Marlies Groen
Van:
Onderwerp:

Griffie Voorschoten
FW: Provincie ZH: geluidsscherm A4 komt er

Van: Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 <stopgeluidsoverlasta4@gmail.com>
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 20:43
Aan:
Onderwerp: Provincie ZH: geluidsscherm A4 komt er
Ter attentie van: wethouder Spil; College van B en W Voorschoten
Geachte mevrouw Spil, geacht gemeentebestuur van Voorschoten,
Voor uw informatie: onderstaand bericht verzonden we heden naar onze achterban (600 huishoudens in
Voorschoten):
Met vriendelijke groet,
secretaris

Beste Mensen,
Op 17 februari j.l. heeft de commissie Klimaat, Natuur en Milieu van de provincie Zuid-Holland unaniem ingestemd
met het voorstel van Gedeputeerde Staten om uitvoering te geven aan motie 867: er komt een 3 meter hoog en 3,5
km lang geluidsscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland / Voorschoten.
Positief is dat er in ieder geval een scherm geplaatst gaat worden. Hiervan zullen vooral gebruikers van Vlietland
profijt hebben. Wij menen dat we zowel door het voeren van een geduchte lobby en inspraak, als door
betrokkenheid van u allen, hieraan een forse bijdrage hebben geleverd. Tegelijkertijd vrezen we, zoals we u eerder
lieten weten, dat het nu door de Statencommissie goedgekeurde scherm niet voldoende geluidsreductie zal
geven voor het merendeel van de bewoners aan de oostkant van Voorschoten. Onze vraag het scherm met 2 meter
te verhogen werd jammer genoeg niet gehonoreerd. De commissie vindt het gebaar dat men met dit scherm maakt,
zonder dat sprake is van een wettelijke verplichting, voldoende.
Verder liet gedeputeerde Koning weten, dat in 2022 met de plaatsing wordt begonnen.
Wij willen U bedanken voor uw support en ondersteuning. We blijven deze zaak volgen bij de provincie: hoe het
definitieve ontwerp wordt, waar het precies geplaatst wordt, etc. etc. We zullen u op de hoogte blijven houden van
de belangrijkste ontwikkelingen.
Nogmaals onze dank en vriendelijke groeten.
Het bestuur van Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4,
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