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Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van de Startnotitie 
Inpassingsplan RijnlandRoute d.d. 14 december 201 1. 

1. Onderwerp in kort bestek 

1 .l. Inleiding 
Provinciale Staten (PS) hebben op 14 december 201 1 de startnotitie voor het inpassingsplan 

RijnlandRoute vastgesteld. Het vrijgeven van het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (OPIP) is in de 
startnotitie bij Gedep~teerde Staten (GS) neergelegd. 

GS hebben het OPIP en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai op 18 rnaari 

2014 vastgesteld. In het OPIP wordt de aanleg van de RijnlandRoute planologisch/juridisch 
vastgelegd, met uitzondering van de delen die deel gaan uitmaken van het rijkswegennet, waarvoor 

het Rijk een afzonderlijke Tracéwetprocedure zal doorlopen met twee separate Tracébesluiten (voor 

A4 en A44). Naar verwachting zal de Minister van Infrastructuur en Milieu beide ontwerp- 

Trackbesluiten (OTB's) in april 2014 vaststellen. Omdat de RijnlandRoute betrekking heeft op 

tracédelen die of in het OPIP, of in een van de twee OTB's worden opgenomen zijn de toelichtingen 
en de onderliggende onderzoeken bij deze producten, waar dat kan, zoveel mogelijk gelijkluidend 

van inhoud en opbouw. 

Voor de integrale ontwerpbesluiten wordt verwezen naar bijgevoegde stukken die ter inzage zullen 

worden gelegd, bestaande uit de drie kerndocumenten Toelichting, Regels en Verbeelding (ook wel 

plankaarten genoemd) en daarnaast 60 bijlagen. In het navolgende wordt achtereenvolgens 
ingegaan op: 

- besluitvorming tot nu toe; 
- ontwerpwijzigingen sinds het door PS genomen uitvoeringsbesluit; 
- analyse wegontwerp in relatie tot het MER 2e fase 
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- beleidsrelevante aspecten; 

- verkeersonderzoek; 

- geluidsonderzoek; 
- grondverwerving; 

- statenmotiec. 

1.2. Besluitvorming tot nu toe 
Op 27 juni 2012 hebben PS het MER 2e fase en de Nota voorkeursalternatief vastgesteld. Het 

voorkeurstracé - Zoeken naar Balans Optimaal -vormt de onderlegger voor het voorontwerp 
provinciaal inpassingsplan dat GS op 3 juli 201 2 vrijgaven voor ter inzage legging. Het voorontwerp 

en bijbehorende stukken, waar onder het MER 2e fase, hebben voor een ieder ter inzage gelegen 

van 11 juli tot en met 4 september 2012. 
Tijdens de vergadering van PS op 27 juni 2012 zijn vijf moties aangenomen waarin wordt verzocht 

het voorkeurstracé van de RijnlandRoute op onderdelen nader uit te werken. De nadere uitwerking 

(waarin ook de inspraakreacties op het voorontwerp zijn betrokken) van het voorkeurstracé werd op 
26 juni 2013 door PS geformaliseerd met een uitvoeringsbesluit en het vaststellen van de 

"Scopebeschrijving RijnlandRoute Nadere Uitwerking d.d. 11 juni 201 3". 
Tijdens deze vergadering zijn vier moties aangenomen met daarin het verzoek om voor een aantal 

delen van het tracé verder te zoeken naar optimalisatiemogelijkheden. 

1.3. Ontwerpwijzigingen sinds het door PS genomen uitvoeringsbesluit 

Sinds het op 26 juni 2013 door PS genomen uitvoeringsbesluit is, in goed overleg met de betrokken 

gemeenten, Rijkswaterstaat en diverse instantieslorganisaties, verder gewerkt aan het 

optimaliseren van het ontwerp en de landschappelijke inpassing. Ook zijn suggesties vanuit 
burgerparticipatieavonden hierin betrokken. 

Dit proces heeft geleid tot een groot aantal verbeteringen, die of zijn verwerkt in het door GS 

vastgestelde OPIP, of zullen worden verwerkt in de nog vast te stellen OTB's. Deze 
ontwerpwijzigingen vallen binnen de bandbreedte van het door PS op 26 juni 2013 voor de 

RijnlandRoute genomen uitvoeringsbesluit en komen in grote mate tegemoet aan de door PS 

aangenomen moties. De belangrijkste ontwerpwijzigingen zijn opgenomen in onderstaande tabel en 
een aantal daarvan worden vervolgens nader toegelicht. 

GS-besluit 18 maart 2014 

Tjalmaweg wordt bij Duinzicht over een lengte van 

circa 700 meter, inclusief de aansluiting Valkenburg I 

(west), verder verdiept van 0,8 meter onder maaiveld 
naar circa 2 meter onder maaiveld (Noot: 

waterhuiskundige toets vindt nog plaats) 

en 
bij bedrijventerrein Katwijkerbroek over een lengte van 

circa 200 meter verhoogd van 0,8 meter onder 

maaiveld naar maaiveldniveau (conform GS-brief aan 
het college van Katwijk d.d. 27 augustus 201 3). 

Aansluiting Valkenburg I (west) circa 350 meter 

1. 

2. 

211 8 

PS-besluit 26 juni 2013 

Tialmaweg 
Huidige diepteligging van de 

gehele Tjalmaweg blijft 

gehandhaafd. 

Aansluiting Valkenbura I (west) 
Gesitueerd tegenover 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

bedrijventerrein Katwijkerbroek en 

taluds toegepast. 

De N441 wordt via een bypass 
naar de aansluiting Valkenburg I 

(west) aangesloten op de N206. 

Aansluiting Valkenburs II (oost) 

Aansluiting gepositioneerd 
gedeeltelijk over archeologisch 

Rijksmonument ('De Woerd') en 
taluds toegepast. 

Bruaaen over de Oude Riin 
De bruggen in de A44 en de 

Torenvlietbrug blijven beweegbaar. 

Boortunnel 
De tunnel krijgt een lengte van 

circa 2280 meter. De tunnelmond 
aan de westzijde ligt op circa 240 

meter ten westen van de spoorlijn 

Den Haag-Leiden en de 
tunnelmond aan de oostzijde op 

circa 240 meter ten oosten van de 

Vliet. 

In~assina Oostvliet~older 
Inpassing nog nader uit te werken. 

Aansluiting A4 
Wegas van de A4 op de huidige 

ligging. Verlegging Meerburgse 

Watering noodzakelijk. 

opgeschoven naar het oosten. In een damwanden- 
constructie en wordt daardoor compacter. 

De bypass vervalt. (conform GS-brief aan het college 
van Katwijk d.d. 27 augustus 2013). 

Archeologisch Rijksmonument wordt ontzien. Gebruik 
van damwanden, dus compactere aansluiting. Tevens 

wordt de Tjalmaweg bij de aansluiting Valkenburg II 
(oost) verder verdiept van 0,8 meter onder maaiveld 

naar circa 1,6 meter onder maaiveld. 

De bruggen in de A44 en de Torenvlietbrug worden als 

vaste brug uitgevoerd. 

De tunnel wordt richting het oosten met circa 80 meter 

en richting het westen met circa 200 meter verlengd. 
De tunnel krijgt een lengte van circa 2560 meter. De 

tunnelmond aan de westzijde ligt op circa 440 meter 

ten westen van de spoorlijn Den Haag-Leiden, 
waardoor de afstand naar de woningen in Stevenshof 

toeneemt. De tunnelmond aan de oostzijde ligt op circa 

320 meter ten oosten van de Vliet. 

Naast verlenging boortunnel met circa 80 meter: 

- Een verhoogde tunnelwand van circa 1,6 meter 
bij de verdiepte bak, waardoor ruimtebeslag 

wordt beperkt. 

- Een lage grondwal van circa 1 meter hoog en 

beplanting op de kop van de tunnelmond rond het 

dienstgebouw. 
- Langs de buitenzijde van de Rietpolderweg (de 

rondweg van Vlietland) een lage aarden wal met 

gebiedseigen beplanting en een brede waterloop 

met natuurlijke oevers. 

Wegas van de A4 naar het westen verschoven, 

waardoor verlegging van de Meerburgse Watering niet 

nodig is. Tevens compacter ontwerp van de 
aansluiting. Dit resulteert in meer ruimtebeslag in de 

Oostvlietpolder en geen ruimtebeslag in Groene Hart, 

per saldo wordt het ruimtebeslag van de RijnlandRoute 
met circa 3,4 hectare teruggebracht. 

Met deze ontwerpoptimalisatie wordt een risicovolle 

verlegging van de boezemkade en de cultuur historisch 
waardevolle Meerburgerwatering voorkomen. 
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Molen Zelden van Passe 

Molen moet verplaatst worden. Door de verschoven wegas van de A4 kan de molen 

op zijn historische locatie blijven staan. De 
rnolenbiotoop van de Zelden van Passe wordt als 

gevolg van de aanleg van de RLR op hoogte 
aangetast. Dit leidt tot hogere onderhoudslasten voor 

en verminderde beleving van de molen. Aantasting van 
de biotoop zal zoveel mogelijk in het wegontwerp 

worden voorkomen en er zal conform het provinciale 
beleid compensatie plaatsvinden.' 

Flexibiliteitsbepaling 
De in bovenstaande tabel vermelde afstanden zijn in deze fase van het project nog niet exact te 
bepalen en dienen als indicatief te worden beschouwd. In de aanbesteding zal aan inschrijvers de 

ruimte worden gegeven met slimme voorstellen te komen. Standaard zal in de definitieve PIPTTB's 

een flexibiliteitsbepaling worden opgenomen. Daarmee kan onder andere tegemoet worden 
gekomen aan motie 448 waarin wordt verzocht eventuele aanbestedingsvoordelen te benutten voor 

een betere inpassing. 

Daarnaast wordt in de komende maanden het Voorlopig Ontwerp door Grontmij verder uitgewerkt. 
Dit is een verdere detaillering van het huidige ontwerp, die naar verwachting nog tot andere 

ontwerpoptimalisaties zal leiden. Het Voorlopig Ontwerp zal als onderlegger dienen voor de 
definitief vast te stellen PIPTTB's en als referentieontwerp bij de aanbesteding. 

Reservering voor R-net busbaan in Knoop Leiden West 

Voor de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zullen aparte planprocedures worden doorlopen. In 

het OPIP van de RijnlandRoute is in het ontwerp van de Knoop Leiden West een reservering 
opgenomen voor een eventuele vrijliggende busbaan. Besluitvorming over het R-net tracé door 

Knoop Leiden West zal in het voorjaar 2014 plaats vinden, zodat dit besluit in het definitieve PIP 

kan worden verwerkt 

Een aantal ontwerpwijzigingen nader toegelicht: 

Ad l. 2 en 3: Ontwer~wiiziuinuen in Katwiik 

De gemeente Katwijk en de provincie hebben eind 2012 en in 2013 onderzoeken gedaan en 
workshops gehouden voor het gedeelte van de N206 vanaf aansluiting Valkenburg I tot en met de 

Zeeweg. Deze hadden tot doel tot betere afstemming te komen tussen de diverse provinciale en 

gemeentelijke projecten. Dit werd met moties 347 en 453 gesteund door PS. Op verzoek van de 
gemeente Katwijk zijn recentelijk nog aanvullende onderzoeken gedaan naar alternatieven voor de 

inpassing van de RijnlandRoute op Katwijks grondgebied. Op 25 februari 2014 is met een 

afvaardiging van het college van Katwijk een afrondend bestuurlijk overleg geweest en heeft het 
college van Katwijk op 18 maart 2014 hierover een besluit genomen. Het college heeft daarbij 

ingestemd met de onder punt 1, 2 en 3 vermelde ontwerpwijzigingen voor de RijnlandRoute. Alleen 

voor het bij bedrijventerrein Katwijkerbroek over een lengte van circa 200 meter verhogen van de 
Tjalmaweg van 0,8 meter onder maaiveld naar maaiveldniveau heeft het college van Katwijk 

1 
Er wordt momenteel gewerkt aan een compensatieregeling molenbiotoop. Deze zal ook voor deze rnolenbiotoop 

worden toegepast. 



provincie ZUID HOLLAND 

besloten dit besluit in een later stadium te nemen, in samenhang met de besluitvorming over het 
project "Verlegging en verdieping van de N206 (Duinvallei)". In het OPIP is voor dit trajectdeel wel 
de maaiveldligging opgenomen, zodat er wordt uitgegaan van de 'worst case' voor wat betrefi de 
geluidsonderzoeken. 

t i-burg - I (west) , 
compact irc damwandconstructie 
uitvoeren. 

Het college van Katwijk heeft aangegeven over de ontwerpwijzigingen pas na de gemeenteraads- 
verkiezingen een definitief raadsbesluit te willen laten nemen. 

Daarnaast hebben GS onderstaande voorstellen aan Katwijk voorgelegd (deels een herbevestiging 
van de GS-brief aan het college van Katwijk d.d. 27 augustus 2013, waarvan PS destijds een 
afschrift hebben ontvangen). 
1. De Tjalmaweg wordt bij Katwijkerbroek over een lengte van circa 200 meter verhoogd van 0,8 

meter onder maaiveld naar maaiveldniveau (zie nr. 1 in tabel) en de bypass tussen de N441 en 
de aansluiting Valkenburg I (west) vervalt (zie nr. 2 in tabel). Deze besparingen voor het project 
RijnlandRoute geraamd op respectievelijk E 2,5 miljoen en E 1 miljoen (prijspeil 2012) worden 
door de provincie aan de gemeente Katwijk beschikbaar gesteld voor het project "Verlegging en 
verdieping van de N206" (Duinvallei). 
Noot: Indien Katwijk alsnog kiest voor het huidige niveau van 0,8 meter onder maaiveld bij 
bedrijventerrein Katwijkerbroek, dan zal bovengenoemde E 2,5 miljoen niet aan Katwijk 
beschikbaar worden gesteld en is deze binnen het project RijnlandRoute benodigd om deze 
verdiepte ligging te kunnen realiseren. 

2. De provincie zal daarnaast nog E 5 miljoen (prijspeil 201 2) bijdragen aan het project "Verlegging 
en verdieping van de N206" (Duinvallei) bovenop de E 5 miljoen (prijspeil 201 O), welke in de op 
17 mei 201 3 getekende HOV-NET Zuid-Holland Noord overeenkomst tussen de provincie en de 
gemeente Katwijk is herbevestigd. Hiervan kan nog E 1,5 miljoen worden gedekt met de 
besparing als gevolg van de verplaatsing van aansluiting Valkenburg II (PS-besluit 26 juni 2013). 
Het resterende bedrag ad E 3,5 miljoen komt ten laste van het projectbudget van de 
RijnlandRoute. 
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3. De provincie zal maximaal E 150.000 (prijspeil 2013) bijdragen aan de rotonde, waarmee de 

nieuwe aansluiting Valkenburg II (oost) wordt aangesloten op de Voorschoterweg. 

4. Nog nadere afspraken zullen worden gemaakt over het viaduct Achterweg (nut en noodzaak en 
risico's worden onderzocht, niet opgenomen in de scope van de RijnlandRoute en mogelijke 
tegenvaller), de ontsluiting van het bedrijvengebied rond de Achterweg en de Zonneveldslaan 

(samen wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing dan wel gunstig moment van realisatie) en 

de eventuele fasering van aansluiting Valkenburg I (west). 

Ad 4: Vaste bruooen over de Oude Riin in de A44 en de Torenvlietbrug 
GS hebben op 18 maart 2014 besloten beide bruggen als vaste bruggen te laten uitvoeren. De 

aanleiding hiervoor was het voorstel van Rijkswaterstaat om in verband met de slechte technische 

staat van deze brug, kostenefíïciëntie en vanwege problemen met een "klepperend" brugdek 
waardoor er geluidsoverlast is voor omwonenden, deze brug tijdelijk vast te maken (circa 7 tot 10 

jaar). Schuttevaer (branchevereniging van de beroepsscheepvaart) hebben desgevraagd vorig jaar 

begrip getoond en ingestemd met het tijdelijk vastmaken van deze brug. 

Naar aanleiding van bovenstaand voorstel, het beperkt opengaan van de brug en het feit dat er nog 
een financieel tekort was op het project RijnlandRoute, is de vraag opgekomen of deze brug ook 

definitief vastgezet kan worden. Deze brug kent immers een vrij hoge doorvaarthoogte van 5,40 
meter en hoeft slechts sporadisch open (circa 1 keer per maand). Omdat de brug in de A44 in het 

tracé van de RijnlandRoute ligt is tevens de iets verderop liggende Torenvlietbrug (ook over de 
Oude Rijn) in deze vraag betrokken. De Torenvlietbrug kent een doorvaarthoogte van 5,60 meter en 

hoeft eveneens slechts sporadisch open (circa 3 keer per maand). 

Met de aanleg van de RijnlandRoute zal het wegprofiel van de A44 en de N206 verbreed worden. 

Hierdoor is het noodzakelijk om zowel een tweede brug in de A44 over de Oude Rijn als een 

tweede Torenvlietbrug te bouwen. Het bouwen van vaste bruggen is aanzienlijk goedkoper dan het 
bouwen van beweegbare bruggen. Ook de onderhoudskosten voor vaste bruggen zijn lager dan die 

voor beweegbare bruggen. 

Afweging 
Het permanent vast maken van beide bruggen heeft naast deze positieve gevolgen, ook nadelen 

bezien vanuit de gedeelde bestuurlijke ambities om de economische en recreatieve potentie van de 
regio te benutten. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen ten aanzien van het vast 

maken of beweegbaar houden van de bruggen is in het najaar 2013 door het economisch 

adviesbureau Decisio onderzoek verricht en advies gegeven. Zij hebben de belangen van 
bestaande bedrijven in kaart gebracht, alsmede plannen en activiteiten ten behoeve van een 

zeejachthaven in Katwijk en cultuurhistorische ambities en plannen voor de Limes en de gehele 

Oude Rijn. Hiermee zijn relaties met de provinciale ambities op het gebied van economie, 
(water)recreatie en Erfgoedlijnen goed in beeld gebracht. 

In het rapport "Vast of beweegbaar? Economische analyse vast of beweegbaar realiseren 
Torenvlietbrug en A44-brug Oude Rijn, d.d. 29 november 201 3 (bijlage 26 bij het OPIP), staan de 

resultaten van dit onderzoek weergegeven. Het bureau Decisio concludeert dat de 

maatschappelijke baten van het beweegbaar houden van de bruggen niet opwegen tegen de 
maatschappelijke kosten en het logisch is te kiezen voor het vast maken van de bruggen. Decisio 
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heeft daarbij aangegeven dat het eventueel een optie is de vaste bruggen uit te voeren met een 

uitneembaar brugdek om incidentele bijzondere transporten over water voor ESA-ESTEC en 
Oostingh Staalbouw mogelijk te maken. 

Op basis van dit onderzoek zijn er in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de meest 

direct betrokken stakeholders: de gemeente Katwijk, Schuttevaer, de Stichting Recreatietoervaart 
Nederland, de bedrijven ESA-ESTEC, Marina Rijnsburg en Oostingh Staalbouw en een viertal 

eigenaren van daar gelegen hoge woonboten. Tevens is onderzoek gedaan naar de optie van een 

uitneembaar brugdek. 

Ontwerpbesluit GS 

Na bovengenoemde gesprekken en het aanvullend onderzoek hebben GS op 18 maart 2014 

besloten om het ontwerpbesluit om beide bruggen als vaste bruggen te laten uitvoeren ter visie te 
leggen. Hierbij is een afweging gemaakt tussen een forse kostenbesparing en gedeelde bestuurlijke 

ambities. Het ontwerpbesluit is als volgt onderbouwd: 
1. De maatschappelijke kostenbesparing van het vast in plaats van beweegbaar realiseren van de 

bruggen bedraagt E 47,l miljoen Netto Contante Waarde (NCW) bestaande uit: 

a. eenmalig E 25 miljoen lagere investering voor het project RijnlandRoute; 
b. eenmalig E 6,5 miljoen lagere renovatiekosten voor RWS voor de bestaande brug A44; 

c. structureel lagere beheer- en onderhoudskosten ad E 15,6 miljoen (netto contante 

waarde op basis van 100 jaar) voor beide partijen samen. 
2. De effecten (maatschappelijke baten) voor het huidige gebruik van de Oude Rijn zijn door 

Decisio onderzocht en blijken beperkt te zijn. 

3. Er zijn diverse ambities en plannen in de regio voor woningbouw, (zeeljachthavens, een 

passage van zee naar achterland, de passagiersvaart (in het kader van de Limes) en de 

verdere ontwikkeling van bedrijven en het spacecluster ESA-ESTEC. Ook deze zijn door 
Decisio onderzocht en zij concluderen dat nut en noodzaak (maatschappelijke baten) van het 

beweegbaar houden van de Torenvlietbrug en de brug in de A44 voor deze plannen in 

economisch opzicht echter beperkt zijn. 
4. Decisio concludeert dat de beperkte maatschappelijke baten (punt 2 en 3) niet opwegen tegen 

de maatschappelijke kostenbesparing (punt 1). 

5. Daarnaast heeft Decisio in haar rapport de volgende kostenbesparing voor de provincie niet 

meegenomen, omdat dit een kostenverschuiving betreft tussen twee overheden: 
Het Rijk had besloten dat de extra beheer- en onderhoudskosten van de A44 als gevolg van 

de RijnlandRoute voor rekening van de provincie zouden moeten komen. Vanwege het 

provinciaal besluit voor vaste bruggen en gelet op het financieel voordeel dat dit oplevert voor 
Rijkswaterstaat, zal het Rijk conform afspraken in de vorig jaar afgesloten bestuurs- 

overeenkomst RijnlandRoute deze kosten alsnog voor haar rekening nemen. Dit levert de 

provincie een besparing in beheer- en onderhoudskosten op van circa E 8 miljoen (afkoopsom 

o.b.v. 10 jaar beheer- en onderhoudskosten, zoals vorig jaar overeengekomen ). 

Daarnaast hebben GS, naar aanleiding van gesprekken met stakeholders, besloten nog nader 

onderzoek te doen naar de door Decisio genoemde optie van vaste bruggen met een uitneembaar 

brugdek. Hierbij zullen de volgende zaken, in overleg met de stakeholders, tegen elkaar worden 

afgewogen: 
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- De incidentele bijzondere transporten in betreffend gebied kunnen in veel gevallen ook over de 

weg worden gefaciliteerd, zoals ook nu incidenteel het geval is. 
- Met een volledig vaste brug is het mogelijk de doorvaarthoogte van de bestaande brug in de 

A44 minimaal met 20 centimeter te vergroten. Daarmee wordt de doorvaarhoogte van deze 
brug minimaal gelijk aan de doorvaarhoogte van de Torenvlietbrug. 

- Het incidenteel uitlichten van de brugdelen is kostbaar, waardoor verzoeken van het 
bedrijfsleven hiervoor naar verwachting zeer beperkt zullen blijven. Overigens heeft Decisio 

de optie van een uitneembaar brugdek genoemd, er zijn meerdere varianten om een 

doorvaart mogelijk te maken. Onderzocht zal worden of deze kosten door slimme oplossingen 
kunnen worden beperkt. 

De stakeholders hebben in de gevoerde gesprekken aangegeven de bruggen beweegbaar te willen 
houden. Zij voeren hiervoor aan de unieke achterlandverbinding op deze plek, het belang en de 

toekomstige potentie van de economische regio, de investeringen van diverse watergebonden 
bedrijven en de toekomstige potentie van een verbinding met zee. Zonder iets aan dit belang af te 

doen, hebben GS gemeend het voorstel voor het vastmaken van beide bruggen ter visie te moeten 

leggen. 

Gezien de sinds lange tijd gedeelde bestuurlijke ambities voor het gebruiken van dit watersport 

potentieel van deze regio en in het bijzonder de verbinding tussen zee en achterland, zullen GS in 

geval van het vastmaken van de bruggen bij de Kadernota 2015 aan PS voorstellen een bedrag van 
E 10 miljoen te reserveren voor gerichte (fysieke) maatregelen om de waterrecreatie te versterken. 

Dit bedrag is te dekken uit de vrijval, die in het MP1 ontstaat door het schrappen van de Rottelaan in 

het programma ZuidplaslParallelstructuur A12. Het bedrag van E 10 miljoen wordt ingezet als 
impuls voor het versterken van de verbinding tussen zee en achterland. Dit sluit aan bij de 

provinciale ambities voor economie, water, cultuur en recreatie. 

Ad 5: Verlenuina van de boortunnel 

In het oorspronkelijke ontwerp van de boortunnel is door het ingenieursbureau, dat het Voorlopig 

Ontwerp op dit moment opstelt, een aantal mogelijke knelpunten gesignaleerd rond de ondiepe 
delen van de tunnel, dus nabij de start- en ontvangstschacht. Het gaat dan met name om risico's 

voor het Rijn-Schiekanaal, de spoorlijn Den Haag - Leiden en de Dobbewatering. Aangezien de 

boortunnel op deze locaties niet op grote diepte ligt, kan tijdens de bouwfase en tijdens de 
gebruiksfase (als gevolg van slappe grond op die locaties) instabiliteit ontstaan. Dit risico kan met 

extra maatregelen worden ondervangen, maar is zeer kostbaar waarvoor (deels) dekking was 

voorzien. Daarbij moet gedacht worden aan o.a. een tijdelijke ophoging van de grond boven de 
start- en ontvangstschacht, de grond mengen met cement waardoor een rotsachtig materiaal of 

zwak beton ontstaat, verankerde damwanden, onderwater betonconstructie op de bodem van het 
Rijn-Schiekanaal aanbrengen en het spoor in de zone van de boortunnel funderen op een 

spoorbak. 

Deze knelpunten zijn recentelijk nader onderzocht en geconcludeerd wordt dat het mogelijk is 

zonder bovengenoemde dure extra maatregelen de risico's te beperken door de boortunnel onder 
deze risicovolle plekken dieper aan te leggen. Daarvoor moet de boortunnel richting het oosten 

met circa 80 meter en richting het westen met circa 200 meter worden verlengd. Een ander 
voordeel is dat er met deze tunnelverlenging langs de Vlietweg minder vastgoed hoeft te worden 
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aangekocht en dat de tunnel over een grotere afstand ondergronds doorloopt (aan de oostkant in 

de Oostvlietpolder en aan westkant in de Papenwegsepolder) zodat de RijnlandRoute 

landschappelijk beter wordt ingepast. Een eerder vanwege te hoge kosten afgevallen 
tunnelverlenging richting het westen betrof een verlenging van circa 400 meter en had als nadeel 

dat de westelijke tunnelmond dichter bij de woningen komt te liggen. De nu in het OPIP 

opgenomen tunnelverlenging heeft als voordeel dat beide tunnelmonden verder van de woningen 
komen te liggen. 
. = 

' 
Oe tunnel wordt ten westen 1 
circa 200 meter verlengd, 
en komt d~aardow op 

t grotere afstand van de I 

. ~nne l  wordt ten oosten 
a 80 mstw wkngd. 1 van circa 1,a m ~ e r  DIJ ae 

L .  

en verhoogde tunnelwand - . . . . d  

-. 

:.-J 1 

'7 '11 Een grondwal van circa 1 meter hoog 
- 1  I 

en beplanting bp de kop van de 
k~nnelmond rond het dlmstgebouw. 

wal met gebiedseigen beplanting @n een 

Aan de oostkant van de tunnel zijn ook twee verkeerstechnische eisen van belang: de maximale 

snelheidsterugval van het vrachtverkeer van 20 kmluur bij het verlaten van de tunnel en de zgn. 
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10 seconden regel (rust van het verkeersbeeld na het verlaten van de tunnel). Dit is onderzocht 
en geconcludeerd wordt dat met een tunnelverlenging van circa 80 meter wordt voldaan aan deze 

specifieke eisen. Uiteraard wordt ook aan de andere algemene ontwerpeisen voldaan. 

Gezien de wens van PS voor tunnelverlenging zoals verwoord in statenmotie nr. 448 in 

combinatie met bovengenoemde technische knelpunten, maakt het logisch te kiezen voor 
bovengenoemde tunnelverlenging. 

Ad 6: Inpassina Oostvliet~older 
De statenmoties nr. 447 en 449 en het verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg om te 

onderzoeken hoe zicht- en geluidhinder voor het recreatiegebied Vlietland zoveel mogelijk 

beperkt kan worden, heeft in overleg met de gemeenten Leiden en Leidschendam-Voorburg 
recentelijk geleid tot een gewijzigde inpassing van de RijnlandRoute in de Oostvlietpolder. 

Na het PS-besluit van 26 juni 2013 bleek dat er waterkerende functie rondom de tunnelmonden 

noodzakelijk was. In eerste instantie werd gedacht aan waterkerende dijken, zoals gemeld tijdens 

eerdere commissiebehandelingen. In de met de betrokken gemeenten overeengekomen variant 
wordt de waterkering niet uitgevoerd met een grondlichaam maar met een verhoogde tunnelwand 

van circa 1,6 meter bij de verdiepte bak, waardoor er minder ruimtebeslag is. Een bijkomend 
voordeel is dat door de tunnelwand te verhogen ook het geluid vanaf de RijnlandRoute beter 

wordt geweerd. Dit betreft voor het geluid overigens een bovenwettelijke maatregel. 
Daarnaast zullen een lage grondwal van circa 1 meter hoog en beplanting op de kop van de 

tunnelmond rond het dienstgebouw worden gerealiseerd, waardoor licht- en geluidhinder voor 

bewoners aan de Vliet worden beperkt. 
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Om vanaf recreatiegebied Vlietland het zicht op de RijnlandRoute te beperken, zal ook langs de 

buitenzijde van de Rietpolderweg (de rondweg van Vlietland) een lage aarden wal met 

gebiedseigen beplanting worden toegepast. Direct daarnaast komt aan de zijde van de polder 
een brede waterloop met natuurlijke oevers, die zal fungeren als natuurlijke barrière tussen 

Vlietland en de weilanden en als verlenging van de natte ecologische verbinding. De percelen 

van de agrariër behouden dan voldoende omvang om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten en 
het open karakter van de polder blijft in stand. 

Overiue landscha~pelijke inpassinq 
Voor de overige landschappelijke inpassing wordt verwezen naar het rapport "lnpassingsvisie en 

landschapsplan", bijlage 20 bij het OPIP. De inpassingsvisie is een ambitie en geeft input aan het 

landschapsplan. In het landschapsplan wordt gedetailleerd ingegaan op de inpassing van de 
RijnlandRoute, zijn concrete maatregelen benoemd en is aandacht besteed aan beeldkwaliteit. Bij 

het opstellen van de inpassingsvisie en het landschapsplan zijn onder andere ambities uit de 

Kwaliteitskaart Provinciale Structuurvisie, de Gebiedsprofielen, het Landschapsontwikkelingsplan 
Duin, Horst & Weide en het Toetsingskader Oostvlietpolder meegenomen. 

De ruimtelijk relevante maatregelen uit het landschapsplan (waaronder geluidschermen of 

waterkeringen), gekoppeld aan het wegontwerp, zijn verwerkt in het OPIP. Overige maatregelen 
uit het landschapsplan worden in het OPIP niet onmogelijk gemaakt. 

1.4. Analyse wegontwerp in relatie tot MER 2e fase 
Ten behoeve van het OPIP en de OTB's zijn de effecten van het gewijzigde ontwerp onderzocht 

en gerapporteerd in diverse achtergrondrapporten. Mede op basis van deze onderzoeken is door 

het bureau Tauw (zie bijlage 25 bij OPIP) beoordeeld of de milieueffecten van het gewijzigde 
ontwerp van de RijnlandRoute, zoals dat ten grondslag ligt aan het O-PIP en de OTB's, in lijn zijn 

met de beschreven milieueffecten in het MER 2e fase RLR en of er gevolgen zijn voor de 

vergelijking van de alternatieven. De conclusies van Tauw zijn getoetst door de landsadvocaat. 

Ter onderbouwing van het voorliggende OPIP en de OTB's zijn alle milieueffecten opnieuw 

bepaald op basis van de meest actuele ontwerpinzichten en op een groter detailniveau passend 
bij het ontwerpniveau en karakter van het ruimtelijk plan. Daarmee is alle milieu-informatie, die 

nodig is om het milieubelang goed mee te kunnen wegen in het besluit, aanwezig. 

Geconcludeerd wordt dat door de doorgevoerde ontwerpoptimalisaties de milieueffecten lokaal 
deels afwijken van de in het MER 2e fase RijnlandRoute onderzochte effecten. In alle gevallen 

betreft het een verbetering van de in het MER voorspelde milieusituatie, dan wel zijn de effecten 

per saldo gelijkwaardig te beoordelen met de in het MER 2e fase beschreven effecten. Omdat het 

vooral lokale effecten betreft verandert de onderlinge vergelijking van de alternatieven zoals in 
het MER 2e fase beschreven niet wezenlijk. Een aanvulling op het MER 2e fase RijnlandRoute is 

dan ook niet nodig. 

1.5 Verkeersonderzoek 
Het verkeersonderzoek voor het OPIP concludeert dat de RijnlandRoute enerzijds zorgt voor een 

robuuster netwerk en anderzijds voor een betere ontsluiting van een aantal belangrijke 
ontwikkelingen in de Leidse regio, het Bio Science Park, locatie Valkenburg en de Greenport 

Duin- en Bollenstreek. De verkeerskundige problemen die geconstateerd zijn tussen Katwijk en 
de A4 worden door de aanleg van de RijnlandRoute grotendeels opgelost. 
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Voor het MER 2de fase is voor de verkeersprognoses gebruik gemaakt van een combinatie van 

de verkeersmodellen NRM en RVMK teneinde een goede vergelijking van alternatieven te 
kunnen maken. De verkeersprognoses voor het OPIP zijn opgesteld met het NRM-model. Dit 

model is sinds 201 1 door het ministerie van I&M verplicht gesteld voor projecten op het 
hoofdwegennet in het MIRT en dus voor de beide OTB's voor de RijnlandRoute. Om die reden is 

het ook toegepast voor het OPIP. 
Ten aanzien van de vergelijking tussen het in het OPIP en in het MER gebruikte model wordt in 

het verkeersonderzoek geconcludeerd dat de projecteffecten nagenoeg gelijk zijn. Op het 
onderliggend wegennet is wel een aantal (kleine) verschillen te zien. Zo laat het OPIP een groter 

effect van de verbreding van de Europaweg/Lammenschansplein zien dan in het de MER, maar 

dit betreft vooral een verschuiving van verkeer binnen Leiden en leidt daarbij niet tot hogere 
verkeersintensiteiten in 2030 ten opzichte van het MER. Het geheel overziend wordt 

geconcludeerd dat het toepassen van verkeersmodel NRM niet leidt tot een andere afweging en 

keuze in de variantenafweging. 

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichting bij het OPIP. 

1.6 Geluidsonderzoek 
Het verkeer op de RijnlandRoute zal een toename van de geluidsproductie gaan veroorzaken. 

Door de aanleg van de boortunnel en de verdiepte ligging in de nieuwe verbinding tussen de A4 

en de A44 wordt de geluidsproductie al aanzienlijk beperkt. Naast deze in het ontwerp 

opgenomen maatregelen is onderzoek gedaan naar aanvullend geluidsmaatregelen. Gebleken is 

dat door het toepassen van geluidsschermen en geluidsreducerend asfalt bij het overgrote deel 

van de woningen langs het tracé de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder niet zal 

worden overschreden. 

Hogere grenswaarden 
Uit het onderzoek volgt dat als gevolg van de vaststelling van het OPIP bij 124 woningen, 

gelegen in de gemeente Leiden, Katwijk en Oegstgeest de voorkeursgrenswaarde niet in acht 

wordt genomen, omdat maatregelen om wel aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen 
niet doelmatig zijn, dan wel om redenen van landschappelijke of stedenbouwkundige aard niet 

haalbaar zijn. Voor deze woningen zullen door GS hogere grenswaarden worden vastgesteld. 
Zie voor meer informatie hierover bijgaand op 18 maart 2014 door GS vastgestelde 

"ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai inpassingsplan RijnlandRoute" en het 

achtergrondrapport geluid (bijlage 3 bij het OPIP). 

Enkele ontwerpoptimalisaties zijn in een laat stadium tot stand gekomen en verwerkt in het OPIP, 

maar konden niet meer worden meegenomen in de onderliggende milieuonderzoeken. Dit betreft 

de verdere verdieping van de Tjalmaweg bij Duinzicht van 0,8 meter naar circa 2 meter onder 
maaiveld, de verlenging van de boortunnel met circa 280 meter en de inpassing Oostvlietpolder. 

Omdat deze wijzigingen voordelen opleveren ten aanzien van landschappelijke inpassing, geluid, 
aankoop van vastgoed dan wel technische risico's, kan worden volstaan met een update van de 

onderzoeken voor de definitieve vaststelling. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat voor 

sommige woningen bij de definitieve vaststelling de hogere grenswaarde nog naar beneden kan 
worden bijgesteld of worden ingetrokken. 
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Provinciale coördinatieregeling 

Van de 124 woningen, waarvoor hogere grenswaarden worden vastgesteld, liggen 69 woningen 

niet aan provinciale wegen, maar binnen de invloedssfeer van wegen waar de gemeente Leiden 
wegbeheerder van is en zijn om die reden Burgemeester en Wethouders van Leiden bevoegd om 

de hogere grenswaarden vast te stellen. Op verzoek van de gemeente Leiden, bereiden GS een 

Voordracht aan PS voor om die bevoegdheid van B&W met toepassing van de Provinciale 
coördinatieregeling bij GS neer te leggen. Daarnaast wordt onderzocht of, naast het vaststellen 

van hogere grenswaarden, de bevoegdheid voor de uitvoeringsbesluiten die voor de aanleg van 
de RijnlandRoute nodig zijn eveneens bij GS neergelegd moeten worden, zodat dit in 

bovengenoemde Voordracht kan worden meegenomen. 

De belangrijkste reden om de provinciale coördinatieregeling toe te passen is het zoveel mogelijk 

stroomlijnen van de voorbereidingsprocedure voor het inpassingsplan. Belanghebbenden kunnen 
dan hun zienswijze over de aanleg van het provinciale deel van de RijnlandRoute bij één loket 

indienen en hoeven hiervoor niet in een separate procedure een tweede zienswijze in te dienen. 

Voor de door de Minister te nemen Tracébesluiten RijnlandRoute dient wel een aparte zienswijze 
te worden ingediend. 

1.7. Grondverwerving 
Op basis van statenmotie 422 waren GS gestart met passieve grondverwerving (eigenaren 

dienen hier zelf om te verzoeken) voor het OPIP en de OTB's. Aangezien het OPIP op 18 maart 
2014 door GS is vastgesteld, zal voor de provinciale delen van de RijnlandRoute nu ook tot 

actieve grondverwerving worden overgegaan. Naar verwachting worden in april 2014 de OTB's 

door de Minister vastgesteld en kan actieve grondverwerving daarna ook starten voor de 
rijksdelen van de RijnlandRoute. 

In het OPIP betreft het 2 te amoveren objecten, waarvan 1 aan de Achterweg en 1 aan de 
Voorschoterweg, beiden in Valkenburg. In de OTB's zullen 28 objecten worden geamoveerd, 

waarvan 3 gelegen aan de Rhijnhofweg in Oegstgeest, 4 aan de Voorschoterweg in Valkenburg, 

1 aan de Plesrnanlaan in Leiden, 10 aan de Ommedijkseweg in Leiden en 10 aan de 
Rijksstraatweg in Wassenaar. 

1.8. Beleidsrelevante aspecten 
De volgende twee beleidsrelevante aspecten zijn van belang: 

Kwaliteitskaart Provinciale Structuurvisie 

In de Provinciale Structuurvisie wordt rekening gehouden met de aanleg van de RijnlandRoute, 

zodat de RijnlandRoute past binnen het provinciaal beleid. Daarnaast is bij het opstellen van de 

inpassingcvisie en het landschapsplan, dat een bijlage is bij het OPIP van de RijnlandRoute, 
onder andere rekening gehouden met de ambities uit de Kwaliteitskaart Provinciale 

Structuurvisie, de Gebiedsprofielen, het Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst & Weide en 

het Toetsingskader Oostvlietpolder. 

Vaste bruggen over de Oude Rijn in de A44 en de Torenvlietbrug 

Ten tijde van het opstellen van de Visie Ruimte en Mobiliteit was nog geen rekening gehouden 

met het vastmaken van bovengenoemde bruggen. Om die reden is in het ontwerp Programma 
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Mobiliteit dat ter visie is gelegd voor de Oude Rijn (traject 3) nog het wensbeeld van een open 

vaarweg opgenomen. Bij de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit zal het wensbeeld voor 

dit gedeelte van de Oude Rijn worden aangepast. 

l .9. Statenmoties 
Op 26 juni 2013 hebben PS vier moties aangenomen waarin GS worden verzocht de 

mogelijkheden van verbetering van het inpassingsplan te onderzoeken bij de Oostvlietpolder 
(motie 447), Vlietland (motie 449) en Valkenburg West bij Katwijk (motie 453) en eventuele 

aanbestedingsvoordelen te benutten voor een betere inpassing (motie 448). Daarnaast staat de 
op 27 juni 2012 aangenomen motie m.b.t. inpassing RijnlandRoute bij Katwijk (347) nog open. 

Met het voorliggende besluit vertrouwen GS er op dat de moties 347, 447, 449 en 453 als 

afgedaan kunnen worden beschouwd. Motie 448 kan pas worden uitgevoerd bij de aanbesteding 
van de RijnlandRoute. 

2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen 

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 
- Wet ruimtelijke ordening 

- Wet geluidhinder 
- Tracéwet 

- Provinciale Structuurvisie 
- Verordening Ruimte 

- Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 

b. Relatie andere interne beleidsterreinen 
- Mobiliteit 

- Groen 

- Cultuur 
- Economie 

- Recreatie 

- Impulsprogramma Recreatie en Toerisme 

c. Relatie externe partijen 
- Rijk (ministerie van I&M) 
- Gemeenten Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Leidschendam- 

Voorburg en Zoeterwoude 

- Hoogheemraadschap van Rijnland 

3. Procesbeschrijving en rol Staten 

a. Voorgeschiedenis 
PS hebben op 14 december 201 1 de startnotitie voor het Inpassingsplan RijnlandRoute 

vastgesteld. Op basis hiervan hebben GS het OPIP en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 

wegverkeerslawaai vastgesteld. 
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b. Waar staan we nu? 

De fase van beleidsuitwerking (m.b.t. RijnlandRoute) 

Het vaststellen van het OPIP en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en 
het vrijgeven voor het indienen van zienswijzen maakt deel uit van de wettelijk voorgeschreven 

voorbereidingsprocedure voorafgaande aan de vaststelling van het inpassingsplan en de hogere 
grenswaarden. 

De fase van beleidsmonitoring en -evaluatie (m.b.t. vaste bruggen) 

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd een afwijkingsbesluit te nemen t.a.v. de Beleidsnota 
provinciale vaarwegen en scheepvaart. Daarnaast wordt het besluit meegenomen waar het raakt 

aan beleidsambities geformuleerd in de Beleidsvisie Groen, Beleidsvisie Cultureel Erfgoed, 

Beleidsvisie Regionale Economie en Energie en bestuurlijke afspraken binnen het Groene Hart 
en de Zeejachthaven Katwijk. Afzonderlijke besluiten worden hierbij niet voorzien. 

c. Vervolg procedure 

Het OPIP en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen van 28 maart tot en met 8 mei 2014 

ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn zienswijzen over het OPIP indienen. 

Gedurende dezelfde periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Meer informatie hierover is terug te vinden in bijgevoegde 

kennisgeving. Deze is tevens gezonden aan: 
- De indieners van inspraakreacties over het voorontwerp-inpassingsplan; 
- De grondeigenaren en beperkt gerechtigden van gronden (bijvoorbeeld recht van overpad) die 

nodig zijn voor de aanleg van de RijnlandRoute; 
- De bewoners van woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. 

De raadsleden van de betrokken gemeenten en de leden van PS zullen worden uitgenodigd voor 

een informatieavond op 3 april 2014, waar gedeputeerde De Bondt het genomen GS-besluit 
nader zal toelichten. 

GS zullen - rekening houdend met de zienswijzen en het resultaat van het horen - in september 
2014 de Voordracht aan PS vaststellen voor de vaststelling van het inpassingsplan en de hogere 

grenswaarden. PS kunnen voorafgaande aan de vaststelling van het inpassingsplan de indieners 

van zienswijzen horen op een hoorzitting. De vaststelling van het inpassingsplan door PS staat 
gepland in november 2014. Daaraan voorafgaand zullen GS de hogere grenswaarden 

vaststellen. 

De planning ziet er voor het (0)PIP en de (0)TB's als volgt uit: 

28 maart tím 8 mei 2014 

3 april 2014 

8 tlm 10 april 2014 

April 2014 

Meiljuni 2014 

Mei 2014 

OPIP ter visie gedurende 6 weken 

Informatieavond voor raadsleden en leden van PS 

Inloopavonden OPIP per tracédeel 

OTB's door Minister van I&M vastgesteld 

OTB's ter visie gedurende 6 weken 

Inloopavonden OTB's per trackdeel 

15/18 
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* Er wordt naar gestreefd het OPIP en de OTB's tegelijkertijd ter inzage te leggen voor beroep. 

4. Financiële aspecten (dekking en risico's) 

September 2014 

Oktober 2014 

November 201 4 

December 201 4 

Begin 201 5 

In euro's x 1 mln. excl. BTW 

OPIP met wijzigingsvoorstellen + nota van beantwoording 

door GS vastgesteld 

Hoorzitting en Commissievergadering V&M 

PIP door PS vastgesteld 

PIP ter inzage voor beroep* 
TB'S door Minister van I&M vastgesteld en ter inzage voor beroep* 

PS-besluit 

26 juni 2013 

Proiectkosten 

Kostenraming 

GS-besluit 

18 maart 2014 

(Prijspeil 2012) (Prijspeil 2013) 

Dekking 

Rijksbijdrage excl. BTW 

Reeds gemaakte en geraamde (apparaats)kosten 

Totaal projectkosten RijnlandRoute 

/ Provinciale bijdrage 1 27631 1 281g2 I Bijdrage Regio Holland Rijnland 1 75.0 1 75.0 

29,O 

825,7 

I Bijdrage Gemeente Voorschoten 

29,5 

838,l 

Bijdrage Gemeente Wassenaar 

Totaal Beschikbare Dekking RijnlandRoute 

Toelichting bij het financieel overzicht 

De in het financieel overzicht opgenomen bedragen voor de projectkosten en de beschikbare 

dekking van de RijnlandRoute zijn ten opzichte van het uitvoeringsbesluit van PS op 26 juni 2013 
aangepast van prijspeil 201 2 naar prijspeil 201 3. 

Overschot (+) I Tekort (-) RijnlandRoute 

(Het tekort is op 27 augustus 2013 met E 3,5 mln. 
toegenomen door bestuurlijke afspraak met Katwijk) 

De SSK kostenraming (met een bandbreedte gebruikelijk voor deze fase van het project) is 
opgesteld door RoyalHaskoningDHV. De kostenraming is geactualiseerd op basis van het 

1 3  

812'0 

1 3  

825'4 

-13'7 

(-1 7,2) 

-12'7 
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ontwerp, dat als onderlegger dient voor het OPIP en de OTB's. 

De ontwerpoptimalisaties die in een laat stadium tot stand zijn gekomen (de verdere verdieping 
van de Tjalmaweg bij Duinzicht van 0,8 meter naar circa 2 meter onder maaiveld, het vastmaken 

van de bruggen, de verlenging van de boortunnel met circa 280 meter en de inpassing 

Oostvlietpolder) zijn verwerkt in deze kostenraming. 
Ook de gemaakte bestuurlijke afspraken met Katwijk over provinciale bijdragen aan de gemeente 

Katwijk voor het project "Verlegging en verdieping van de N206" (Duinvallei) en de rotonde, 
waarmee de nieuwe aansluiting Valkenburg II (oost) wordt aangesloten op de Voorschoterweg zijn 

opgenomen in deze kostenraming. 

Daarnaast zijn bij het verfijnen van het ontwerp diverse tegen- en meevallers opgetreden, welke 
allen zijn verwerkt in deze geactualiseerde kostenraming. 

Conclusie ten aanzien van de projectkosten en dekking 
In de komende maanden wordt het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt, wat naar verwachting 

nog tot ontwerpoptimalisaties zal leiden, bestaande uit mee- en tegenvallers. Er is op dit moment 
nog een tekort van E 12,7 miljoen met een bandbreedte gebruikelijk voor deze fase van het 

project. 
Om die redenen vinden GS het huidige tekort in deze fase van het project niet verontrustend en 

verwachten GS dat bij het vaststellen van het definitieve PIP en de definitieve TB'S de 
projectbegroting sluitend kan worden gemaakt. Het beschikbaar budget ad E 825,4 miljoen is 

daarbij taakstellend. 
Conform de beleidsuitgangspunten in de Herziene beleidsnota weerstandsvermogen en 

risicomanagement 2012 is voor dit project in het MP1 een extra bedrag aan weerstandsvermogen 

opgenomen ter dekking van de onzekerheden. 

Beheer- en onderhoudskosten 

De kostenraming voor beheer- en onderhoudskosten is eveneens geactualiseerd op basis van 
het ontwerp, dat als onderlegger dient voor het OPIP en de OTB's. 

De beheer- en onderhoudskosten voor het hoofdwegennet ad circa E 1,6 miljoen (prijspeil 2013) 

komen voor rekening van het Rijk. Bij het PS-besluit van 27 juni 2013 bedroeg dit ook circa E 1,6 
miljoen, maar dan tegen het prijspeil 2012. 

De beheer- en onderhoudskosten van het onderliggend wegennet komen voor rekening van de 

provincie en bedragen circa E 5,6 miljoen (prijspeil 2013) per jaar. Bij het PS-besluit van 27 juni 

2013 bedroeg dit circa E 5,3 miljoen (prijspeil 2012). Deze toename wordt voor circa E 0, l  miljoen 

veroorzaakt door de verlenging van de boortunnel met circa 280 meter. De rest van de toename 
is een optelsom van diverse ontwerpwijzigingen en de prijspeilaanpassing. 

De commissie Bestuur en Middelen heeft op 12 maart 2014, met uitnodiging van de leden van de 

commissie Verkeer en Milieu, het "Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten" in samenhang 
met de notitie "Brief gedeputeerden De Bondt en Van der Sande over producten financiën en 

infrastructuur 2014" besproken. 

De geraamde onderhoudskosten voor de RLR zijn in dat lange termijn inzicht verwerkt voor een 
bedrag van E 6, l  miljoen, bestaande uit bovengenoemd bedrag ad E 5,3 miljoen en E 0,8 miljoen 

vanwege het risico dat de beheer- en onderhoudskosten van de A44 mogelijk voor rekening van 

de provincie konden komen. Met het vastmaken van de brug over de Oude Rijn in de A44 vervalt 
dit risico en zal bovengenoemd (geactualiseerde) bedrag ad E 5,6 miljoen in het eerstvolgende 



provincie HOLLAND 

lange termijn overzicht worden verwerkt. 
In het kader van de meerjarennota zal door GS een oplossingsrichting worden uitgewerkt voor de 

dekking van de beheer- en onderhoudskosten. Dit is ruim voorafgaand aan het vaststellen van 
het definitieve PIP en de definitieve TB'S voor de RijnlandRoute. 

Technische & proces vragen en informatie bij 

Ambtenaar 
L.A. Persoon 

Telefoon 070 - 441 6840 
Kamer B334 


