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Geachte leden van de Commissie Ruimte, 

 

Op 13 januari 2015 zult u spreken over de A13/A16. In het kader van die bespreking willen wij 

graag enkele aandachtspunten aan u meegeven.  

 

Effecten leefomgeving 

In de startnotitie van het project A13/A16 is in de doelstelling opgenomen dat de A13/A16 zowel 

de bereikbaarheid als de kwaliteit van de leefomgeving moet verbeteren. Ook heeft u een motie 

aangenomen die stelt dat u instemt met de aanleg van de A13/A16 onder de voorwaarde dat 

deze voldoet aan ‘saldo nul’ met betrekking tot milieueffecten. Daarom is het zeer belangrijk om 

helder in beeld te hebben hoe groot de huidige belasting van de kwaliteit van de leefomgeving is 

met betrekking tot lucht en geluid en hoe dit in de toekomst (na de aanleg van de weg) zal gaan 

worden. De gegevens hierover zijn vooralsnog onbekend en dit maakt het dus nog niet mogelijk 

om te beoordelen of de weg aan beide projectdoelstellingen zal gaan voldoen. De berekeningen 

die horen bij het te publiceren milieueffectrapport zullen hier meer inzicht in moeten geven. Deze 

berekeningen kennen echter wel de beperking dat ze op aannames gebaseerd zijn (zoals de 

hoeveelheid verkeer, technologische ontwikkelingen etc.) en dus onzekerheden kennen. Het is 

van belang om te weten wat deze aannames zijn en wat de omvang is van de onzekerheden die 

hiermee samenhangen. Zo kan worden voorkomen dat er afspraken over inpassing en 

mitigerende maatregelen gemaakt worden die onrealistisch blijken te zijn. In het kader van de 

besluitvorming over de A4 Midden-Delfland is bijvoorbeeld afgesproken dat de geluidsbelasting in 

het stiltegebied niet hoger zou mogen zijn dan 40dB(A) terwijl uit metingen in opdracht van 

burgers is gebleken dat die waarde zonder dat de weg er ligt al overschreden wordt. 

Onrealistische afspraken zullen achteraf niets waard blijken te zijn.  
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Cumulatieve effecten 

Naast de A13/A16 zijn er in de omgeving van Lansingerland diverse andere bronnen van 

geluidshinder en luchtvervuiling aanwezig, bijvoorbeeld de HSL en Rotterdam – The Hague Airport 

(RTHA). Deze verschillende bronnen samen zorgen nu al voor de nodige milieueffecten waarvan 

de exacte omvang soms niet eens bekend is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ultrafijnstof dat niet 

alleen door wegverkeer, maar ook door opstijgende vliegtuigen in forse hoeveelheden wordt 

uitgestoten, zo bleek recent uit metingen van TNO rond Schiphol. Het is daarom van groot belang 

dat er duidelijk zicht komt op de exacte omvang van deze cumulatieve milieueffecten zodat op 

basis daarvan een afweging gemaakt kan worden welke toekomstige effecten nog acceptabel zijn. 

Het zou tekort schieten om hiertoe slechts per project vast te stellen of aan de wettelijke normen 

voor lucht en geluid voldaan wordt. Want de geldende normen zijn een compromis tussen 

economie en gezondheid waardoor ook onder de normen gezondheidsschade optreedt. Zo zijn de 

normen die de WHO hanteert voor luchtkwaliteit vele malen strenger dan de vigerende Europese 

normen. Daarnaast is voor bijvoorbeeld ultrafijnstof nog geen norm vastgesteld doordat de kennis 

hierover nog niet toereikend is. Er staat echter wel vast dat ultrafijnstof negatieve effecten op de 

gezondheid heeft.  

 

Wij hopen dat u deze punten zult betrekken bij uw debat. En dat er voldoende inzicht ontstaat op 

de milieueffecten (inclusief bijbehorende aannames en onzekerheden) en welke maatregelen 

nodig zijn om een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving te realiseren als de A13/A16 

er komt.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

A.P. Ouwehand 

Directeur  

  


