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Onderwerp: zienswijze ontwerp-provinciaal inpassingsplan Rijniand Route 

Geacht college, 

Op 28 maart 2014 heeft uw college het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan (O-PIP) Rijniand Route ter 

visie gelegd. Namens de bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende 

straten in de wijk Stevenshof te Leiden willen wij graag gebruik maken van de door u geboden 

mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

Onze vereniging werkt samen met de Wijkraad Stevenshof en maakt deel uit van het 

Bewonersgroepenoverleg Rijniandroute. Beide organisaties reageren met een zienswijze op het 

ontwerp-inpassingsplan Rijniandroute. Wij onderschrijven beide zienswijzen volledig en verzoeken u 

deze te beschouwen als integraal deel uitmakend van onze zienswijze. De zienswijze van het 

overkoepelend bewonersgroepoverleg heeft het dossiernummer DOS-2010-0022528. 

De zienswijze van onze vereniging op het ontwerp-inpassingsplan houdt de onderstaande punten in: 

l.Probleemanalyse 
De zienswijze willen wij beginnen met de opmerking dat onze vereniging tegen de aanleg van de 

Rijniand Route is. De Rijniand Route mist een heldere analyse van problemen en knelpunten. Onze 

bewonersvereniging vindt dat eerst de bestaande knelpunten zouden moeten worden aangepakt, 

zoals een betere doorstroming op de bestaande oost-westverbinding N206/Churchilllaan, het 

Lammenschansplein en de Lammebrug. Daarna zou - mocht er onverhoopt een noodzaak tot aanleg 

van de Rijniand Route zijn - de variant Churchill Avenue alsnog een volwaardige beoordeling op basis 

van de juiste gegevens en uitgangspunten moeten krijgen. 
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Z.Woon- en leefklimaat 
a. In de statuten van onze vereniging "Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten in de 

wijk Stevenshof in Leiden" hebben wij als doel het bevorderen en in stand houden van een 

aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De aanleg van de Rijniand Route, zoals weergegeven in de variant 

Zoeken naar Balans, is hiermee in strijd. In het O-PIP komen de woorden bewoner, overlast, 

gedupeerden en gezondheid niet voor. U maakt nergens aannemelijk dat u voor de bewoners van 

onze vereniging een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wil realiseren. Met het landschapsplan trekt 

U slechts voor uzelf recht dat u nooit lets heeft gedaan aan de inrichting van de Papenwegse polder. 

Wij vinden dat de Rijniand Route het woon- en leefklimaat op grove wijze aantast, doordat de 

Papenwegse polder wordt doorsneden met een tunnel met dienstgebouwen, de westelijke 

tunnelmond en een autosnelweg met 2x2 rijstroken in een open bak. De Rijniand Route veroorzaakt 

geluidsoverlast, luchtvervuiling, ontsiering van een uniek polderlandschap en het zicht daarop. De 

bewonersvereniging vindt dat er sprake zal zijn van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

b. U heeft er voor gekozen een boortunnel onder gemeente Voorschoten aan te leggen. Deze keuze 

heeft tot gevolg dat u de westelijke tunnelmond heeft gesitueerd in de Papenwegse polder voor de 

woningen aan de Gerda Brautigamsingel en Harriet Freezersingel. Met de tunnelmond heeft onze 

bewonersvereniging, naast de genoemde aantasting van de Papenwegse polder, er nog een grotere 

extra last bij gekregen. De bewonersvereniging vraagt zich af waarom het ontzien van Voorschoten 

ertoe moet leiden dat de Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten worden belast 

met niet alleen een autosnelweg in een open bak maar ook nog eens met een tunnelmond. Dit zien 

wij als een onevenredig zware stapeling van lasten voor de bewoners van onze vereniging, wij vinden 

dit onzorgvuldig en missen een motivering. Voorschoten wordt ontzien met argumenten die voor de 

Gerda Brautigamsingel en omgeving blijkbaar niet gelden. Wij willen dat de snelheid op de A44 

tussen de N44 en de knoop Leiden West wordt verlaagd en de boortunnel wordt verlengd tot aan het 

knooppunt Maaldrift. De allerbeste opiossing is om de Rijniand Route niet aan te leggen. 

c. ln het O-PIP is sprake van een eenzijdige, politieke en economische invalshoek om de Rijniand 

Route aan te leggen. In de Toelichting wordt lovend gesproken over de nieuwe oost-westverbinding 

voor (vracht)autoverkeer en daarmee een robuust verkeersnetwerk, waarbij met name de stad Den 

Haag en het centrum van Leiden profiteren. Wij vinden dit een onvolledige weergave van de 

werkelijkheid en daar zijn wij het niet mee eens. U geeft niet zorgvuldig aan dat, en waar, de nieuwe 

oost-westverbinding ten koste gaat van woon- en leefgebieden langs het door u gewenste trace voor 

de Rijniand Route, waaronder het woon- en leefgebied van onze bewonersvereniging. 

3.Aanbestedingsvorm 
U laat zich niet uit over de aanbestedingsvorm van de Rijniand Route. Als U eind 2014 wilt 

aanbesteden en aan een aannemer(scombinatie) wi l t gunnen, dan kan het niet anders zijn dan dat u 

al geruime tijd bezig bent met de vraagspecificatie. Tijdens de informatieavond over het O-PIP op 10 

april 2014 heeft u geen duidelijkheid willen geven wat de stand van zaken is en wij vinden dat 

jammer. Wij maken ons grote zorgen over een gepland werkterrein Papenwegse polder (100 meter 

van het spoor af de polder in) en de vernietiging van de polder hierdoor. Wij zijn zeker zo bezorgd 

over de jarenlange bouwhinder, bestaande uit o.a. bouwverkeer, geluidsoverlast en daaruit 

voortvloeiende materiele en immateriele schade voor onze woonwijk. Verder verwachten wij dat u in 

de vraagspecificatie de randvoorwaarde opneemt dat de aannemer(scombinatie) met de bewoners 

en de indieners van zienswijzen in overleg gaat over de daadwerkelijke invulling van de 
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landschappelijke invulling indien u dat 'aan de markt' overlaat, waarbij er ook daadwerkelijk ruimte is 

voor aanpassingen naar aanlelding van zulk overleg. Bovendien verwachten wij dat u de 

randvoorwaarde stelt dat de aannemer(scombinatie) met de omwonenden in overleg gaat over het 

voorkomen van hinder tijdens de bouw. 

4. Procedure en landschapsplan 
U geeft aan de Rijniand Route zorgvuldig in te passen in het gebied en heeft een landschapsplan 

opgesteld. Zou u willen aangeven wat de status is van dit landschapsplan: wordt het in het kader van 

het PIP bestuurlijk vastgesteld? U creeert een extra ontsluiting voor fietsers. U spreekt van het 

mogelijk maken van "kleine ommetjes" vanuit de Stevenshof langs de Dobbewatering. Wij willen dat 

de Papenwegse polder intact blijft, want de ongereptheld (met het vee, de weidevogels, de hazen, de 

buizerd, de foeragerende lepelaars) is de unieke kracht van deze polder. Wij dringen erop aan dat het 

boerenlandpad onverhard wordt, het pad via een bermsloot gescheiden wordt van het overige 

weidevogelgebied, het alleen voor wandelaars en alleen buiten het weidevogelbroedseizoen wordt 

opengesteld, fietsers, ruiters en honden worden geweerd via 'rasters en sluizen', ter minimalisering 

van de verstoring geen bankjes worden geplaatst en dat het pad zo laag mogelijk wordt gesitueerd 

en zo natuurvriendelijk / landschappelijk mogelijk wordt ingepast. 

5. Verkeersberekeningen en -intensiteit 
a. In de toelichting geeft u aan dat verkeersberekeningen zijn geactualiseerd t.o.v. het IViER. In de 

toelichting is slechts een beperkt overzicht van de resultaten voor een beperkt aantal wegvakken 

opgenomen. Een bijiage met daarin de gedetailleerde uitkomsten van het geactualiseerde 

verkeersmodel ontbreekt. Uit de toelichting blijkt wel dat op een aantal wegen in het plangebied de 

verschuivingen aanzienlijk zijn. Onduidelijk is nu in welke mate verschuivingen t.o.v. het IViER op 

andere wegvakken plaatsvinden. Wij willen niet een gedeeltelijk beeld krijgen maar een duidelijk 

verkeerskundig rapport inzien op basis van de actuele prognoses en met duidelljke kaarten. 

b. De verkeersontsluiting van de wijk Stevenshof op de A44 wijzigt In ons nadeel: alleen de westelijke 

parallelweg richting Den Haag blijft behouden, die daarbij door de verkeerskundige situatie ter 

hoogte van de kruising Rozenweg/N44 in Wassenaar niet optimaal is vormgegeven. Daarmee 

verslechtert de bereikbaarheid van Wassenaar en de N44 (cq de noordkant van Den Haag) vanuit de 

Stevenshof ernstig en U veroorzaakt extra omrijkilometers voor omwonenden en bezoekers van de 

wijk Stevenshof. Dit is onnodig, omdat bij een alternatieve vormgeving van knooppunt Maaldrift en 

afrit Leiden-Zuid het wel degelijk mogelijk is om een kwalitatief goede verbinding met 

Wassenaar/N44 te behouden. Wij willen een correcte analyse van de verkeersafwikkeling in de 

Stevenshof omdat juist hier (door het anders vormgeven van de afrit Leiden-Zuid en het vervallen 

van een van de parallelwegen van de A44) verschuivingen in verkeersbewegingen te verwachten zijn. 

Op basis hiervan concluderen wij dat u onvoldoende in beeld heeft gebracht wat de gevolgen voor de 

Stevenshof zijn van uw plannen. 

6. Luchtkwaliteit 
a.U stelt dat er extra emissies uit de tunnelbuis bij het woon- en leefgebied van onze vereniging via 

de westelijk tunnelmond naar buiten komen. Die uitlaatgassen (uit de oost-west buis onder 

Voorschoten door) komen uitsluitend voor onze voordeuren vrij. Feitelijk is de constante pluim uit 

deze 2,4 km tunnel - naar schatting in de spits het equivalent van 200 (vracht)auto's! - een soort 

fabrieksemissie, die volgens geldende inrichtingsnormen nooit op zo korte afstand van woningen op 
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leefniveau zou mogen vrijkomen. Nogmaals, voor ons vormen de tunnelmond en de open bak pal 

langs ons woon- en leefgebied het grootste probleem (zie punt 2 van deze zienswijze). Uw adviseur 

Tauw komt met berekeningen (fig. 5.4) waaruit zou blijken dat de luchtvervuiling ver 'onder de norm' 

blijft rond de tunnelmond en ter hoogte van onze woningen. Voor ons zijn deze berekeningen 

volstrekt ondoorzichtig en ook ongeloofwaardig, omdat de emissies in 2,4 km tunnel continu en 

geconcentreerd bij de tunnelmond vrijkomen, en bij de overwegende windrichtingen (tussen ZO en 

N over West) in zeker 75% van de tijd in de richting van onze woningen drijven. Figuur 5.4 geeft dus 

de toekomstige werkelijkheid niet weer en weerspiegelt al helemaal niet de overwegende 

windrichtingen. De 200 meter verschuiving van de tunnelmond heeft daar geen verandering in 

gebracht. Alleen bij oostelijke wind komen deze piek-emissies en die uit de open bak niet bij ons 

terecht. 

b.Op 18 april j l hebben wij vernomen dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) van toepassing is op het project Rijniand Route. Het O-PIP vermeldt niet dat er na 2015 

negatieve gevolgen kunnen zijn voor woon- en leefgebieden waar een tunnelmond en open bak 

aanwezig zijn. Tijdens de informatieavond over het O-PIP in het buurthuis Stevenshof op 10 april 

2014 werd door de ene provincie-medewerker gezegd dat de Rijniand Route na 2015 aan de normen 

voldoet en aan de andere tafel wisten uw medewerkers het niet. Het O-PIP en het betreffende 

onderzoek vinden wij onduidelijk en ongeloofwaardig over de situatie na 2015. 

y.Natuurtoets 

U vindt het noodzakelijk in de Papenwegse polder het bosje aan de Nieuwe weg in zijn geheel te 

kappen. Wij verzoeken u alleen bomen te kappen voor zover noodzakelijk en goed nader onderzoek 

te doen. Voor de bewonersvereniging blijkt uit de stukken onvoldoende dat het hele bosje in plaats 

van een gedeelte moet worden gekapt. 

In dit bosje komt een buizerd voor, die jaarrond beschermd is en het hele jaar aanwezig. Hoewel u 

mitigerende maatregeleri in uw natuurtoets opsomt, stelt u ook dat het verlies van deze buizerd de 

populatie als geheel in de provincie niet bedreigt en lijkt u het verdwijnen van deze buizerd op de 

koop toe te nemen, (bijvoorbeeld omdat u vreest dat u de planning niet haalt). De 

bewonersvereniging dringt erop aan deze conclusie niet te trekken. Wij willen op de hoogte 

gehouden worden van alle maatregelen die u neemt m.b.t. deze buizerd. 

8. Gevaarlijke stoffenroute 

De Rijniand Route wordt een gevaarlijke stoffen-route en u stelt dat er een groepsrisico is. Ook hier is 

er een extra last voor onze bewonersvereniging. U geeft niet concreet aan hoe wij onze zgn 

zelfredzaamheid moeten verhogen. Onze huizen uitrennen of juist binnen blijven bij een calamiteit? 

9. Waardevermindering woningen 
Onze vereniging omvat een groot aantal woningen met vrij uitzicht op het toekomstige trace van de 

Rijniand Route. De dreiging van de komst van de Rijniand Route ondervinden de bewoners nu al aan 

den lijve en In hun portemonnee. Waar deze woningen ooit wegens het vrije uitzicht goed in de 

woningmarkt lagen en later vlot voor de vraagprijs verkocht werden, zijn ze nu matig verkoopbaar en 

staan ze langer te koop. IVIakelaars stellen dat door uw plannen ze 10% tot 15% in waarde gedaald 

zijn - bovenop de daling door autonome markttrends. De kosten komen ingevolge de geldende 

rechtspraak o.g.v. de Onteigeningswet niet voor schadevergoeding in aanmerking. Hoe slechter de 

inpassing van de Rijniand Route wordt, hoe groter en blijvender onze schade zal zijn, waarmee in de 
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plannen geen rekening gehouden is. De dreigende achteruitgang in woon- en leefklimaat vertaalt 

zich dus nu al in reele kosten en schade voor een aanzienlijk aantal bewoners, wat niet 

gerechtvaardigd mag worden met het argument dat anderen elders in de regio erop vooruit gaan. 

lO.Communicatie en inspraak 

a. Wij vinden het zorgelijk dat u tijdens alle fasen van het project to t nu toe niet serieus en 

constructief reageert op onze verduidelijkingsvragen, zienswijzen en/of suggesties voor 

opiossingsalternatieven. Bij herhaling reageert u niet of te laat. Wij voelen ons gemanipuleerd ten 

gunste van politieke en bestuurlijke ambities van u en de gemeente Leiden. 

b. Daarbij vinden wij de kennis en kunde van provinciale medewerkers getoond tijdens 

informatieavonden van Provincie onvoldoende en dit heeft meer wantrouwen veroorzaakt. Zie 

bijvoorbeeld bij ons punt over de luchtkwaliteit. Erzijn 30 bewonersverenigingen tegenstander van 

de aanleg van de Rijniand Route. In het O-PIP komen de woorden bewoner, overlast, gedupeerden 

en gezondheid niet voor. De wijk Stevenshof wordt nauwelijks genoemd, zelfs niet bij de aanleg van 

het werkterrein Papenwegse polder, dat volgens uw planning vanaf 2016 vele jaren bouwhinder 

betekent voor omwonenden. Tijdens de Informatieavond op 10 april 2014 in buurthuis Stevenshof 

werden bewoners letterlijk naar andere tafels gestuurd als een vraag als lastig werd ervaren. Verder 

veel fouten in de stukken, waaruit blijkt dat de opstellers (vaak externe adviesbureaus van buiten de 

regio) het gebied alleen kennen vanuit computermodellen (en dan niet eens goed gekeken hebben), 

zoals het aanmerken voor autoverkeer van de bustunnel onder het spoor ter hoogte van station De 

Vink, de Hoflandbrug over de Korte Vliet, de 'knip' in het Petronella Moenspad en de brug over de 

Veenwatering ter hoogte van de Sara Trooststraat. Wij zien dit als een bevestiging van het heersende 

beeld dat u omwonenden langs de Rijniand Route niet belangrijk vindt en het creeren van draagvlak 

een bijzaak. 

c. Naast het provinciale gedeelte, waarvoor nu een ontwerp-inpassingsplan is gepresenteerd, bestaat 

de Rijniandroute uit een gedeelte, waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid draagt. Het 

ontwerptracebesluit voor dit 'rijksdeel' Is evenwel bij ons nog niet bekend. Dit maakt een integrale 

beoordeling van het gehele ontwerp, en dus het formuleren van een integrale zienswijze, onmogelijk. 

Wij voelen ons tekort gedaan door deze onvolledige wijze van inspraak. Daarnaast dringen wij er met 

klem op aan om na de aanleg van de Rijniand Route (als u althans in dat voornemen volhardt) de 

opieveringstoets, die verplicht is voor het rijksgedeelte, ook toe te passen op het provinciale deel. 

d. Het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) bestaat uit drie hoofddocumenten en 60 bijiagen, 

met een totale omvang van enkele duizenden bladzijden. Het is vrijwel ondoenlijk om een dergelijke 

hoeveelheid tekst op papier door te lezen op de plaatsen waar het O-PIP ter inzage is gelegd. Daarom 

is het voor een goed functionerende inspraak essentieel dat de provincie Zuid-Holland deze 

documenten zodanig digitaal beschikbaar stelt dat deze direct werkbaar zijn. Het snel digitaal 

beschikbaar zijn is ons niet dankzij u gelukt maar dankzij de webmaster van de Stichting Behoud 

Rijniand. In deze ti jd mag van de overheid verwacht worden dat ook de digitale documenten 

werkbaar zijn. Zolang documenten niet goed en snel digitaal beschikbaar zijn, vinden wi j niet dat u 

goed aan Uw publicatieplicht heeft voldaan. 
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In het vertrouwen van u te mogen vernemen, verblijven wi j , 

namens de bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel en de daarop aansluitende straten in de wijk 

Stevenshof te Leiden, 

hoogachtend. 

Claudine Kranenburg, voorzitter Ester Reniers, secretaris 

6 


