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Tussenstand! 

•  Stand van zaken: in afronding van onderzoeken en voorbereiding ter visie 
legging van het OPIP en OTB’s.  

•  Resultaten zijn concept resultaten en nog niet definitief.  



Opbouw van de presentatie 

•  Verkeersmodel als basis voor geluid- en luchtberekeningen 

•  Geluid OTB 

•  Geluid OPIP 

•  Lucht OTB/OPIP 



Verkeersmodel als basis voor geluid- en 
luchtberekeningen (1/2)  

•  Voorspellen van verkeers- en milieueffecten gebeurt op basis van 
modellen. 

•  Verkeersprognoses op basis van het Nederlands Regionaal Model 
(NRM), met als toekomstjaar 2030. 

•  Verkeersprognoses op basis van economische scenario’s van het 
Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.  



Verkeersmodel als basis voor geluid- en 
luchtberekeningen (2/2) 

•  Vanwege milieueffecten is gekozen voor het worst-case scenario: 
Global Economy 

•  De maximum snelheid A4: 120 km/uur en 100 km/uur op parallelbaan  
•  Tussen de A44 en A4: 80 km/uur. 



Toetskader geluid 2030 

Rijkswegen:  
•  Wet Milieubeheer SWUNG met als grenswaarde de vastgestelde voor bestaande 

wegen de geluidproductieplafonds van 2008 + 1,5 dB. 

•  Voor de aanleg van nieuwe wegen geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB. 

•  De maximale waarde bij zowel aanpassing als aanleg van wegen is 65 dB. 

Provinciale wegen: 
•  Wet geluidhinder nieuwe weg tussen A44 en A4:  grenswaarde 48 dB 
•  Wet geluidhinder omleggen bestaande Hofvlietweg: huidige situatie +1,5dB 

(Het betreft hier waarden op de gevel.) 



Geluidproductplafonds OTB 

•  De vastgestelde  
geluidsproductieplafonds zijn te 
vinden op: 

www.rijkswaterstaat.nl/geluidregister 



Doelmatigheid van maatregelen OTB 

•  Geluidmaatregelen afhankelijk van aantal woningen.  

•  Afwijken indien overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard. 

•  Als maatregelen niet doelmatig zijn volgt besluit tot wijziging (verhoging) 
geluidproductieplafond. Dit besluit staat open voor inspraak en beroep. 



Maatregelen OTB: wegdekverharding 2L ZOAB 



Overschrijding Geluidproductieplafonds OTB 

•  Na genoemde maatregelen nog 76 gevallen overschrijding GPP, dus wijziging 
van de GPP: 
–  25 in de gemeente Voorschoten; 
–  37 in de gemeente Leiden; 
–  14 in de gemeente Zoeterwoude. 

•  Bij vaststelling / wijziging GPP’s: onderzoek binnenwaarde voor woningen met 
een hogere geluidsbelasting (boven toetswaarde). Toegestane binnenwaarde  
bedraagt 41 dB. 



Binnenwaarde onderzoek OTB 

•   Als bronmaatregelen en/of afschermingen niet voldoende zijn: 
–  Metingen of geluidsniveau binnen aan wettelijke norm voldoet.  

•  Zo niet: 
–  Isolerende maatregelen, zoals: afdichten kieren, dikkere of dubbele ruiten, 

speciale ventilatievoorzieningen of verbetering van de dakisolatie. 



Geluid: OPIP    

•  Nieuwe verbinding A4:  
•  Grenswaarde  = 48dB. 
•  Geen overschrijdingen 

•  Omleggen Hofvlietweg 
•  Enkele woningen langs de Vliet met hogere waarde: 50 en 51 dB. 
•  Geen rekening gehouden afscherming door dijkje en tunnelgebouw 



Toetskader lucht 2020 OPIP/OTB 



Lucht OTB/OPIP: geen overschrijdingen grenswaarden 
NO2 



Lucht OTB/OPIP: geen overschrijdingen grenswaarden 
PM10 



NO2: detail tunnelmond OPIP 



PM10: detail tunnelmond OPIP 



Lucht: conclusies OTB/OPIP 
NO2   
•  Achtergrondconcentratie circa 25-35 ug/m3  tot 35-45 ug/m3 (2011 / 

www.atlasvandeleefomgeving.nl) 
•  Na aanleg RLR: concentratie tussen A44 en tunnelmond circa 21-26 ug/m3 

PM10 
•  Achtergrondconcentratie circa 25-29 ug/m3 (2011 / 

www.atlasvandeleefomgeving.nl) 
•  Na aanleg RLR tussen de A44 en tunnelmond circa 19-20 ug/m3 

•  Verbetering ook als gevolg van schonere auto’s. In de berekeningen is 
hiermee rekening gehouden 



Ontwikkeling NO2 (planbureau voor de leefomgeving) 



Ontwikkeling PM10 (planbureau voor de leefomgeving) 



Optimalisaties tussen OPIP en PIP 

•  In de vervolgfase wordt (afhankelijk van bestuurlijk besluit) nog onderzoek 
gedaan naar het effect op geluid en lucht als gevolg van het opschuiven van 
de tunnelmond naar het oosten (tunnelmond op grotere afstand van 
woningen). 


