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In opdracht van Cojo Rijswijk II B.V. is onderzocht in hoeverre de ontwikkeling van bedrijventerrein
Plaspoelpolder ‐ Haven tot woningbouw mogelijk is.
Locatie Plaspoelpolder
De quickscan betreft de gronden in het havengebied Plaspoelpolder te Rijswijk en bestaat uit de
onderstaande deelgebieden. Op basis van een stedenbouwkundig uitwerking ontworpen door studio
Hartzema (15 december 2017) is nagegaan wat de invloed van geluid en externe veiligheid is op het
plangebied.

Afbeelding 1: Deelgebieden ontwikkelingen Plaspoelpolder – Haven.

2. Resultaten geluid voor het gehele gebied
Het plangebied ligt binnen de zone van de rijksweg A4 en verschillende lokale wegen. Vanwege deze
wegen gelden de volgende wettelijke normen1:
voorkeursgrenswaarde

maximale ontheffingswaarde

Rijkswegen

50 dB

57 dB

Lokale wegen

53 dB

68 dB

Tabel 1: Voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden excl. aftrek art 110g Wgh.

De geluidsbelastingen vanwege de rijkswegen en de lokale wegen zorgen er voor dat in het
plangebied sprake is van geluidsbelastingen die voor een belangrijk deel uitkomen boven de
maximale ontheffingswaarden. Op afbeelding 2 is de geluidbelasting veroorzaakt door de rijksweg
weergegeven2. Het betreft geluidsbelastingen tot 69 dB (tot 12 dB hoger dan de maximale
ontheffingswaarde).

Afbeelding 2: Geluidsbelasting rijkswegen basismodel, oostzijde

Legenda
≤ 50 dB; voldoet aan de voorkeursgrenswaarde
51‐57 dB; onder de maximale ontheffingswaarde
≥ 58 dB; boven de maximale ontheffingswaarde
1
2

Voor nadere toelichting zie bijlage 1 wettelijk kader
In de bijlage zijn ook afbeeldingen opgenomen vanuit andere gezichtspunten

De groene punten geven aan dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder, de oranje punten geven
aan dat niet voldaan wordt maar wel ontheffing mogelijk is en rood geeft aan dat de maximale
ontheffingswaarde overschreden wordt. Op afbeelding 2 is te zien dat de geluidsbelasting op de
gehele eerstelijnsbebouwing (plan Sijthoff) boven de maximale ontheffingswaarde uitkomt.
Omdat de bebouwing in het deelgebied Sijthoff afschermende werking heeft voor de achterliggende
deelgebieden, zijn de geluidsbelasting daar lager en is vaker ontheffing mogelijk. Ontheffing is niet
zonder meer mogelijk en vraagt nader overleg met de omgevingsdienst Haaglanden.
Op afbeelding 3 is de geluidbelasting veroorzaakt door de lokale weergegeven. Op afbeelding 3 is te
zien dat de geluidsbelasting op twee gebouwen langs de Burgemeester Elsenlaan boven de maximale
ontheffingswaarde uitkomt. De geluidbelasting bedraagt maximaal 70 dB. Voor een groot deel van de
overige bebouwing in het plangebied zou ontheffing aangevraagd moeten worden.

Afbeelding 3: Geluidsbelasting lokale wegen basismodel, zuidzijde

Legenda
≤ 53 dB; voldoet aan de voorkeursgrenswaarde
54‐68 dB; onder de maximale ontheffingswaarde
≥ 69 dB; boven de maximale ontheffingswaarde

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat een belangrijk deel van de geprojecteerde woningbouw alleen
mogelijk is als maatregelen worden getroffen. Hieronder zijn deze maatregelen verder uitgewerkt.
Voor een ander deel is woningbouw alleen mogelijk na ontheffing, met zware onderbouwing. Zie ook
maatregel a.

a. Geluiddempende buitenruimte of vliesgevel
Door een geluiddempende buitenruimte3 toe te passen kunnen reducties op de gevel worden bereikt
tot 15 dB. Voor een groot deel kan hiermee de geluidsbelasting worden teruggebracht tot onder de
voorkeursgrenswaarde en zou het geluidsprobleem opgelost zijn. Voor een belangrijk deel van de
geprojecteerde woningen (dit betreft vooral de eerstelijnsbebouwing langs de rijksweg A4) is sprake
van geluidbelastingen die boven de 65 dB uitkomen. De berekende geluidbelasting op het plan
veroorzaakt door de rijkswegen bedraagt maximaal 69 dB. Na reductie met 15 dB is nog steeds
sprake van geluidsbelastingen boven de voorkeursgrenswaarde. In dat geval zou met toepassing van
vliesgevels de geluidsbelasting kunnen worden teruggebracht tot 50 dB.
Een andere mogelijkheid is om de overschrijding van de maximale geluidbelasting terug te brengen
tot een ontheffingswaarde. In dat geval is dus ontheffing mogelijk door burgmeester en wethouders.
Het ontwerpbeleid van de gemeente Rijswijk laat dit in principe toe, maar vraagt nog wel een zware
onderbouwing richting de omgevingsdienst Haaglanden4. Als de geluidsbelasting zich boven de
voorkeursgrenswaarde bevindt, maar onder de maximale ontheffingswaarde, kan er een hogere
waarde worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde
is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Volgens het ontwerp hogere waardenbeleid van de
gemeente Rijswijk kan een gevel als geluidluw worden beschouwd als de cumulatieve geluidbelasting
maximaal 55 dB bedraagt. Als de geluidbelasting op de hoogst belaste zijde meer dan 65 dB
bedraagt, mag een gevel als geluidluw bestempeld worden bij een cumulatieve geluidbelasting van
maximaal 58 dB. In bijlage 2.3 is de cumulatieve geluidsbelasting voor het hele plangebied
weergegeven. Gelet op de cumulatieve geluidbelastingen in het gebied zal het voor een groot aantal
woningen lastig worden zonder maatregelen te voldoen aan de eis van een geluidluwe buitenruimte.
Er dient dus rekening te worden gehouden met forse bouwkundige maatregelen aan de gevel.
b. Geluidsscherm langs de rijksweg
Onderzocht is welk effect het in afbeelding 4 weergegeven geluidsscherm (lengte ca. 2.200 meter)
met een hoogte van 6 meter heeft op de geluidsbelasting ten gevolge van de Rijkswegen.

Afbeelding 4: Bestaande (paars) en onderzochte (roze) geluidsafscherming langs rijkswegen.

3
Bijvoorbeeld bij overschrijdingen: een balkon met hoge borstwering die functioneert als geluidsafscherming
ten opzichte van de gevel en/of de buitenruimte aan de gevel of bij zwaardere geluidsbelastingen: loggia’s met
permanente ventilatie zodat voldaan wordt aan de eis een buitenruimte.
4
De gemeente beschikt alleen over een ontwerpbeleid.

Dit heeft tot gevolg dat de geluidsbelasting afneemt met tot 13 dB. Het scherm heeft met name
effect op de lager gelegen appartementen. De geluidsbelasting op de gevels van de appartementen
in de woontorens neemt nauwelijks af, waardoor deze woningen zich nog steeds boven de maximale
ontheffingswaarde bevinden. Een geluidscherm wordt basis van het huidige stedenbouwkundig plan
niet doelmatig geacht.
De kosten van het geluidsscherm worden door ons geraamd op ca. € 6.600.000 (excl. BTW).

Afbeelding 5: Geluidsbelasting rijkswegen variant geluidsscherm langs rijkswegen, oostzijde

Legenda
≤ 50 dB; voldoet aan de voorkeursgrenswaarde
51‐57 dB; onder de maximale ontheffingswaarde
≥ 58 dB; boven de maximale ontheffingswaarde
c. Variant Studio Hartzema
Door Studio Hartzema is naast het basismodel een variant aangeleverd waarbij de hoogste toren in
het gebied gedraaid staat. Op afbeelding 6 is de geluidbelasting veroorzaakt door de rijkswegen op
deze variant weergegeven. In bijlage 2.4 zijn meer afbeeldingen opgenomen. Geconcludeerd kan
deze variant akoestisch gezien geen verbetering oplevert, er is eerder sprake van verslechtering.

Afbeelding 6: Geluidsbelasting rijkswegen variant gedraaide toren Studio Harzema, oostzijde

Legenda
≤ 50 dB; voldoet aan de voorkeursgrenswaarde
51‐57 dB; onder de maximale ontheffingswaarde
≥ 58 dB; boven de maximale ontheffingswaarde
d. Variant KuiperCompagnons
Door uit te gaan van een andere verkaveling kan het geluidniveau in het totale plangebied verbeterd
worden. Er is door KuiperCompagnons een variant ontworpen die akoestisch gezien een beter
resultaat geeft. Door de woontoren in het oostelijke gedeelte van het deelgebied Sijthoff 45 graden
te draaien, kan een afscherming gecreëerd worden langs het plangebied en bovendien verminderd
op deze wijze de reflectie van het geluid op de overige gebouwen. Tussen het hotel en de
nieuwbouw is tevens een woontoren gepland met dezelfde hoogte als het hotel. Op afbeelding 7 is
een vergelijking te zien van de geluidbelasting in het basismodel en de variant van
KuiperCompagnons. In bijlage 2.5 zijn meer afbeeldingen met resultaten opgenomen.
Eventuele varianten die nog meer uitgaan van een afschermende werking van de rijksweg, zullen
positief doorwerken op de geluidsbelastingen in het plangebied. De keuze voor een
stedenbouwkundig model dat als ‘akoestische vesting’ wordt ingericht zou zeer kansrijk zijn maar
betekent dat nauwelijks hoogbouw mogelijk is. Om die reden is deze variant niet nader uitgewerkt.

Afbeelding 7: Geluidsbelasting rijkswegen basisvariant en rijkswegen variant KuiperCompagnons, oostzijde

Legenda
≤ 50 dB; voldoet aan de voorkeursgrenswaarde
51‐57 dB; onder de maximale ontheffingswaarde
≥ 58 dB; boven de maximale ontheffingswaarde
e. Dove gevels
Uitvoering van de bouwplannen met dove gevels (gevel zonder te openen delen) is mogelijk mits
iedere woning aan één zijde beschikt over een geluidsluwe gevel. Op basis van de berekende
geluidsbelastingen blijkt dat in het overgrote deel van de woningen niet aan deze eis kan worden
voldaan omdat de cumulatieve geluidbelasting van bijna alle zijden te hoog is.

f. Interimwet Stad‐ en milieu
Op basis van de Interimwet Stad‐ en milieu is het mogelijk om woningen te bouwen die een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de maximale ontheffingswaarde. Toepassing van deze Interimwet
is mogelijk als te treffen maatregelen niet in verhouding staan tot de gewenste doelstelling om te
komen tot een goed woon‐ en leefklimaat. Door andere maatregelen te treffen die zien op een goed
woon‐ en leefklimaat kan afwijking van de Wet geluidhinder worden toegestaan.
Het toepassen van deze wet vraagt om een onderbouwing die aantoont waarom het zo belangrijk is
op deze locatie te bouwen en welke compenserende maatregelen daar tegen over staan.

3. Resultaten externe veiligheid voor het hele gebied
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving
kunnen opleveren, waaronder de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. In dit
kader zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van belang.
Plaatsgebonden risico
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg
van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou
verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een
vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden mag worden.
Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10‐6 per jaar
als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een
gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10‐6
contour.
Groepsrisico
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een
calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een
oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd gezag
geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.
Op afbeelding 6 is een uitsnede van de risicokaart weergegeven.

Afbeelding 8: Uitsnede risicokaart met de A4 (groen), aardgastransportleiding (rood gestippeld), Rijswijkse vuurwerkhal
(rode stip) en het LPG station (rode driehoek ten westen van het plangebied)

Voor het plangebied zijn de volgende bronnen relevant:
Plaatsgebonden risico
Transportroute
Geen PR 10‐6 contour en
gevaarlijke stoffen A4
geen
plasbrandaandachtsgebied

Groepsrisico
Bij nadere
planvorming dient
onderzoek te
worden uitgevoerd
Geen PR 10‐6 contour en
Bij nadere
geen
planvorming dient
plasbrandaandachtsgebied onderzoek te
worden uitgevoerd

transportroute LPG
over de
Diepenhorstlaan,
Vervaartlaan en
Burgemeester
Elsenlaan
Aardgastransportleiding Geen PR 10‐6 contour
A‐517

LPG tankstation
Burgemeester
Elsenlaan 156

PR 10‐6 contouren komen
niet tot in het plangebied

Rijswijkse vuurwerkhal

n.v.t.

Lager dan 1% van de
oriëntatiewaarde en
neemt niet toe als
gevolg van het plan
Invloedsgebied van
150 meter ligt deels
over het plangebied.
Bij nadere
planvorming dient
onderzoek te
worden uitgevoerd
n.v.t.

Toelichting

Belemmerende
strook van 5 meter
komt niet tot in het
plangebied

Deze inrichting
wordt in de
plansituatie
gesaneerd

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. Wel dient in
overleg met de veiligheidsregio een afweging van het veiligheidsrisico plaats te vinden waarbij
waarbij bouwkundige of inrichtingsmaatregelen noodzakelijk kunnen zijn.

4. Uitganspunten onderzoek geluid
Bodemgebieden
In het rekenmodel kan worden gekozen de akoestisch harde of akoestisch zachte gebieden te
modelleren. In dit rekenmodel is ervoor gekozen de akoestisch harde gebieden te modelleren. Dit
betekent dat bijvoorbeeld de wegen en watergangen zijn opgenomen in het rekenmodel. Alle overige
niet in het model gedefinieerde gebieden zijn akoestisch zacht (absorberend; Bf= 1). Het totale
plangebied is in het rekenmodel opgenomen als akoestisch hard. Eventuele groenzones die in het
gebied gerealiseerd gaan worden zijn momenteel niet opgenomen in de berekening, waardoor de
berekende resultaten nog iets positiever uit kunnen vallen.
Verkeersgegevens
Voor de rijkswegen zijn de verkeersgegevens uit het GPP gebruikt van oktober 2017. Voor de lokale
wegen is uitgegaan van de verkeersgegevens 2030, die gebruikt zijn voor het door
KuiperCompagnons uitgevoerde akoestisch onderzoek voor Rijswijk Buiten uit 2010.

Het plan voorziet in de ontwikkeling van 4000 woningen. De verkeersgeneratie hiervan ligt ongeveer
op 24.000 verkeersbewegingen. Deze extra verkeersgeneratie is toegevoegd aan de verkeerscijfers
voor de lokale wegen. Op afbeelding 9 is te zien welke onderverdeling gemaakt is.

Afbeelding 9: Extra verkeersgeneratie veroorzaakt door ontwikkeling Plaspoelpolder ‐ Haven, verdeeld over de omliggende
lokale wegen.

