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Onderwerp

Geluidshinder fietstunnel Ruyven

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Recent zijn wij erop gewezen dat geluidshinder optreedt in de wijk Emerald Delfgauw 

door gemis van een geluidswal voor de fietstunnel Ruyven.  Op locatie lijkt inderdaad, 

dat als de geluidswal van de N470 een klein stukje wordt doorgetrokken dit is 

opgelost. Aangezien er op dit moment hard aan de weg wordt gewerkt, hebben wij 

daarom de volgende vraag;

1. Is er bij de werkzaamheden N470 rekening gehouden met doortrekken van het stuk 

geluidswal?

Antwoord

De wet geluidshinder schrijft voor dat maatregelen genomen dienen te worden 

wanneer de toename in geluidsbelasting, tussen de huidige en de nieuwe situatie,

hoger is dan 1,5 dB. Uit geluidsberekeningen is gebleken dat deze waarde na het 

ombouwen van de rotonde naar een kruising niet wordt overschreden. Om deze reden 

zijn in de voorbereidingsfase geen (extra) geluidswerende maatregelen voorzien.

2. Zo nee, is het mogelijk om hier een stuk geluidswal/scherm mee te nemen?

Antwoord

De bewoners van de nabijgelegen wijk Emerald hebben bij de provincie aangegeven 

dat zij de geluidshinder zoals in de toelichting beschreven inderdaad ervaren. Om die 

reden hebben wij onlangs besloten om de aannemer, Boskalis, een nader onderzoek 

uit te laten voeren naar de technisch mogelijke maatregelen op deze locatie. Hierbij 

zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een scherm boven de fietstunnel. De 

resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting voor de zomer bekend. Indien er 

een technisch en financieel haalbare maatregel blijkt te zijn, waarmee de ervaren 

geluidsoverlast significant kan worden beperkt, zal deze in het project worden 

meegenomen. De bewoners zijn tijdens de bewonersavond van 5 maart jongstleden 

op de hoogte gebracht van dit onderzoek en zij worden bij de volgende 

bewonersavond, naar verwachting in het tweede kwartaal van het jaar, geïnformeerd

over de resultaten.
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Den Haag, 26 maart 2019          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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