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Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 
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Wij hebben kennis genomen van uw brief van 21 september 2010 (kenmerk VENW/BSK-2010/142936) 

waarin u reageert op onze brief van 3 augustus 2010 en van uw brief van 23 september 2010 (kenmerk 

VENW/BSK-2010125984) die u hebt verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Op basis van uw 

reactie zijn wij van mening dat enkele passages van onze brief van 3 augustus 2010 nadere toelichting 

behoeven. Dit ter voorkoming van misverstanden of verkeerde beeldvorming. Met deze brief reageren 

wij ook op uw brief van 23 september 2010.  

 

In uw brief van 21 september 2010 geeft u aan dat de gemeente het TNO onderzoek te summier zou 

vinden. 

Dit berust op een misverstand. Wij hebben in de brief van 3 augustus 2010 willen aangegeven dat op 

basis van één bronmeting bij Schiebroek geen voor het hele tracé geldende conclusies kunnen worden 

getrokken. Pas na te hebben gemeten in de specifieke omstandigheden van Lansingerland kan tot een 

meer generiek oordeel worden gekomen.  

Wij hebben dus geenszins de bedoeling gehad om de samenwerking tussen TNO en de DCMR (gemeente) 

te bekritiseren. Integendeel, wij ervaren deze samenwerking -waarbij over en weer validerend het 

meetplan, de metingen en gegevensverwerking worden uitgevoerd- als constructief en productief.  

 

Met belangstelling hebben we de informatie over het akoestisch slijpen gelezen. Wanneer het definitieve 

meetrapport van het monitoringsprogramma gereed is, ontvangen wij dit graag.  

 

In uw brief van 21 september 2010 geeft u verder aan, dat de status van de nieuwbouwwoningen anders 

is dan de status van de ten tijde van het Tracébesluit bestaande woningen. Graag willen wij dit beeld 

nuanceren. U verwijst naar het BRO-rapport van het bestemmingsplan Plaszoom. In dit rapport is 

inderdaad niet de goede rekenmethode gebruikt (Aswin, standaard rekenmethode 1). Echter in het 

rapport van de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid Projectbureau Zuid-Holland Midden (kenmerk 

ZHM\260491, versie 5 d.d. 6 december 2001) zijn ter plaatse van de nieuwbouwwoningen rekenpunten 

gelegd (posities 11-14, genaamd Vinex), waaruit blijkt dat op deze locaties voldaan wordt aan de 
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voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A)-etmaalwaarde. Het is voor deze posities derhalve gerechtvaardigd 

om het ministerie te houden aan de voorkeursgrenswaarde.  

 

In uw brief van 21 september 2010 geeft u aan dat de in 2004 berekende waarden niet nageleefd hoeven 

te worden. Hierbij verwijst u naar de uitspraak van de rechter in het kort geding van 17 september 2010. 

Ook in uw brief aan de Tweede Kamer verwijst u naar de uitspraak van het kort geding. In de uitspraak is 

echter aangegeven dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat door de akkoordverklaring van B&W 

van Bergschenhoek d.d. 15 januari 2001 het recht is ontstaan om zich te kunnen beroepen op de hand-

having van de genoemde waarden. Daarnaast is het niet duidelijk of de stichting alle informatie heeft 

voorgelegd. Verder wordt als argument genoemd dat de stichting Stop Geluidsoverlast HSL geen partij 

was bij de akkoordverklaring. 

Wat hier ook van zij, er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en vastgelegd met de voormalige gemeente 

Bergschenhoek. Wij hadden de overtuiging dat u deze opvatting met ons deelde. Immers, in uw brief van 

4 juni 2010 schrijft u dat niet alleen de waarde uit het tracebesluit 57dB(A) of verleende hogere 

waarden te respecteren maar dat ook rekening gehouden zal worden met bestuurlijke afspraken die 

hierover zijn gemaakt. Ook eerder dit jaar in het Algemeen Overleg van 18 mei 2010 heeft u dit 

aangegeven. Wij gaan er nog steeds van uit dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 

 

 

 

drs. ing. Ad Eijkenaar     Ewald van Vliet 

Secretaris      Burgemeester  


