Zoetermee[ L4maaft20Z2

Aan:

de Leden van de Gemeenteraad van Zoetermeer
het College van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer
Postbus 15

27fi) AAZoeteÍÍneer

Van:

J.J.

Datum:

14maatt2022

van der Meer
Groenewater 58
27L5 ATZoeterneer

r Betreft :
Zienswijze aangaande het:
*
o Ontwerpbes:temmirgsplan'Entree Midden' met daarin opBenomen het MER.
r - Ontwerpbesluit Stap 3 lnterimwet Stad- en milieubenadering
r -OntwerpbeeHl«waliteitsplan Entree Midden
o -Ontwerpexploitatieplan
e - Ontwerpbesluit Hogere waarden geluid
Geacht College & Leden van de Gemeenteraad,

o
.

Ondergetekende J.J. van der Meer, wonende te zoetermeer, dient hierbij zijn ZienswiJze in zoals hierboven
omschreven.
Als bewoner van de Waterbuurt in de wijk Meerzicht maak ik mij zorgen om de ontwikkelirg van het gebied
Entree Zoetermeer.

Mijn zorgen richten zich op de onderstaande punten:

t

Detoenameuan

hetwrkeerinendooronzerijk

2- Emstige zorgen ou€rtoemm,e verkeersinteruÉteit op het Bedryater
3. Welke maatregelen worden er genomen om het wegverkeer geluid op de Afrikaweg binnen de wetteliike

e

geluidsnorm te laiigen.

WelkemaartnqelenwodenergenomenomdegeluidouerlastvandeAil2binnendewettelEikenormte
lri$enWelke maatregelen worden er tenonren om de luctt kwaliteit lfnnen de gpstelde eisen E kriigen.

5.
6. Wegnemen van mfln zorgen leg een landtunne! aan.
7. llog een aantal belangrijke opnerkingen

1.

De toename van het verkeer in en door onze wrik.
Hoe meer woningen de gemeente wil bouwen, hoe meer verkeer dit zal oplweren.

Het Bredenrateren de Meerzichtlaan zullen veel drukkerworden, wat zoÍgtvoorgeluklwerlast,
verclechtering van de luchtkwaliteit, parkeeronerlast in de wiik Waterbuurt en verkeersonveilige situaties.
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2.

Ernstige zorgen overtoename verkeercinEnsiteit op het Bredeuater

Eerst even wat kerngegevens:

o
o

o
'
o
o
'

De geplande ventweg Noord-Zuld Meerzlchtlaan, Nr. 28 in het
Coffeng, heeft geen aansluiting naar de Afrika nreg.

orezicht van Bureau Goudappel

De huidfie verkeersintemiteit op het Bredorater, I{r.4 in het orerzktrt nan Bureau Gordappel
Coffeng bedraagt in juni 2020 per etmaal 2.800 voertuigen.
ln het jaar 2O4O zal de verkeersintensiteit op het Bredewater toegenomen zijn tot
6.8[X] voertuigen per etmaal, vo§ens het overzicht van Bureau Goudappel Coftry.
Geplant is dat vanaf de Meenicht rotonde tot aan de Boerhaavelaan voor het Bredeuíater
3O km ingesteld

wordt.

De beide wijken, de nieuwe Entree Bredewater wijk en de Waterbuurt, zullen tot een
woonerf samengevoegd worden.
Het aantal nieuwe rroningen rrat gepland is voor het gehele Entree gebied bedraagt 4.500
stuks, hiervan zullen eÍ ongeveer 2.(Xl0 aan Entree Brederrater ziide gebouwd worden.
Als we aannemen dat'ledergezin minimaal een auto bezit dat is dat een toename van
2.0fi) autc/s in dit gebied.
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De uentneg llooÍd-Zuid lreerzkffiaan heeftgeen aarsluiling naarde
naar de A12 en de Zuidweg.

Afrih ue6€n

daarom ootgeen

ontduitilg

Die betekend dat de bewoners van de Entree Bredewater wijk als hun reisdoel Den haag of Utrecht is altijd door het
woonerf via het Bredewater richting de Meezicht rotonde moeten rijden wat een extra belasting kan zijn uan 2.0(X)
tot 4.000 voertuigen per dag.
De geluidsoverlast door de toename van het autwerkeer oner het Bredewater al aanzienlijk de rust in de wiik
Waterbuurt verstoren.
Ook de luchtkwaliteit zal door de toename van het autoverkeer over het Bredewater sterk verontreinigd worden door
de hettoenemen van de CO2 en Fijnstof uitstootvan het autoverkeer-

Luchtlcrvaliteit en geluktniveau rnetingen zal moeten aantoÍlen of de normen die hiervoor in woongebie6en gelden
niet overschreden worden.
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is er ahiid gepropageerd dat de aangrenzende wiiken niet benadeeld mogen worden door de aanleg en
het bebouwen van het Entree gebied waar ik hier toch nu een groot vraagteken hij plaats of deze uitspraak gehaald

Tot nu toe

wordt.
Daar de prognoses van Bureau Goudappel Coffeng in 2O4O 6.800 voertuigen per dag is, wat al onaanvaardbaar is
v(xlr een woonerf woonwijlC is het van groot belang dat er naar een opbssing gezocht wordt om het uigaande
verkeer van de nieuwe woonwijk Entree Bredewater zich op een andere wijze naar hun bestemming kan begeven.
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Miin yoorstel is dan ook dat de rentreg ltoord-Zuid illeeruichtlaan doorgeuokken wordt en e€n aansluiting krijgt

naardeAtikaueg
ln een van de vorige meetings met de Entree project leiding heb ik dit boven beschreven probleem al aan gekaard en
het antwoordt was toen, nee doen we niet om te voorkomen dat er een sluipverkeersroute kan ontstaan als er op
de Afrikaweg richtingAl2 zich een file gevormd heeft.
Het probleem van eventueel sluipverkeer is zeer eenvoudig te voorkomen door aan het begin van de ventweg NoordZuid Meerzichtlaan verkeerslichten en slagbomen te plaatsen die alleen toegang geven, via C-amera's geregeld, aan
het bestemmingwerkeer in de Entrce Brederraterwiikdusvoornamelijk aan de beuroners aldaar.

ln

detfl dete

1.
2.
3.

4.

5.
6.

nemen aanpassiryen op hetwegen net dan:

De Noord-Zuid Meerzichtlaan ventweg aan het eind voor de A12 laten aansluiten aan de Afrika weg.
De aansluiting regelen door verkeerslichten.

Een detectiesysteem op de Afrika weg instalhren om de verkeerwoortgang te nolgen en bij stilstaande
filanorming een waarschuwing af te geven aan een ele*tronisch gekoppeld systeem die verkeerslíchten in
werking zet.
Verkeerslichten en slagbomen installeren aan het begin van de Noord-Zuid Meerzichtlaan ventweg die dan
voorkomen dat automobilisten de ventwq als sluiprreg kunnen misbruiken"
De beuroners van het Entree Bredewater gebied moeten natuurliik ook in genal van een filevorming op de
Afiika urcg wel toegelaten worden tot de wntri,eg wat is te realiseren door Camera kenteken herkenning en
de slagbomen omhoog gaan zodat dan toegangverschaft wordt aan de bewonervan het gebied.
Met informatie borden aangeven dat de ventweg alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk is.

Met het aanpassen van dit wegenplan is de schatting dat het een verminderingvan voertuig verplaatsing in het
woonerf Bredewatertussen de 2.000 en 4.(XX) voertufen zal bedragen.
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Mijn dringend verzoek is het voorstel nan aanpassingen aan te nemer en uit te voeren zoals hierbwen beschreven
om in de toekomst een Catastrofe te voorkomen.
Biilage:
r Verkeersintensiteit toename van Bureau Goudappel Coffeng.

3. Welke maatregelen worden ergenomen om binnen de wettelÍike geluidsnorm te
blijven op de Afrikaweg.

Geluidsherekeqingen uap Fifma Alce.do
Geluid wegverkeer op 7,5 rn hoogte

Er zijn door de Firma Alcedo geluidsberekeningen verricht over de Afrikaweg op een hoogte van 7,5 meter,
er zijn waardes berekend ver boven de wettelijke toegestane grenswaarde van 53 decibel namelijk
73 Decibel die veroorzaakt worden alleen al door het verkeer op de Afrikaweg.

Het bovenmatig geluid in het Entree gebied wordt nu verq)Ízaakt door het intensive autoverkeerop de
Afrikaweg en het doordringen van bovenmatig geluid van het autoverkeer op de Rijksweg A12.
Dit probleem dient men in de kern aan te pakken en geen plelsters toe passen bij de bouw van de woningen.

wordt nu vooÍgesteld zogenaamde blinden muren te bourren die van geluiddempend materiaal urorden
voorzien om aan de geluidsnormen te voldoen die voorgeschrwen zljn voor woningen en woongebieden.
Er

Dit is een zeer kostenverhogende bouwmethode waar van het geluiddempend effect minimaal zal zijn in de

woning.

4-9

4. Welke maatregelen worden er genomen om de geluid onerlast mn de A12 hinnen
de wetteliike norm te kríigen.

Geluidsberekeninsen van Firma Alcedo
Geluid wegverkeer op 50 m hoogte op de Afrika weg veroorzaakt door de A12.

Geluid wegverkëBr
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meter waar nog steeds uraardes
Ook zijn er geluidsberekeningen verricht op een hoogte van
uitkomen ver boven de 53 Decibel die veroozaakt worden voornameliik door het doordringen van het
wegverkeergeluid van de A12.
Om het geluid dat van de A12 het EÍïtree woongebied binnen dringt tegen te houden is de oplossing een
Galerii FlaQebouw van !i0 meter hoog op de kop van het Bedewarcr en de Boeóaavelaan aan te legen
waarbij de Galerij aan de A12 zijde gesitueerd en van geluiddempend materiaal voorzien wordt of een fraai
Hotelvan dezelfde hoogte aangelegd wordt.
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Geluidsschild ouer de Afrikaureg
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Bredewater

Kop

Afrikaweg

Boerhaavelaan kop

Voorbeeld Wonin SlHotel lKa ntoren com plex
5. Welke maatregehn worden er genomen om de lucht kwaliteit binnen

de gestelde

eisen te kriigen.
De metingen van het RIVM geven aan dat de lucht kwaliteit nu in het Entree gebied van zeer slechte

kwaliteÍt isvoornamelijkveroozaakt door het intensive autoverkeerop de Afrikaweg.

De luchtl«waliteit hier op Bredewater 22 is nu
6r2

Kwaliteit Slecht
Daar in de toekomst het autoverkeer aanzienlijk zaltoenemen, zal evenredig hieraan ook de lucht kwaliteit

verslechteren.
Door het afremmen, stoppen en bii voertuigen met een staÍtstop qysteem zal door dit slrsteem het
afzetten van de Motor plaatsvinden.
Na het op Groenlicht schakelen van de verkeerslichten voor de motorvoertuigen bU de vier oversteek
plaatsen zal de motorvan de Voertuigen doordit start/stop systeem weergestart worden, en als negatief

effect zal de uitstootvan extra CO2 en Fijnstof deekjes in het milieu aanzienl-ljk zijn.
Het is namelijk bekend dat het Starten van motorvoertuigen die op fossiele brandstof werken extra
vervuiling van CO2 en Fijnstof geven bij het starten van hun motor.
Doordat de verkeerslichten voor de vier voetgangersoversteekplaatsen minutenlang op Groen kunnen
staan, blijven de motoren nan de meeste motorvoertuigen wer het a§emeen draaien en zullen ook
extra CO2 en Fijnstof in het milieu doen belanden.
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We moeten er rekening mee houden dat we minimaal tot onge\reer 2040 te maken hebben met motoren
die op fossiele brandstof werken, daarna hoopt men dat waterstof motoren algemeen ingezet kunnen

worden.

6. Wegnemen rían miin zorgen

leg een lan&unnel aan.

De hier onderstaand in bovenstaande

r
r
o

tekt

behandelde problemen zijn in een keer goed op te lossen.

Er is door de Gemeente verkondigd dat dit woongebied een zeer prettig en schoon woongebied

wordt.
Vier zeer gevaarlijke voetgangers orersteek plaatsen over de Afiikaweg.
Welke maatregelen worden er genomen om het wegverkeer geluid op de Afrikaweg binnen de

wettelijke gelufulsnorm te kijgen.

r

Welke maatregelen worden er genomen om de geluirl orerlast van de
norm te krijgen.

o

Welke maatregelen worden er genomen om de lucht kwaliteit binnen de gestelde eisen te krijgen.

AÍt

binnen de wetteliike

Afrika Landtunnel rnet Uerkeercbruggen
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tunnelhris (Landtunnel) aan op het maaiveld van de Afrikaweg hiermee worden meteen alle
hierboven genoemde problemen opgelost.
Leg een

Een Landtunnel dient dan wel uiteraard met uitstekende filtersystemen uitgerust te worden
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7. Nog een aantal belangrijke opterkingen

Gebiedsuitbreiding
De aanleg van een Landtunnel geeft een strook van ongeveer 50.U)O M2

gebiedsuitbreiding.
Het dak van de tunnel geeft nu diverse mogeliikheden zoals het aanleggen van
speelweiden, leuke kleine parkjes, winkeltjes, moestuintjes, kinderboerderij,
uitspanningen,bewoner ontmoetingsplaatsen, parkeerplaatsen en nog meer andere
mogelijkheden.
Dit za! zeker bijdragen tot ontsluiting van beide woongebieden doordat de geluidshinder
en de luchtverontreiniging door de bouwvan de Afrika Landtunnel binnen de aangegeven
grenzen en rnrner blijft

.

Financiering
Een Afrika Landtunnel kost tussen de €80 en €100 miljoen maar de vraag is hoe te financieren.

t.
2.
3.

De investeerder kan goedkoper huizen bouwen omdat de
dure geluidisolerende materialen niet nodig zijn kan de
investeerder mogelijk meebetalen aan de tunnel.
Tijdelijke tolheffing. Bii €1,00 per dag is de tunnel in tien jaar betaald.
De regering wil, omdat er woningnood heerst, dat de
Gemeentes huizen gaat bouwen. Vraag subsidie aan bij het Rijk

hiervoor.

4.

Het is mogelijk om bii het Europees parlement subsidie aan tevragen.

tnvesteerder betaalt mee aan de Afrika Landtunnel
lndien de investeerders valt de Appartementen en andere Huizen bereid ziin om vtx)r een
belangrijk deel mee te betalen aan het aanleggen van de Afrika landtunnel kunnen z'lj ook een
belangrijk voordeel behalen doordat er dan niet van die absurd dure materialen, zoals het
toepassen van geluidsabsorberende gwels en bestrating, benodigd ziin voor de bouw van de
Appartementen en de Woningen.

Men kan dan volstaan met wel is waar kwaliteitsmaterialen maar men behoeft b'ljna geen
rekening te houden met het buiten sluiten van de geluidsoverlast die van buitenaf naar binnen
kan dringen omdat het verkeersgeluid overlast aftwangen wordt door de Afrika Landtunnel.
Ook hoeft men om aan voor de milieueisen te voldoen geen of nauweliiks dure materialen toe te
passen bij de bouw van de Appartementen en Woningen omdat ook deze milieu eisen binnen de
huidig geldende grenzen bereikt zullen worden door de werking van de filterinstallaties in de

Afrika Landtunnel.
De iruesteerders kunnen dan mk hun toekomst[e klanten en huurders woningen
aanbieden in een rustige en milieu schone omgeving.
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M'rjn schatting is dat er zeker per Appartement en Woningbouw hier ongeveer € 5.000,00
goedkoper gebouwd kan worden en dus de investeerder een totaalbedrag van
4. 500*€5.000,OO4. 22.500.000,00 ka n bespa ren.
De grootste factoor die de koop en de huurprijs van een Appartement of Woning bepaald is de
inhoud van de Woning.
Dus de investeerderc hebben dan ook een

grmt vooldel indien er een Afrika

Landtunnel wordt aangelegd in het Entree gebied.
Maak de investeerder aandeelhouder van de landstunnel voor het percentage dat hij in de
Iandtunnel belegd.
7t$ziin dan waarschijnlijk ook wel bereid om v(x)r een deel de Afrilo landtunnel te financieren
zodat het aanleggen van een Afrika landtunnel betaalbaar wordt.

Tot slot.
Ondergetekende gaat ervan uit dat zijn ïrenswiize niet alleen aan het C-ollege van B&W
aangeboden wordt maar ook controleerbaar naar alle raadsfracties.
Ondertekenaar verzoekt tevens om een schriftelijk bevestiging hiervan.

ln vertrouwen u met deze zienswijze van dienst te zijn,

Hoogachtend,

an der Meer
Jacques van der Meer

Groenewater 68
27L5N Zoetermeer
The Netherlands
Phone: +31,793200507

Fax:

+3L79 3200508

Mobile: +3L 64 0758253
E-Mail: iacques. meer@ziggo.nl
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