in Nederland de Wet milieubeheer en de Wet
geluidhinder van toepassing. Binnen dat wettelijk kader leggen gemeenten en provincies meer
uitgewerkt beleid vast in milieubeleidsplannen en toetsingskaders. Voor natuurgebieden gelden
afzonderlijke regels en deze worden toegelicht in het Deelrapport Natuur.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op het wettelijk kader het beleidskader en –richtlijnen voor
zover dit van toepassing is op de A4 Haaglanden – N14.
Deze geluidwetgeving is van toepassing op de akoestische onderzoeken ten behoeve het Ontwerp
Tracébesluit. Voor het geluidonderzoek ten behoeve van het project MER bestaat geen specifieke
wetgeving. Het project MER heeft als doel de effecten van het project inzichtelijk te maken.
Algemene achtergronden ten aanzien van de geluidregelgeving zijn opgenomen in het bijlagenrapport
Algemeen van het akoestisch onderzoek ten behoeve van het OTB/MER.

2.1

Wet milieubeheer
In hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer zijn de regels en grenswaarden opgenomen die gelden voor
rijkswegen en hoofdspoorwegen.
De systematiek van geluidproductieplafonds
Langs rijkswegen en spoorwegen gelden zogenaamde geluidproductieplafonds (GPP’s) en de
geluidproductie van deze wegen mag deze plafonds niet overschrijden. Zo lang de geluidproductie
binnen het geldende plafond blijft, zullen ook de geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten langs
de weg (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen) beneden de wettelijke toetswaarden blijven.
Rijkswaterstaat en ProRail dienen de Minister jaarlijks door middel van een verslag te informeren over
de naleving van deze geluidproductieplafonds. Daarnaast vindt er een toets aan de
geluidproductieplafonds plaats bij o.a. een Tracébesluit waarbij een rijksweg of spoorweg is betrokken
en bij wijzigingen aan rijkswegen en rijkswegen die zonder een Tracébesluit worden voorbereid.
Geluidproductieplafonds en het Tracébesluit A4 Haaglanden – N14
Bij een dreigende overschrijding van de geluidproductieplafonds dient Rijkswaterstaat een onderzoek
in te stellen naar de doelmatigheid en toepasbaarheid van geluidbeperkende maatregelen. Deze
maatregelen worden in het Tracébesluit opgenomen. Als blijkt dat maatregelen niet doelmatig of niet
toepasbaar zijn, waardoor niet aan de geluidproductieplafonds kan worden voldaan, worden in het
Tracébesluit ook de geluidproductieplafonds opgenomen die dienen te worden gewijzigd of opnieuw
moeten worden vastgesteld. Dat geldt ook als de geluidproductie als gevolg van de maatregelen lager
wordt dan de geldende geluidproductieplafonds. Dit doet zich voor als het Tracébesluit ook voorziet in
het treffen van zogenaamde saneringsmaatregelen voor geluidgevoelige objecten waarvan de
geluidbelasting volgens de regels van de Wet milieubeheer als te hoog wordt beschouwd. Een
hernieuwde vaststelling van geluidproductieplafonds vindt ook plaats als er nieuwe of gewijzigde
afschermende voorzieningen worden voorzien.
11
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Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de regelgeving voor rijkswegen wordt verwezen naar
de rapportage akoestisch onderzoek die voor dit Tracébesluit is opgesteld. In het Deelrapport
Algemeen van deze rapportage wordt de algemene regelgeving uitgelegd. In het Deelrapport
akoestisch onderzoek kruisende spoorwegen wordt ingegaan op de wijzingen die aan het spoor worden
getroffen en de geluidseffecten die dit heeft op de geluidproductieplafonds.
In het onderzoek ten behoeve van het MER, wordt rekening gehouden met de geluidmaatregelen die
voortkomen uit het akoestische onderzoek ten behoeve van het Ontwerp Tracébesluit. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van de kentallen van bijlage 2 bij artikel 9 van de Regeling geluid milieubeheer
bij de bepaling van de aantallen gehinderde en ernstig gehinderde personen.
De geluidbelastingen worden in het onderzoek MER berekend conform het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012.

2.2

Wet geluidhinder
De regelgeving voor provinciale en gemeentelijke wegen is vastgelegd in hoofdstuk VI van de Wet
geluidhinder. Hierin zijn de grenswaarden opgenomen en is beschreven op welke momenten een toets
aan deze grenswaarden plaatsvindt. Dit vindt plaats bij de aanleg van nieuwe wegen en bij fysieke
wijzigingen (ofwel reconstructie) van wegen. De Wet geluidhinder speelt in het kader van de A4
Haaglanden – N14 een rol bij aanpassingen aan lokale wegen die nodig zijn voor realisatie van het
project. In het Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet is het verslag van het
onderzoek naar deze wegen opgenomen. In het genoemde deelrapport wordt ook uitgebreid ingegaan
op het wettelijk kader met betrekking tot de Wet geluidhinder.

2.3

Overige relevante regelgeving
Stiltegebieden
De Natuurbeschermingswet 1998, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en eventueel aanvullend
provinciaal beleid vormen het wettelijk en beleidsmatig kader voor de beoordeling van de invloed van
het project op natuur- en stiltegebieden. Voor natuurgebieden vindt deze beoordeling plaats in het
Natuuronderzoek. Voor stiltegebieden vindt een beoordeling in het akoestisch onderzoek voor het
(O)TB plaats. De natuur- en stiltegebieden zijn in figuur 4.1 weergegeven.
In het geluidonderzoek is rekening gehouden met het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft
en Schiedam (IODS) dat in het kader van het Tracébesluit Delft-Schiedam is gesloten. Het betreft de
garanties met betrekking tot geluid en zicht in Midden-Delfland, namelijk:
• 40 dB(A) in de dagperiode gemiddeld over het gebied tussen 250 - 500 meter vanaf de weg
• Met betrekking tot zicht is een maximale walhoogte langs de A4 vastgesteld op 2,5 meter vanaf
maaiveld.
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Figuur 2.1: Ligging natuur- en stiltegebieden.

2.4

Beleidskader geluidhinder
Er is geen (inter)nationaal beleid dat van toepassing kan worden verklaard in deze context. De
beleidsregels, waaronder bijvoorbeeld bij de vaststelling van hogere grenswaarden (niet-rijksinfra)
worden meegenomen in de fase van het (O)TB. Met betrekking tot bouwlawaai kan het bevoegd gezag
voor vergunning plichtige bouwactiviteiten ontheffing verlenen indien bij de uitvoering van bouw- of
sloopwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare technieken van stil bouwen.
13
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3
3.1

Onderzoeksmethodiek
Beschouwde effecten en effectbeoordeling
Ten behoeve van dit MER zijn de effecten voor verkeerslawaai van de voorgenomen ontwikkeling
beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
•
Verandering van het aantal geluidgehinderde personen van de binnen het onderzoeksgebied
gelegen geluidgevoelige objecten (hoofdzakelijk woningen);
•
Verandering van het aantal geluidbelaste woningen binnen het onderzoeksgebied;
•
Verandering van het geluidbelast oppervlak.
In de onderstaande paragrafen is per beoordelingscriterium meer gedetailleerd de werkwijze vermeld
en zijn de resultaten per beoordelingscriterium weergegeven voor de berekende situaties.
Daarbij zijn de volgende situaties beschouwd:
A. Huidige situatie 2022; 2022 is het jaar voorafgaand van de start werkzaamheden en is als huidige
situatie beschouwd.
B. Autonome situatie 2038; hierin is voor het hoofdwegennet de registersituatie 1 (het in 2019
vigerende Geluidregister met volledig benut plafond) beschouwd.
C. Projectsituatie 2038; hierin is voor het hoofdwegennet uitgegaan van het Geluidregister inclusief
de wijzigingen als gevolg van het project. Dit is inclusief de geluidbeperkende maatregelen die bij
het OTB worden vastgesteld (geluidreducerend asfalt en geluidsschermen).
Op twee locaties wordt de rijksweg A4 door een spoorweg gekruist. Voor het geluid van de spoorwegen
is voor de autonome en de projectsituatie eveneens uitgegaan van het Geluidregister. Nadere
informatie is terug te vinden in het Deelrapport akoestisch onderzoek kruisende spoorwegen.
Uit het akoestisch onderzoek dat is vastgelegd in het Deelrapport specifiek bij het achtergrondrapport
van het aspect Geluid is gebleken dat er in het kader van de geluidssanering geen bron- of
overdrachtsmaatregelen worden getroffen voor saneringsobjecten. Dat geldt zowel voor de autonome
situatie als de projectsituatie. Vanuit de sanering is er derhalve geen invloed op de beoordelingscriteria.
De geluideffecten op natuurgebieden zijn apart berekend en weergegeven in het Deelrapport Natuur.

1

Download Geluidregister van 9 september 2019. Deze is binnen het studiegebied nadien niet meer gewijzigd.
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3.2

Geluidgehinderden
In art. 9 van de Regeling geluid milieubeheer is gelet op richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing
van omgevingslawaai (PbEG L 189) een werkwijze opgenomen waarmee aan de hand van de
optredende geluidbelastingen van diverse lawaaisoorten en hun dosis-effectrelatie de mate van hinder
voor personen (percentage bewoners per geluidbelastingklasse) kan worden bepaald. Deze dosiseffectrelaties worden landelijk gehanteerd (vastgelegd in de Regeling geluid milieubeheer) en zijn
gebaseerd op landelijke verwachtingen. Het aantal geluidgehinderden is bepaald op basis van het
aantal verblijfsobjecten per geluidklasse. Per verblijfsobject is op basis van de Regeling geluid
milieubeheer uitgegaan van een gemiddelde van 2,2 bewoners (peil 2019) per verblijfsobject.
Voorgaande resulteert in het aantal (ernstig) gehinderde personen per 100 bewoners per geluidsklasse
zoals in onderstaande tabel aangegeven.
Tabel 3.1 Dosis-effectrelaties voor wegverkeerslawaai, aantallen (ernstig) gehinderde personen

Gehinderde personen
per 100 bewoners

Ernstig gehinderde personen
per 100 bewoners

55-59 dB

21

8

60-64 dB

30

13

65-69 dB

41

20

70-74 dB

54

30

75 dB of hoger

61

37

Geluidbelastingsklasse (Lden)

Met een rekenvoorbeeld wordt toegelicht hoe het aantal gehinderde personen per geluidbelastingsklasse voor wegverkeerslawaai is bepaald:
Het aantal woningen in de geluidbelastingsklasse 55-59 dB bedraagt 1.000. Uitgaande van 2,2
bewoners per woning betekent dit dat er 2.200 bewoners in de geluidbelastingklasse 55-59 dB vallen.
Op grond van de bovenstaande dosis-effectrelaties bedraagt het aantal gehinderde personen voor de
betreffende geluidklasse 21 per 100 bewoners. In dit voorbeeld is het aantal derhalve (2.200 *21
gehinderde personen)/100 = 462 gehinderde personen.
Het totaal aantal gehinderde personen is de som van het aantal gehinderde personen per
geluidbelastingsklasse. Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd voor het bepalen van het aantal ernstig
gehinderde personen.
Het aantal woningen binnen het onderzoeksgebied is bepaald op basis van de landelijke BAG-databank
(juli 2019). BAG staat hier voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

3.3

Perceptie van geluid
De bovengenoemde analyse is vooral geënt op geluid als natuurkundig verschijnsel en waarnemingen
aan de hand van grootheden met behulp van metingen en berekeningen. De niet-lineaire
eigenschappen van het gehoor (fysiologische waarneming) worden zelden meegewogen. Tussen de
15
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beide waarnemingen (de objectieve waarneming met meetinstrumenten en de fysiologische
waarneming met het gehoor) blijkt geen eenvoudige relatie te bestaan. De psycho-akoestiek
onderzoekt dit verband en vormt de basis van een objectieve benadering van lawaaihinder,
geluidisolatie enzovoort aan de hand van cijfermateriaal. In navolgend overzicht is de subjectieve
luidheid van geluid en toename van geluid weergegeven.
Verandering in geluidniveau

Verandering in waargenomen luidheid

3 dB

Nauwelijks waarneembaar

5 dB

Duidelijk waarneembaar

10 dB

Twee keer zo luid

15 dB

Grote verandering

20 dB

Vier keer zo luid

Uit de onderzoeken blijkt dat een toename van 10 dB door de mens ervaren wordt als een verdubbeling
van geluid. Een marginale toe- of afname van 1 dB zal door de gemiddelde bewoner niet waargenomen
worden.
Het plangebied wordt belast door het verkeer op hoofdwegen en het verkeer lokale wegen. De positie
van de waarnemer ten opzichte van deze geluidbronnen is daarnaast bepalend voor het te ontvangen
geluid. In de beoordeling van geluid is een verschil van -1 tot +1 dB (als boven beschreven) als neutraal
beschouwd.

3.4

Geluidbelast oppervlak
Als indicator voor de veranderingen in de geluidbeleving is het geluidbelast oppervlak (akoestisch
ruimtebeslag) in een brede zone aan weerszijde rond de A4 en een deel van de N14 bepaald. Voor dit
gebied is het grondoppervlak bepaald dat wordt blootgesteld aan een hogere geluidbelasting dan 50
dB, verdeeld in overschrijdingsklassen van 5 dB.

3.5

Beoordeling
De beoordeling van de effecten van geluidgehinderden, geluidbelast oppervlak en cumulatie van geluid
heeft plaatsgevonden op een vijfpuntsschaal met de indeling zoals opgenomen in tabel 3.2a waarin
wordt ingegaan op de scoringsmethodiek.
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Tabel 3.2a: Scoringsmethodiek voor het aspect Geluid
Score
Oordeel ten opzichte van
Afwijking ten opzicht van de referentiesituatie
de referentiesituatie
--

Sterk negatief effect

-

Negatief effect

0

Geen/neutraal effect

+

Positief effect

++

Sterk positief effect

>20%
5% tot en 20%

De toename is meer dan 20%
De toename ligt tussen de 5% en 20%

-5% tot 5%

Het verschil ligt tussen de -5 en 5%

-5% tot -20%

De afname ligt tussen de 5% en 20%

<-20%

De afname is meer dan 20%

De beoordeling van de effecten van stiltegebieden heeft ook plaatsgevonden op een vijfpuntsschaal,
alleen dan op basis van het verlies aan stiltegebied uitgedrukt in hectaren, zie tabel 3.2b.
Tabel 3.2b: Scoringsmethodiek voor het aspect Geluid specifiek voor stiltegebieden
Score
Oordeel ten opzichte van
Afwijking ten opzicht van de referentiesituatie
de referentiesituatie

3.6

--

Sterk negatief effect

50 ha
of meer toename

Sterke verslechtering van de situatie in
stiltegebieden

-

Negatief effect

Verslechtering van de situatie in stiltegebieden

0

Geen/neutraal effect

+

Positief effect

++

Sterk positief effect

1 tot 50 ha
toename
1 ha
toe- of afname
1 tot 50 ha
afname
50 ha
of meer afname

Geen effecten binnen stiltegebied
Verbetering van de situatie in stiltegebieden
Sterke verbetering van de situatie in stiltegebieden

Onderzoeksopzet
De geluidbelasting is bepaald van het wegverkeer afkomstig van delen van het hoofdwegennet (A4,
A13, A12 en N14). De gehanteerde verkeersgegevens en modelgegevens staan beschreven in het
hoofdrapport en het Deelrapport specifiek voor het aspect Geluid bij het OTB.
Voor de overdrachtsberekeningen is gebruik gemaakt van Geomilieu V4.50, rekenmethode SRM2
conform Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG2012). De geluidbelasting is berekend zonder
aftrek ex artikel 110g Wgh.
Voor het MER zijn de geluidscontouren berekend op een raster van rekenpunten die op een hoogte
van 4 meter boven het lokale maaiveld ligt. De berekeningsresultaten worden weergegeven middels
contourplots. De geluidbelastingen zijn aangegeven in contouren boven de 50 dB, in stapgrootte van
5 dB. Aldus ontstaan zogeheten geluidklassen die worden begrensd door deze contouren.
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3.7

Bepaling van het studiegebied
In paragraaf 1.1 en figuur 1.1 van dit rapport is weergegeven op welk wegdelen van de A4 en N14 de
voorgenomen wijzigingen effect hebben. Het gebied rond deze wijzigingen is gekozen als studiegebied
voor het MER. Het studiegebied is in figuur 4.1, 4.2 en 5.1 weergegeven.
Uit paragraaf 5.1 blijkt dat er geen reden is om het studiegebied te vergroten met delen van de A12 en
de A13 of het Kethelplein. De toenames zijn daar beperkt.
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4

Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In het kader van het MER wordt een vergelijking gemaakt tussen effecten in de situatie zonder de
voorgenomen activiteit (wijziging van de A4 en N14) en de situatie na wijziging van de A4 en N14. De
vergelijking wordt gemaakt voor een bepaald planjaar. Voor de A4 – N14 is dat voor geluid het jaar
2038. Dit is tien jaar na de voorgenomen wijziging.
In dit hoofdstuk zijn de aangehouden uitgangspunten voor de situatie bij autonome ontwikkelingen
beschreven.

4.1

Autonome ontwikkelingen tot 2038
Voor het in beeld brengen van de effecten die zonder de wijziging van de A4 en N14 zouden optreden,
is het belangrijk om de ruimtelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de infrastructuur die voor
het jaar 2038 worden verwacht, te kennen. Er is een inventarisatie van deze ontwikkelingen verricht In
het studiegebied. In de achtergrondrapportage Verkeer en het Deelrapport Ruimtegebruik worden de
ontwikkelingen qua nieuwbouw beschreven. De ontwikkelingen qua nieuwbouw van objecten zijn in
tabel 4.1, in figuur 4.1 en op de kaarten met de geluidcontouren opgenomen. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen nieuwbouw ten behoeve van wonen, werken (bedrijven) of een gemengde invulling
met wonen en werken.
Tabel 4.1: Relevante nieuwbouw ontwikkelingen langs de A4 en de N14 binnen het studiegebied
Nummer
Naam bestemmingsplan en extra info
Gemeente
1
Ypenburg Warmtekrachtcentrale
Den Haag
2
Ypenburg Warmtekrachtcentrale
Den Haag
3
't Haantje West 1
Rijswijk
4
Sion - Deelplan 6 en 22
Rijswijk
5
Sion - Deelplan 13 en 16
Rijswijk
6
Sion - Deelplan 6 en 22
Rijswijk
7
Sion - Deelplan 13 en 16
Rijswijk
8
Sion - Deelplan 11, 15b, 17, 18 en 19
Rijswijk
9
t Haantje Midden
Rijswijk
10
Harnaschpolder Noord 2014
Midden-Delfland
11
Harnaschpolder Noord 2014
Midden-Delfland
12
Harnaschpolder Noord 2014
Midden-Delfland
13
Harnaschpolder Zuid 2014
Midden-Delfland
14
De Kreek Den Hoorn
Midden-Delfland
15
Hooipolder en Kerkpolder-Oost 2013
Midden-Delfland
16
Hooipolder en Kerkpolder-Oost 2013
Midden-Delfland
17
Plaspoelpolder
Rijswijk
18
Herontwikkeling Sijthoff gebouw
Rijswijk
19
Eikelenburg
Rijswijk
20
Bedrijventerrein Wateringen
Westland
21
Woudseweg 172 Schipluiden
Midden-Delfland
22
Woudseweg 172 Schipluiden
Midden-Delfland
23
Keenenburg V fase 2
Midden-Delfland
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Figuur 4.1: Ligging nieuwe ontwikkelingen

Autonome ontwikkeling rijkswegen
Voor de situatie bij autonome ontwikkelingen is onderzocht welke wijzigingen zich zonder het project
zouden voordoen. Het gaat hier om de volgende verwachte ontwikkelingen:
• De geluidsanering die in het kader van de Wet milieubeheer in de planperiode tot 2038 wordt
uitgevoerd;
• Samenloop met andere projecten;
• De autonome groei van het verkeer en de jaarlijkse toetsing van de geluidproductie aan de
geluidproductieplafonds in het kader van de Wet milieubeheer.
20
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Geluidsanering in het kader van de Wet milieubeheer
Een autonome ontwikkeling die consequenties heeft voor de geluidbelasting en de daaraan verbonden
hinder, is de sanering in het kader van Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). In het
Deelrapport specifiek en het Ontwerp Saneringsplan A4 Haaglanden – N14 wordt de sanering
beschreven. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat er in het kader van de geluidssanering geen
aanvullende bron- of overdrachtsmaatregelen worden getroffen voor saneringsobjecten. Dat geldt
zowel voor de autonome situatie als de projectsituatie. Vanuit de sanering is er derhalve geen invloed
op de beoordelingscriteria.
Samenloop met de verkenning A4 Burgerveen – N14
Het project van A4 Haaglanden – N14 grenst aan het studiegebied van de Verkenning A4 Burgerveen –
N1. In het onderzoek is rekening gehouden met de verkeerseffecten van dit project.
Samenloop met de capaciteitsuitbreiding N211
Om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren wordt de N211 aangepast. Tussen de Laan van
Wateringse Veld en de Veilingroute (N222) wordt de weg verbreed. De 2 kruisingen worden
ongelijkvloers gemaakt. In het onderzoek is rekening gehouden met de verkeerseffecten van dit
project.
Autonome groei van het wegverkeer en de jaarlijkse toetsing van de geluidproductie aan de
geluidproductieplafonds
Voor de effecten in de autonome situatie is uitgegaan van de situatie waarbij de vigerende
geluidproductieplafonds geheel zijn opgevuld. In het kader van de permanente nalevingsverplichting
draagt Rijkswaterstaat er zorg voor dat de GPP’s niet worden overschreden. Rijkswaterstaat toetst dit
jaarlijks, en treft zo nodig maatregelen om overschrijding van de GPP’s te voorkomen. Daarom is voor
de autonome ontwikkeling uitgegaan van de situatie met volledig benut geluidproductieplafond.
Autonome groei van het spoorwegverkeer
Op drie locaties in het studiegebied wordt een spoorweg gekruist waar de systematiek van GPP’s
gelden. Dat zijn de doorgaande spoorlijnen Rotterdam - Den Haag ten oosten van de Prinses
Beatrixlaan, Den Haag – Utrecht ter plaatse van het Prins Clausplein en het spoor richting het NS
opstelterrein even ten zuiden van de Zeeheldenbuurt in Leidschendam.
Voor de effecten in de autonome situatie is uitgegaan van de situatie waarbij de vigerende
geluidproductieplafonds geheel zijn opgevuld. In het kader van de permanente nalevingsverplichting
draagt ProRail er zorg voor dat de GPP’s niet worden overschreden. ProRail toetst dit jaarlijks, en treft
zo nodig maatregelen om overschrijding van de GPP’s te voorkomen. Daarom is voor de autonome
ontwikkeling uitgegaan van de situatie met volledig benut geluidproductieplafond.
Ook de tramsporen van RandstadRail kruisen de A4 bij Leidschendam. Hiervan zijn RET en HTM de
beheerder. Zij verwachten groei op het netwerk maar daar zijn echter nog veel onzekerheden bij.
Voor alle locaties waar het spoor de rijksweg A4 kruist geldt dat het geluid van de rijksweg A4 dominant
is voor de geluidsituatie bij de nabij gelegen woningen.
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5

Onderzoeksresultaten
Bij de beoordeling van de effecten van de wijziging van de A4 – N14 wordt uitgegaan van de situatie in
het jaar 2038. De situatie in 2038 zonder wijziging van de A4 en N14 wordt de referentiesituatie
genoemd. Voor de verkeersontwikkeling wordt er in de referentiesituatie er vanuit gegaan dat alle
ruimtelijke plannen in de omgeving van de A4 en N14 waarover reeds concrete besluitvorming heeft
plaatsgevonden, gerealiseerd zijn. Deze ontwikkelingen hebben veelal tot gevolg dat er een groei van
het autoverkeer ontstaat en daardoor een toename in de geluidbelasting.
Voor de bepaling van de effecten hebben er geluidsberekeningen plaatsgevonden. Ter bepaling van
het geluidbelast oppervlak dienen de geluidscontouren op de kaartbladen in bijlage B. Voor de bepaling
van het aantal objecten en aantal gehinderde personen is er op adresniveau gerekend. Deze adressen
zijn aangegeven op de kaarten in bijlage B.

5.1

Effect van het project op het Kethelplein en de rijkswegen A12 en A13
De groei van het verkeer als gevolg van het voornemen op de aansluitende wegdelen van de A12, A13,
op het Kethelplein is beperkt. Het verschil in verkeer tussen de projectsituatie en de referentiesituatie
in 2038, uitgedrukt in procenten, bedraagt:
• op het Kethelplein circa 7% afname tot 25% toename van het verkeer, dit is afhankelijk van
het wegvak op het Kethelplein.
• op de A13 neemt het verkeer met maximaal 5% af.
• op de A12 blijft het verkeer gelijk, in Den Haag neemt het verkeer met enkele procenten af.
Voor de beheersing van geluid van rijkswegen gelden geluidsproductieplafonds (Wet Milieubeheer).
Indien het plafond dreigt te worden overschreden dan kan Rijkswaterstaat maatregelen treffen, zoals
stillere wegdekken, om binnen het plafond te blijven. Dit wordt jaarlijks op alle rijkswegen gemonitord.
Dit biedt bescherming aan omwonenden als het verkeer meer toeneemt dan het
geluidsproductieplafonds toelaat. Om deze reden is het gekozen studiegebied niet verder uitgebreid
met delen van de A12, A13 of tot voorbij het Kethelplein.

5.2

Effect van het project op het onderliggend wegennet
Voor de beschrijving van de effecten op het onderliggend wegennet is eerst onderzocht in hoeverre
een toe- of afname van het verkeer op deze wegen relevant is. Op het onderliggend wegennet geldt
dat:
1.
2.

de intensiteit van het verkeer meer is dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal;
de toename van het verkeer groter is dan 30% of dat de afname van het verkeer groter is dan
20%.

De ondergrens van 2.500 motorvoertuigen per etmaal is zo gekozen dat de voorkeurswaarde van 50
dB op korte afstand van de weg niet wordt overschreden.
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Een afname van 1 dB of meer komt overeen met een afname van de verkeersintensiteit met 20% of
meer en een toename van 1 dB komt overeen met een toename van de intensiteit met 30% of meer.
Een verschil van 1 dB2 is niet of nauwelijks waarneembaar.
Op basis van de geprognosticeerde etmaalintensiteit voor de autonome situatie en de situatie met
project in 2038, zijn deze procentuele verschillen bepaald. De wegvakken die aan dit criterium voldoen
zijn in figuur 5.1 weergegeven. Uit de figuur blijkt dat een deel van het verkeer afneemt ten opzichte
van de autonome situatie in 2038 voor een deel van de wegen beperkt toeneemt. Voor enkele wegen
binnen het studiegebied neemt het verkeer met iets meer dan 20% af. Deze wegen zijn de Parkweg,
Voorburgseweg en de Oude Trambaan. De ligging van deze wegen zijn in de figuur groen gekleurd.
Omdat het enkele wegvakken betreft waar deze relevante afname geldt zijn deze wegen niet in de
geluidsberekeningen betrokken.

Figuur 5.1 Toe- en afnames van het verkeer in de plansituatie versus de referentiesituatie voor de wegvakken met
meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal (bron MRDH-model)

2

Het verschil in geluid wordt uitgedrukt in decibel. De decibel, symbool dB, is een verhouding op een logaritmische schaal. Als
op een weg het verkeer verdubbelt dan neemt het geluid met 3 dB toe. Dus als de etmaalintensiteit van 1.000 naar 2.000
motorvoertuigen per etmaal groeit dan neemt het geluid met 3 dB toe. Maar als het verkeer op een weg met 10.000
motorvoertuigen met 1.000 motorvoertuigen toeneemt dan neemt het geluid met nog geen halve dB toe.
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Reconstructie van het onderliggend wegennet
Verder worden er als gevolg van het project op vijf locaties diverse wijzigingen aan het onderliggend
wegennet aangebracht. Deze wijzigingen kunnen lokaal een geluideffect hebben. De vijf locaties zijn
in figuur 5.2 opgenomen. De wijzigingen aan de wegen binnen dit project hebben lokaal een
geluideffect van niet meer dan 1 dB. Omdat het enkele wegvakken betreft en het effect lokaal en klein
is zijn deze wegen niet in de geluidsberekeningen voor het MER meegenomen. Het onderzoek heeft
daarmee alleen betrekking op het hoofdwegennet van de A4 en de N14.

Figuur 5.2 De vijf locaties waar een wijzigingen aan het onderliggend wegennet plaats vindt
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Locatie 1

N468 Klaas Engelbrechtsweg, N223 Woudseseweg en de Zuidhoornseweg

De westelijke en oostelijke toe-en afrit van aansluiting 13 Den Hoorn wordt aangepast. De rotonde op
de Klaas Engelbrechtsweg wordt aangepast en zal met gescheiden rijbanen (turbo rotonde) worden
aangelegd. Verder zal het gedeelte tussen de rotonde en de Woudseweg worden verbreed om meer
opstelvakken kwijt te kunnen.
De kruisingen van de Woudseweg met de Klaas Engelbrechtsweg en de oostelijke toe- en afrit van
aansluiting 13 Den Hoorn zullen aangepast en de Woudseweg ter hoogte van deze kruisingen en tussen
deze kruisingen met 1 rijbaan worden verbreed.
Vanaf de kruising met de Woudseweg en de toe- en afrit van de A4 naar de rotonde met Harnasdreef
zal de Zuidhoornseweg over de lengte van circa 100 meter worden verbreed. Hiermee wordt dit
gedeelte volledig 2-baans.
Locatie 2

N211 Wippolderlaan

Aan de west- en oostkant van de A4 aansluiting 12 worden de toe- en afritten aangepast. Aan de
oostkant wordt een extra toerit naar de rijksweg gerealiseerd. Daarnaast wordt de N211 Wippolderlaan
van de rotonde ten oosten van de A4 tot en met de kruising van de westelijke toe- en afrit van de A4
verbreed.
Locatie 3

Prinses Beatrixlaan

De westelijke- en oostelijke toe- en afrit van de A4 aansluiting 11 worden gewijzigd. Hierbij worden
ook de kruisingen met de Prinses Beatrixlaan en de toe- en afritten aangepast en het tussenliggende
wegvak verbreed.
Locatie 4

Noordsingel en de Prins Bernhardlaan

De kruising wordt ingrijpend gewijzigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar
de N14 rijden maar oversteken wordt door middel van een onderdoorgang mogelijk gemaakt (beide
rijrichtingen in een tunnel).
De tramlijn loopt in de huidige situatie vanaf de N14 gezien de bocht om in oostelijke richting en
kruist de Noordsingel. De tram loopt daarbij in de middenberm tussen de beide rijrichtingen in. Die
ruimte is nodig voor de onderdoorgang van de weg waardoor de tramlijn verlegd moet worden naar
de zuidoostzijde van de Noordsingel. Hierbij wordt in de toekomstige situatie eerst gebundeld met de
weg en zal de tram bij de Weigelia de Noordsingel gaan kruisen.
Locatie 5

Heuvelweg – Mgr van Steelaan

De kruising wordt ingrijpend gewijzigd. Vanuit deze kruisende wegen kan het verkeer wel van en naar
de N14 rijden maar oversteken wordt door middel van een onderdoorgangen mogelijk gemaakt. Per
rijrichting wordt een apart tunnel gebouwd omdat in het midden al een tramtunnel loopt. Deze wordt
niet gewijzigd. Wel leidt het voornemen hier tot een overschrijding van de grenswaarden en worden
maatregelen getroffen in de vorm van geluidsarm asfalt.
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5.3

Effect van het project op de kruisende spoorwegen
Binnen het project is sprake van aanpassing van een tweetal spoorkunstwerken. Dit betreft het
spoorkunstwerk Rijswijk op het traject doorgaand spoor Den Haag – Rotterdam en het spoorkunstwerk
Leidschendam op het traject doorgaand spoor Den Haag Ypenburg- emplacement Leidschendam.
Zowel het geluid van het doorgaand spoor als van de Randstadrail is in beschouwing genomen.
De conclusie voor de verschillende onderzoeken zijn als volgt:
•
•

•

Voor het doorgaand spoor over het spoorkunstwerk bij Rijswijk geldt dat de wijziging van het
spoorkunstwerk binnen de geluidproductieplafonds vallen.
Voor het doorgaand spoor over het spoorkunstwerk bij Leidschendam geldt dat er een
overschrijding is van het geluidproductieplafond van 1 dB. Vanwege de afstand van de
woningen tot het spoorkunstwerk kan worden gesteld dat er geen sprake is van knelpunten
bij de woningen.
Voor Randstadrail die eveneens gebruik maakt van het spoorkunstwerk bij Leidschendam
geldt dat er geen sprake is van reconstructie in het kader van wijziging van de spoorbaan.

Samengevat kan worden gesteld dat de wijziging van de spoorkunstwerken niet leidt tot
geluidknelpunten bij de geluidgevoelige bestemmingen.

5.4

Verschil effect
Om vooraf aan de effectbeschrijving een beeld te krijgen hoe groot het te verwachten effect is en waar
dat optreedt is er een verschilkaart gemaakt. Deze is in figuur 5.3 en in detail in bijlage C opgenomen.
De kaart laat het verschil zien tussen de projectsituatie 2038 met de in het OTB getroffen
geluidmaatregelen afgezet tegen de autonome situatie. Dat is hier de vergunde registersituatie met
volledig benut plafond.
Van noord naar zuid geldt dat:
•

•

•

•
•

Rond de N14 blijft het geluid passend binnen het geluidproductieplafond en wordt het
geluidproductieplafond niet gewijzigd. Er is daarom geen verschil tussen de autonome situatie
en de plansituatie.
Rond de Stompwijkseweg in Leidschendam neemt het geluid merkbaar af. Dit komt door een
nieuwe geluidscherm aan de zuidoostzijde wordt geplaatst. Dit effect is direct zichtbaar door
de donkergroene kleur.
Rond de Stompwijkseweg in Leidschendam moet het geluidscherm wijken voor de verbreding
van de A4 en wordt een nieuw, langer geluidscherm aan de zuidoostzijde van de A4 geplaatst.
De verkeerstoename ten opzichte van de geluidregistersituatie wordt meer dan
gecompenseerd en de gpp’s worden naar beneden gewijzigd. Dit effect is direct zichtbaar door
de donkergroene kleur.
Van Leidschendam naar de Prinses Beatrixlaan geldt dat het geluid van het project past binnen
het geluidproductieplafond.
Net even ten noorden van de N211 wordt een nieuw geluidscherm geplaatst.
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•

•
•

•

Vanaf de N211 tot aan de aansluiting 13 Den Hoorn neemt aan de westzijde en deels ook aan
de oostzijde van de A4 het geluid toe. Dit komt omdat het verkeer op de A4 toeneemt en er
geen aanvullende geluidmaatregelen worden getroffen dan de geluidschermen die er nu al
staan.
Ten zuiden van aansluiting 13 Den Hoorn is de toename van het geluid circa 1 dB.
Er is een duidelijke toename van het geluid ter plaatse van de golfbaan in Schipluiden te zien.
Dit komt hier door een verschil in de uitgangspunten van de geluidberekeningen. De wal langs
de A4 staat in de werkelijke situatie verder van de weg dan in het Geluidregister is opgenomen.
Ook de hoogte van circa 4 meter ten opzichte van het maaiveld is in de werkelijke situatie
anders dan in het Geluidregister is opgenomen.
In de autonome situatie is uitgegaan van de ligging zoals deze is opgenomen in het
Geluidregister. In de projectsituatie is daarbij uitgegaan van de nieuwe, werkelijke ligging en
hoogte. Dit heeft een lagere schermwerking tot gevolg en doet daarmee recht aan de
bescherming van de omgeving bij de beoordeling van geluidstoename in relatie tot het
project.
Langs de verdiepte ligging ten zuiden van aansluiting 14 Delft valt het verschil op tussen de
west en oostzijde. Dit verschil komt voort uit een modelleringsverschil tussen de westelijke en
oostelijke rijbaan in het Geluidregister. Daarbij is het verkeer op de westelijke rijbaan
toegedeeld aan één emissielijn en van de oostelijke rijbaan verdeeld over twee emissielijnen.
Door de afschermende werking van de verdiepte ligging ontstaat een rekenverschil van ca. 1
dB voor het gebied aan de west- versus de oostzijde. Dit rekenverschil wordt zichtbaar bij de
vergelijking met de projectsituatie waarbij allebei de rijstroken, zowel west als oost,
gemodelleerd zijn met twee emissielijnen.
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Figuur 5.3 Verschilcontouren geluidsbelasting plansituatie 2038, incl. mitigerende maatregelen versus autonome situatie
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5.5

Effect op het aantal geluidbelaste woningen
In tabel 5.1 zijn de effecten op het aantal geluidbelaste woningen binnen het studiegebied opgenomen.
Het aantal geluidbelaste woningen met een geluidbelasting groter dan 50 dB ten gevolge van de
rijksweg is in de projectsituatie 3% lager dan in de autonome situatie. Het effect wordt daarmee als
neutraal beoordeeld. Dat het totaal aantal woningen ongeveer gelijk blijft, komt omdat de
geluidstoename door de diverse geluidmaatregelen wordt weggenomen.
Ten opzichte van het jaar 2022, wat hier als huidig is gehanteerd, neemt door de toename van het
verkeer het aantal woningen met een geluidbelasting groter dan 50 dB toe.
Wat opvalt is het hoger aantal objecten met een geluidbelasting groter dan 65 dB dan het aantal
saneringsobjecten langs het te onderzoeken traject van de A4 en de N14. Dit komt omdat voor de MER
ook de objecten zijn bepaald langs een deel van de A12 en A13 binnen het studiegebied. Het totaal
aantal woningen met een geluidbelasting van 65 dB of meer neemt af in de projectsituatie. Dit komt
ook omdat het geluid langs de A12 en A13 iets afneemt.
Tabel 5.1: Overzicht van het aantal geluidbelaste woningen

Effecten aantal geluidbelaste woningen binnen het gekozen studiegebied
Huidige situatie
Autonome situatie
Geluidbelastingsklasse
jaar 2022
ofwel registersituatie

Projectsituatie
jaar 2038

50-54 dB

8.006

10.370

10.275

55-59 dB

2.114

3.866

3.588

60-64 dB

194

585

482

5

59

34

10.319

14.880

14.379

Percentage

69%

100%

97%

Score

n.v.t.

n.v.t.

0

65 dB of meer
Totaal
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5.6

Effect op het aantal (ernstig) geluidgehinderde personen
In tabel 5.2 zijn de effecten gegeven op het aantal geluidgehinderde en ernstig geluidgehinderde
personen binnen het studiegebied. Het aantal is in de projectsituatie 5% lager dan in de autonome
situatie. Het effect wordt daarmee als neutraal beoordeeld. Dat het totaal aantal personen dat last
heeft van geluid afneemt komt omdat de toename van het geluid door het extra verkeer door de
geluidmaatregelen wordt weggenomen.
Ten opzichte van het jaar 2022, wat hier als huidig is gehanteerd, neemt door de toename van het
verkeer het aantal gehinderde en ernstig gehinderde personen duidelijk toe.
Tabel 5.2: Overzicht van het aantal gehinderde/ernstig geluidgehinderde personen

Effecten aantal gehinderde/ernstig gehinderde personen binnen het gekozen studiegebied
Huidige situatie
Autonome situatie
Projectsituatie
Geluidbelastingsklasse
jaar 2022
ofwel registersituatie
jaar 2038
50-54 dB

2.466/881

3.194/1.141

3.165/1.130

55-59 dB

977/372

1.786/680

1.658/631

60-64 dB

128/55

386/167

318/138

5/2

53/26

31/15

3.575/1.310

5.419/2.014

5.171/1.915

66%/65%

100%/100%

95%/95%

n.v.t.

n.v.t.

0

65 dB of meer
Totaal
Percentage
Score
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5.7

Effect op het geluidbelast oppervlak
In tabel 5.3 zijn de effecten gegeven op het geluidbelast oppervlak binnen het studiegebied. Het
geluidbelasting oppervlak in de projectsituatie neemt 3% toe in vergelijking met die in de autonome
situatie. Het effect wordt als neutraal beoordeeld.
Ten opzichte van het jaar 2022, wat hier als huidige situatie is gehanteerd, neemt door de toename van
het verkeer het geluidbelast oppervlak toe.
Tabel 5.3: Overzicht van het geluidbelast oppervlak in hectaren

Effecten geluidbelast oppervlak uitgedrukt in hectaren binnen het gekozen studiegebied
Huidige situatie
Autonome situatie
Projectsituatie
Geluidbelastingsklasse
jaar 2022
ofwel registersituatie
jaar 2038
50-54 dB

685

780

834

55-59 dB

496

576

599

60-64 dB

269

347

341

65 dB of meer

396

477

472

Totaal

1.846

2.180

2.246

Percentage

85%

100%

103%

Score

n.v.t.

n.v.t.

0
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5.8

Effect op stiltegebieden
Het stiltegebied Midden-Delfland ligt in de directe nabijheid van het te onderzoeken deel van de A4 en
N14. Het stiltegebied, dat aan beide zijden van de A4 is gesitueerd, ligt ten zuiden van Schipluiden en
ten noorden van Schiedam. In tabel 5.4 zijn de effecten gegeven op het geluidbelast oppervlak binnen
het stiltegebied.
Het geluidbelast oppervlak in de projectsituatie neemt toe van 65,2 hectare naar 88,4 hectare van het
totaal van 1.420 hectare. Er treedt een verlies op van 23,2 hectare. Dit komt omdat het stiltegebied
ligt op een locatie met een lage woningdichtheid waarvoor geen -nieuwe- geluidschermen getroffen.
Het effect wordt als negatief beoordeeld, omdat de toename ligt tussen de 1 en 50 hectare belast
stiltegebied.
Ten opzichte van het jaar 2022 – dat hier als huidig geldt en waarin nog enige geluidsruimte onder het
geluidsproductieplafond is – neemt door de toename van het verkeer het geluidbelast oppervlak in het
stiltegebied toe van 26,3 ha naar 88,4 ha van 1.420 hectare.
Tabel 5.4: Overzicht van het geluidbelast oppervlak in hectaren stiltegebied Midden-Delfland

Effecten geluidbelast oppervlak groter dan 40 dB uitgedrukt in hectaren
Huidige situatie**
Autonome situatie**
Geluidbelasting
jaar 2022
ofwel registersituatie
Gebied van totaal

Projectsituatie**
jaar 2038

26,3 van 1.420*

65,2 van 1.420*

88,4 van 1.420*

Percentage van totaal

1,8%

4,6%

6,2%

Verlies aan stiltegebied

n.v.t.

n.v.t.

23,2

n.v.t.
n.v.t.
Het totale oppervlak van het stiltegebied is circa 2.700 hectare waarvan circa 1.420 hectare nabij
de A4 ligt.

Score

*

** Om een goede vergelijking te kunnen maken welk geluideffect het project heeft op het stiltegebied
is zowel in de huidige, de autonome situatie en de projectsituatie uitgegaan van dezelfde ligging en
hoogte van de geluidswal. De wal langs de A4 is circa 4 meter hoog ten opzichte van het maaiveld,
dat erachter ligt.

Samenhang met de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)
In het geluidonderzoek is rekening gehouden met het programma Integrale Ontwikkeling tussen Delft
en Schiedam (IODS) dat in het kader van het Tracébesluit Delft-Schiedam is gesloten. Het betreft de
aspecten geluid en zicht in Midden-Delfland, namelijk:
•
•

40 dB(A) in de dagperiode gemiddeld over het gebied tussen 250 - 500 meter vanaf de weg
maximale walhoogte langs de A4 is gesteld op 2,5 meter vanaf maaiveld.
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In figuur 5.4 is de 40 dB(A)-geluidcontour weergegeven. Deze ligt binnen het stiltegebied. De
geluidbelasting is bepaald voor elk rekenpunt van het raster van rekenpunten van 25 bij 25 meter voor
het gebied tussen 250 tot 500 meter in het stiltegebied. Vervolgens is de gemiddelde geluidbelasting
bepaald over de rekenpunten in dit gebied. Het gemiddelde in het gebied is 39 dB(A). Hiermee wordt
voldaan aan de IODS-afspraak.

Figuur 5.4 Stiltegebied Midden-Delftland weergegeven door de dikke groene lijn en de 40 dB(A)-geluidscontour tussen de 250
en 500 meter grens
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5.9

Effect op de geluidproductieplafonds
In tabel 5.4 is een overzicht gegeven van het aantal referentiepunten binnen het gekozen studiegebied
en voor welk aantal er sprake is van een verhoging of verlaging van het geluidproductieplafond na het
treffen van alle geluidmaatregelen in het kader van het project A4 Haaglanden – N14. In figuur 5.5 is
een grafisch overzicht opgenomen.
Voor meer uitleg over geluidproductieplafonds wordt verwezen naar het Deelrapport algemeen, of
bijlage A van het Hoofdrapport geluid. De systematiek van geluidproductieplafonds is de basis waarop
bepaald wordt of nader onderzoek naar geluidmaatregelen nodig is. In het Deelrapport specifiek is
uitgewerkt hoe het pakket aan geluidmaatregelen tot stand is gekomen.
Tabel 5.5: Overzicht aantal referentiepunten met een verhoging of verlaging van het GPP

Referentiepunten
met een verhoging van het GPP van meer dan 1 dB
met een verhoging van het GPP van 0,1 dB tot 1 dB
met gelijkblijvende GPP
met een verlaging van het GPP van 0,1 tot 1 dB
met een verlaging van het GPP van meer dan 1 dB
totaal
totaal aantal met een geluidruimte tussen 0 en 0,5 dB (dreigende overschrijding)

Aantal
referentiepunten
114
67
132
85
81
479
191
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Figuur 5.5 Grafisch overzicht toe- en afname geluidproductieplafonds na het treffen van alle
geluidmaatregelen
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5.10 Effect op cumulatie van geluid
Het geluid van het wegverkeer komt van rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen.
Daarnaast zijn er ook andere geluidbronnen, zoals luchtvaart, spoorwegen en bedrijven. Alle
geluidbronnen samen bepalen de totale akoestische situatie in het studiegebied. Dit wordt cumulatie
van geluid genoemd.
Cumulatie is nader uitgewerkt in het Deelrapport specifiek voor die woningen die na het treffen van
alle geluidsmaatregelen nog een knelpunt zijn ten gevolge van het geluid van de rijksweg A4.
Rijkswegen
In het studiegebied liggen delen van de rijkswegen A4, N14, A12 en A13. In deze effectbeschrijving voor
geluid is rekening gehouden met de cumulatie van het wegverkeerslawaai van deze rijkswegen in het
studiegebied.
Onderliggend wegennet
Een andere geluidbron is het onderliggend wegennet. In paragraaf 5.2 is nader toegelicht dat het
projecteffect op het onderliggend wegennet lokaal en beperkt is en daarom niet meegenomen in de
geluidberekeningen. Het wegverkeerslawaai van het onderliggend wegennet is niet onderscheidend bij
de afweging voor het aspect geluid. De beoordeling van de te beschouwen effecten verandert er niet
door.
Cumulatie is wel uitgewerkt in het Deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet voor de
locaties waar de wegen worden gereconstrueerd en er hogere waarde woningen ontstaan bij de
Heuvelweg in Leidschendam-Voorburg.
Spoorwegen
Op twee locaties wordt de rijksweg A4 door een spoorweg gekruist. Het geluid van de spoorwegen is
voor de autonome situatie en de projectsituatie bij de meest nabijgelegen woningen gelijk. Het
spoorweglawaai is derhalve niet onderscheidend bij de afweging voor het aspect geluid. De
beoordeling van de te beschouwen effecten verandert er niet door.
Het effect van het spoorweglawaai van de twee kruisende spoorwegen is wel onderzocht en
beschreven in het Deelrapport akoestisch onderzoek kruisende spoorwegen.
Vliegtuiglawaai
Vliegtuiglawaai van Rotterdam The Hague Airport is niet relevant voor dit onderzoek. In figuur 5.6 zijn
de relevante geluidscontouren opgenomen voor het jaar 2010 en 2016. De uitlopers van de 48 tot 56
dB(A) Lden-contouren liggen over het stiltegebied Midden-Delfland. Binnen deze contouren liggen
geen woningen die in dit onderzoek van belang zijn. De woningen langs de rijksweg A4 binnen de
projectgrenzen van A4 Haaglanden – N14, die wel in de luchtvaartcontour liggen, ondervinden geen
geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde voor de rijksweg A4.
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Figuur 5.6 Etmaal geluidbelasting luchtverkeer Rotterdam The Hague Airport
(bron: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0588-geluidbelasting-rond-regionale-luchthavens)
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6

Maatregelen
Onderdeel van het project is het treffen van geluidreducerende maatregelen, in de vorm van
geluidreducerend asfalt zoals tweelaags ZOAB en geluidschermen. Voor sommige geluidgevoelige
objecten volstaan deze maatregelen in de projectsituatie nog niet om een toename van de
geluidbelasting te voorkomen. Verdere maatregelen zijn echter niet doelmatig of technisch niet
mogelijk. Voor een deel van de geluidgevoelige objecten wordt ook na het treffen van de
geluidmaatregelen de toetswaarde overschreden. Bij deze betreffende objecten zal nog nader
onderzoek (na vaststelling van het Tracébesluit) plaatsvinden naar het treffen van mogelijke
gevelisolatie maatregelen. Deze isolatiemaatregelen hebben echter geen invloed op de ligging van de
geluidcontouren en zijn derhalve buiten deze effectbeschrijving gehouden.
De exacte omvang en locatie van de nieuwe mitigerende maatregelen (in dit geval locatie, lengte van
de geluidreducerende wegvakken en locatie, lengte en hoogte van geluidsschermen) zijn in de
geluidberekeningen voor de projectsituatie meegenomen. De geluidsmaatregelen zijn niet in dit MERrapport in tabellen of op kaarten weergegeven. Deze mitigerende maatregelen komen terug in diverse
tabellen en kaarten van het geluidonderzoek OTB en op de kaarten in de bijlagen van het Deelrapport
specifiek.
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7

Conclusies en aanbevelingen
Bij uitvoering van het plan en de bijbehorende verkeertoename nemen de geluidseffecten op de
omgeving, ondanks de geluidmaatregelen die worden getroffen, toe. De toename wordt als negatief
beoordeeld.
Het aantal geluidbelaste woningen en het aantal (ernstig) geluidgehinderde personen is door de
geluidmaatregelen, die in de projectsituatie worden getroffen, lager dan in de autonome situatie. De
afname van de effecten is klein en daarmee worden beide effecten als neutraal beoordeeld.
Het geluidbelast oppervlak in de projectsituatie neemt 3% toe in vergelijking met die in de autonome
situatie. Het effect wordt als neutraal beoordeeld.
Tabel 7.1 Totaalbeoordeling effecten aspect Geluid

Effect
Geluidbelaste woningen vanaf 50 dB
(Ernstig) geluidgehinderde personen vanaf 55 dB
Geluidbelast oppervlak vanaf 50 dB

Effect
-3%
-5%
+3%

Beoordeling
Neutraal
Neutraal
Neutraal

Score
0
0
0

In deze effectbeschrijving voor geluid is rekening gehouden met de cumulatie van het
wegverkeerslawaai van alle rijkswegen in het plangebied maar niet met het geluid van het
onderliggende wegennet of het spoorweglawaai of vliegtuiglawaai. De cumulatie met deze
geluidbronnen is niet in de geluidsberekeningen meegenomen. De reden hiervoor is dat er voor het
geluid van het onderliggend wegennet, spoorwegen en vliegtuigen geen -duidelijk- onderscheid is
tussen de autonome situatie en de projectsituatie 2038.
Het stiltegebied Midden-Delfland ligt in de directe nabijheid van het te onderzoeken deel van de A4 en
N14. Het stiltegebied ligt ten zuiden van Schipluiden en ten noorden van Schiedam. Het verlies aan
geluidbelast oppervlak van het stiltegebied neemt in de projectsituatie met 23,2 hectare toe. Er treedt
een klein verlies op. Het effect wordt als negatief beoordeeld. Het verlies treedt op omdat het
stiltegebied op een locatie ligt met een lage woningdichtheid waarvoor geen -nieuwe- geluidschermen
getroffen.
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Bijlagen
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Bijlage A Begrippenlijst
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2laags-ZOAB

Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton.

Aansluiting

Daar waar twee wegen samenkomen.

Alternatief

Term uit de procedure van de Tracéwet en de
milieueffectrapportage: een samenhangend pakket van
maatregelen die samen een mogelijke oplossing zijn voor een
in dit geval infrastructureel probleem.

Autonome ontwikkeling

De ontwikkelingen in het studiegebied die optreden als er geen
maatregelen worden genomen in het kader van het OTB A4
Haaglanden – N14.

Compenserende maatregelen

Maatregelen die de negatieve effecten van een ingreep
compenseren/vervangen door positieve effecten op een andere
plaats. Het gaat hierbij om schade aan natuur, recreatie,
landschap of bosbouw.

dB

Decibel. Maat voor geluidsniveau.

Doelmatigheidscriterium (DMC)

Criterium op basis waarvan wordt bepaald of een maatregel
akoestisch en financieel effectief is. Bij de toepassing hiervan
wordt een afweging gemaakt tussen de ‘baten’ en ‘kosten’ van
de maatregel of een pakket van maatregelen.

Geluidregister

Geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens en
relevante besluiten zijn opgenomen in het geluidregister.

GPP

GeluidProductiePlafond, het maximale geluidniveau dat wordt
gesteld aan een snelweg.

Hoofdwegennet (HWN) /
Rijkswegennet
IenW
Infrastructuur

De wegen die in beheer zijn bij het Rijk
Infrastructuur en Waterstaat, ministerie.
Het geheel aan wegen, vaarwegen, spoorlijnen,
hoogspanningskabels en (water)leidingen in een gebied.

Knooppunt

Ongelijkvloers kruispunt van twee auto(snel)wegen

Kunstwerk

Constructie in weg of water zoals viaducten, onderdoorgangen,
duikers, bruggen en tunnels.

Lden

'Lday-evening-night'. De huidige wettelijke equivalente
geluidmaat voor verkeerslawaai, waarbij het geluid in de
avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag.
Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente
geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur)
en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de
avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB en
vervolgens een etmaal gemiddelde vast te stellen. Deze maat
gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog
sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag.

M.e.r.-procedure

Procedure, bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Maaiveld

Natuurlijk hoogteligging van een gebied.

MER

Het milieueffectrapport; rapport waarin de belangrijkste
milieugevolgen van mogelijke alternatieven zijn
geïnventariseerd.

Ontwerptracébesluit (OTB)

Een Ontwerp-besluit als bedoeld in de Tracéwet, genomen door
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat waarin het
voorkeursalternatief van het voorkeursalternatief nader is
uitgewerkt.
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OWN

Onderliggend wegennet.

Referentiesituatie

De situatie in het jaar 2030, met de autonome ontwikkelingen,
maar zonder het project A4 Haaglanden – N14.

Rijbaan

Weggedeelte bestemd voor voertuigen. Een rijbaan kan
meerdere rijstroken bevatten.

Rijstrook

Weggedeelte tussen twee lijnen met een breedte geschikt voor
een motorvoertuig.

RMG

Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder

SMA

Steen mastiek Asfalt

Spitsstrook

Een spitsstrook is een vluchtstrook die met signalering kan
worden geopend als normale rijstrook.

Stiltegebied

Een stiltegebied is een gebied waar er een ecologische
noodzaak is te vrijwaren van verdere akoestische verstoring.

Tracé

Aanduiding van het verloop van een aan te leggen (of aan te
passen) weg.

Tracébesluit (TB)

Een besluit als bedoeld de Tracéwet, vastgesteld door de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Variant

Subkeuze binnen een alternatief.

ZOAB

Zeer Open Asfalt Beton.
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Bijlage B Kaartbladen met geluidcontouren
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Bijlage C Kaartblad met verschilcontouren
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