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Met deze brief doe ik u de zienswijze toekomen van de Vereniging tot Behoud van Oud,
Groen en Leefbaar Voorschoten m.b.t. het Milieueffectrapport RijnlandRoute {tweede fase}.
Als vereniging zijn wij ook aangesloten bij het Bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute en
sluiten ons aan bij de namens dit overleg ingediende zienswijze.
Op de eerste fase MËR Rijnlandroute hebben wij met een brief van 25-4-2010 gereageerd.

Graag wil ik een opmerking vooraf maken over het proces en de procedure: Uw College en
Provinciale Staten hebben gemeend het proces van de mer-procedure niet af te hoeven
wachten om al een voorkeur uit te spreken voor het ZnB tracé. Daarmee wordt de uitkomst
van dit proces kennelijk als niet relevant beoordeeld, omdat het normaliter toch juist de
bedoeling is dat het MER, inclusief de inspraak en het advies van de Commissie van de mer,
wordt meegewogen in die besluitvorming. Dat is ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wet
op de milieueffectrapportage. Door uw premature besluitvorming heeft u kennelijk de
uitkomsten van de inspraak en het advies van de commissie van de mer niet van voldoende
belang geacht om daar op te wachten, hetgeen van weinig respect getuigt voor de
inspanningen en de inbreng van alle betrokkenen. inclusief de commissie van de mer.

Onderstaand geef ik in het kort en op hoofdlijnen onze zienswijze weer en verwijs verder
naar het in een bijlage aangehechte meer gedetailleerde commentaar op het Hoofdrapport
2.0 mei 2012.



De plannen voor de aanleg van de Rijnlandroute {voorheen Rijksweg 11West} zijn al

decennia cud. Toch is er een opvaliende coRstaRte namelijk Cat alle plannen in de loop cier

tijd uitkwamen en -komen op een weg door Voorschoten en het open poldergebied ten

Westen van Voorschoten en ten Zuiden van Leiden {Stevenshof}. Mejuffrouw Begeer,

eigenaresse en bewoonster van de buitenplaats Berbice en oprichtster van onze vereniging,

heeft zich vanaf de aanvang in Ce zestiger jaren van de vorige eeuw tegen deze aanleg

verzet. Ondanks haar felle verzet (en natuurlijk ook dat van anderen) kwam de weg

telkenmale terug in een niet wezenlijk andere gedaante. Nu, ruim veertig jaar later, is er nog

steeds niets gerealiseerd en daaruit kan ook worden afgeleid dat de noodzaak misschien

tcch welwat rninder urgent was dan tcen ai '"^'rerci betaogd. Wat ernstiger is, is dat de

noodzakelijke maatregelen om de knelpunten op de bestaande route N206 op te lossen, niet

zijn genomen en daardoor wordt nu dagelijks een probleem ervaren op die N 206. Nog

steeds bestaat die mogelijkheid om de knelpunten op te lossen maar dit wordt bewust

achterwege gelaten om - ten onrechte- de noodzaak voor een nieuwe weg te kunnen blijven

claimen.

Het Rijk heeft het plan op een goed moment van het Rijkswegenplan afgevoerd, maar vanaf

2005 heeft de provineie het plan in een nauwelijks gewijzigde gedaante weer opgepakt. Het

oplossen van de verkeersprcbiematiek door het alsrnaar aanleggen van nieuwe wegen stuit
op groot verzet onder de bevolking en de milieubeweging, omdat we daarmee een te groot

beslag leggen op de steeds schaarser wordende ruimte, te meer als dat waardevolle natuur

betreft. Dat laatsie is hiei'hei gevai omdai deze weg niet aileen dwars door Vooi'schoten

gaat, maar ook 'een reep snijdt van het meesterwerk, gevormd wordt door de nog vrijwel

onaangetaste landschàpsstructuur van het strandwallen-strandvlakte landschap tussen Den

Haag en Leiden'.

ln deze tijd zou je mogen verwachten dat nu eens een keer de belangen van natuur en milieu
prevaleren. Dat geldt te meer nu Rijk en Provincie zelf in hun beleid zich hier op vele

momenten sterk voor hebben gemaakt {de EH5, het Landschapsontwikkelingsplan voor het

Duin, Horst en Weide gebied, het Belvédère beleid, het buffer"zonebeleid, het

Landgoedbiotoop etc.). De Provincie baseert zich hiervoor op verkeersprognoses, die het
gevolg zijn van overspannen verwachtingen in de ontwikkeling van de woningbouw en de

bedrijvigheid {kantoren). Algedurende vele jaren Ís de toename van het verkeer op de

Churchilllaan (N206) niet meer dan 1 % per jaar en in de prognoses van de provincie wercit

dat voor het komende decennium geraamd op 4 à 5 % per jaar. Bevolkingsontwikkeling,

woningbouw en bedrijvigheid geven geen aanleiding tot deze prognoses, zeker niet als

rekening wordt gehouden met ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, fiscaal belasten van

het woon-werkverkeer en blijvend hoge brandstofprijzen. Tozijn ook de plannen voor

woningbouw op Valkenburg telkenmale neerwaarts bijgesteld en is nu sprake van enkele

duizenden woningen, waar eertijds gedacht werd aan enkele tienduizenden.

Uitgaande van snrealistische prognoses is de keten prognoses, probleemanalyse,

oplossingsrichtingen op drijfzand gebouwd. Dat betekent dat cok de noodzaak van een

nieuwe wegverbinding ter discussie staat, nog afgezien van de onaanvaardbare gevolgen



voor milieu en natuur. Ligt het dan niet veel meer voor de hand uit te gaan van een

reaiistischer prognose van de verkeersont';"'ikkeling van trendmatig L Yo per jaar, waardoer

de bestaande weginfrastructuur gebruikt kan blijven worden? Natuurlijk kan niet ontkend

worden dat zich op die bestaande weginfrastructuur seríeuze knelpunten voordoen, die voor

een verbetering van de automobiliteit moeten worden opgelost. Maar daarvoor bestaan ook

reeds jareniang Blannen, neerkomenei op eie variant ZnB A. Het oplcssen van deze

knelpunten kost minder dan cie helft van cie andere varianten en ciit kan onmiddellijk

worden aangepakt, omdat daar niet alleen de plannen voor klaar liggen maar deze ook op

heel korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Meer in het bijzonder kijken naar de

effeeten van ZnB A in het MER, blijkt dat de rnilieueffecten redelijk scoren. in essentie is

rjaarmee in tijden van financiêle krapte een oplossing voorhanden, die het probleem

adequaat oplost, meer positieve effecten heeft voor de Leidse regio en geen'

onaanvaardbare schade toebrengt aan een kwetsbaar en waardevol landschap.

Als dan toch een nieuwe weg moet worden aangelegd, dan is het niet meer van deze tijd om

dit te doen middels een nieuwe verbinding in een open bak door een waardevol landschap.

Dat blijkt ook sverduidelijk uit het MER: het MMA is cie ehurchillavenue {CA} door teiden en

niet het door de Provincie gekozen ZnB. Daar is recentelijk een nieuw alternatief
bijgekomen: een geboorde tunnel. Waarom deze variant in een eerder stadium is afgewezen

doet nu niet ter zake maar het is een feit dat de mogelijkheden van geboorde tunnels in de

iaatste jaren -ook iinancieel- veel aantrekkelijker zijn gewci'den. Die opvatting ligt ook ten
grondslag aan een door Provinciale Staten aangenomen motie, waarin een studie naar de

geboorde tunnel als alternatief voor ZNB wordt aanbevolen.

Concluderend stellen wij dat gebaseei'd op reaiistiscne verkeersprognoses en ontwikkelingen

in de woningbouw en op de kantorenmarkt het oplossen *van de knelpunten op de

bestaande N 206 volstaat, dat een nieuwe weg door het open landschap en Voorschsten

(ZnB) onaanvaardbaar negatieve milieu-, natuur- en landschappelijkeconsequenties heeft en

dat als er een nieuwe weg moet komen er dan innovatiever wegen zijn naar aan oplossing

zoals de CA of een geboorde tunnel.

Hoogachtend,

mr.drs. C.W.M.Dessens,
."'oorzitter van de Vereniging tct Beheud

van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten



Biilage bii de Zienswiize van de Verenieing tot Behoud van Oud. Groen en Leefbaar

Voorschoten m. b.t. h et M il ieueffectrapport Ri in land route {tweede fase)

Hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer

Voor een goede beschouwing over de verkeers- en vervoersontwikkelingen in het

betreffende gebied zijn de aannames die daaraan ten grondslag liggen van cruciale

betekenis. Dat begint met het referentiescenario, omdat alle varianten daartegen worden

afgezet.

Nu heeft de Leidse Milieuraad in zijn advies van 23 april 2012 al uitgebreid aangegeven dat

bij de prognoses waarop de provincie zich baseert grote vraagtekens kunnen worden gezet.

Wij adstrueren dat met enige cijfers:

Het referentiescenario gaat uit van 4L.000 voertuigen op de N 205, het deel Chuchilllaan, in

2A2O.ln de brief van 23 mei aan de gemeenteraad van Leiden heeft lr jaap van

Meijgaarden, voormalig hoofd van de afdeling lnfrastructuur van de Provincie Zuid-Holland,

aangegeven wat de verkeersintensiteit is volgens de meest recente tellingen van de

gemeente Leiden.

Op de Dr. Lelylaan 1997 21.316 mvt/etmaal

2AL0 24.363 mvt/etmaal, dat is een stijging van ca. 1% per jaar

[NB: op de Plesmanlaan werd zelfs een daling geconstateerd van 45.472 mvt in 2002 naar
44.074 mvt in 2A08! Maar Plesmanlaan wordt in MER niet genoemdl

Op de Churchillaan Noord

1990 25.000 mvt/etmaal

2010 28.985 mvt/etmaal, dat is een stijging van ca 1% per jaar

Op de Churchilllaan Zuid

1990 17.000 mvt/etmaal

2010 20.916 mvtletmaal, dat is een stijging van ca. L% per jaar

Nu gaat het referentiescenario uit van

op de Dr. Lelylaan 2O2O 34.2}0mvt/etmaal, dat is een stijging van ca. 4% pi vanaf 2010

op de ChurchillaanN 2020 4L.200 mvt/etmaal, dat is een stijging van ca. 4% pi vanaf 2010

op de ChurchilllaanZ2020 3L.900 mvt/etmaal, dat is een stijging van ca. 5% pj vanaf 20L0

Deze stijging van het aantal mvt/etmaal is hoogst twijfelachtig, omdat hij 4 à 5 maal zo hoog

is als in de daaraan voorafgaande periode. Dat klemt te meer als we ons realiseren dat de

economische crisis van de laatste jaren eerder het omgekeerde doet verwachten. De

effecten van de crisis zullen volgens alle recente prognoses nog een aantaljaren aanhouden

{zeker tot 2015}. Daar komt bij dat de ontwikkeling van 'het nieuwe werken' er toe leidt dat



steeds meer mensen een deel van de werktijd van huis uit werken en veelflexibeler
werktijden zullen hanteren. Ook zal het regeringsbeleid erop gericht zijn om het woon-
werkverkeer terug te dringen (of dat nu geschiedt via het niet meer aftrekbaar maken van de
reiskosten of door het extra belasten van het reizen middels het 'betalen voor mobiliteit').
Ook leidt de crisis in de vastgoedsector tot een grote leegstand van kantoorruimte en

aanzienlijk lagere vooruitzichten voor de komende jaren. Ëveneens kunnen grote
vraagtekens worden geplaatst bij de aanname op blz 8 van het MtR hoofdrapport: 'in de
komende jaren is in de regio Leiden en Katwijk de bouw van ca 23.000 tot 25.000 woningen
gepland'. Zo waren de aanvankelijke plannen voor de bouw van woningen op het voormalige
vliegveld Valkenburg gericht op enige tienduizenden woningen, terwijl de meest recente
plannen uitgaan van enige duizenden woningen.

Samenvattend kan worden geconstateerd dat de prognoses van het referenti'escenario een
veel te hoge mobiliteit veronderstellen en dat dientengevolge alle daarop gebaseerde

beschouwingen en prognoses aan ernstige twijfel onderhevig zijn.

Vervolgens gaat het MER op basis van de {o.i. onrealistische) aannames van het
referentiescenario ervan uit {zie blz. 49) dat er in 2020

- in ZnB over de ZnB en de Churchilllaan Noord tezamen 86.000 {51.400 + 34.500)
mvt/etmaal rijden, t.o.v. het referentiescenario van 41.000, dat is een toename van meer
dan 100%;

- in CA over de Churchillaan bovengronds en tunnelvan 9L.100 (13.600 + 77.500)
mvt/etmaal, t.o.v. het referentiescenario van 41.000, dat is een stijging van t25%.

Waar twijfels zijn uitgesproken over het referentiescenario geldt dat dus des te meer voor
de prognoses, die ten grondslag liggen aan de diverse varianten.

Waar komt al dat verkeer vandaan en waar moet het naar toe? Als de input niet klopt dan

kan de output ook niet kloppen {rubbish Ín, rubbish out}.

De vraag kan dan ook gesteld worden of het realistisch is om aan te nemen dat er 51.000
mvt/etmaal zullen plaats vinden over de ZnB en voor hoeveel mvt deze variant van bijna € L
mld dan wel wordt aangelegd. Die vraag kan mutatis mutandis ook gesteld worden voor de
variant CA. Maar dat plaatst tegelijkertijd de variant ZnB A in een heel ander daglicht, omdat
bij een veel lager aantal mvt/etmaal de capaciteit van de ZnB A meer dan toereikend zal

blijken te zijn en dat moet dan afgezet worden tegen de daarmee gemoeide kosten van 327

mln, dat is ruim de helft lager dan de kosten van de andere varaianten.

Conclusie: De onrealistische aannames van de groei van het aantal mvt/etmaal zowel in het
referentiescenario t.o.v. de laatste tellingen uit 2010 als in de aannames voor de

verschillende varianten t.o.v. het referentiescenario leíden tot een stapeling van te hoge



aantallen mvt/etmaal. Dat doet de vraag rijzen of de O-W verbinding tussen de A-4 en A-44

middels een nieuwe weg wel nodig is en of niet volstaan kan worden met het oplossen van

de knelpunten op de bestaande N 206 en dat is ZnB A. Daarmee worden vele honderden

miljoenen euro's bespaard en kan tevens veel sneller resultaat worden bereikt.

Vanzelfsprekend past hierbij het voorbehoud dat ons de mogelijkheden ontbreken om e.e.a.

nader te analyseren en door te rekenen. Maar zou het niet buitengewoon belangwekkend

zijn om de aannames van het hele project opnieuw te laten toetsen bij een structureel lager

referentiescenario en lagere prognoses voor het aantal mvt/etmaal op de diverse varianten?

Wij plaatsen nog een aantal kanttekeningen bij dit hoofdstuk;

Als we de genoemde voertuigbewegingen dosr Voorschoten nemen dan ontstaat het
volgende beeld:

referentiescenario N 448 en N 447 18.000 + 24.000

(het huidige beeld kennen we niet)

in ZnB N 448 + N447 + ZnB:17.000 + 24.000 + 51.000

Dat betekent een toename van het aantal mvt/etmaal van 42.000 naar 92.000,

een toename van 120%. Dat betekent meer dan een verdubbeling van geluid en emissies in

een klein dorp, geconcentreerd langs de route van ZnB.

De doorstroming op de A-4 en de A-44 wordt nu reeds genoemd als aandachts- en zorgpunt.

Dit rechtvaardigt aandacht voor een netwerkvisie in dit deel van de Randstad en een nadere

analyse van de verkeersstromen op de A-4 en de A-44 en de daarmee verbonden wegen.

Wat is het effect van de Rijnlandroute en met name de variant ZnB op de doorstroming van

het verkeer op die wegen. Voor de A-44 licht ik dat nog wat nader toe. Bij de ZnB variant
komt ook het Oost-West verkeer voor 2 km op de Noord-Zuid route te rijden {op de A-44

tussen knooppunt Leiden West en knooppunt Maaldrift). Nu is de A-44 een Rijksweg, die van

autosnelweg met een maximum snelheid van 120 km/uur uitkomt bij de stoplichten bij

Wassenaar Noord. Thans doen zich langs de A-44 in zuidelijke richting al dagelijks in de

ochtend- en avondspits opstoppingen voor. Als het verkeer toeneemt, zoals de provincie

veronderstelt, dan wordt dit alleen maar erger, zeker als het Oost-West verkeer er nog aan

wordt toegevoegd. Nu wordt de A-44 welverbreed, maar met een weefzone en dat

betekent dat het OW verkeer en NZ verkeer dooreen gaan lopen. Als het verkeer van het

stoplicht bij Wassenaar Noord opstroopt dan komt het stil te staan tot aan knooppunt

Leiden West en staat ook ZnB stil. Daar wordt met geen woord over gerept in het MER en

als dat onder normale omstandigheden al niet het geval is dan zeker bij bijzondere

omstandigheden zoals ongelukken en slecht weer. Over robuustheid gesproken.

Nergens wordt gerept over slechte weersomstandigheden (gladheid, sneeuwval, mist en

hevige regenval). Dat zal toch gauw zo'n L0 dagen per jaar voorkomen. Als voor die situatie

ZnB wordt vergeleken met de CA dan scoort CA ongetwíjfeld beter, omdat in de tunnelvan



CA daar geen probleem mee kan zijn, terwijl ZnB dat wel zal ondervinden. Dat levert in
bijzondere omstandigheden langere reistijden op. Bij een eerlijke vergelijking zou dat
vermeld moeten worden.

Het valt trouwens op dat in het hele MER de CA variant zuinigjes wordt beoordeeld en

nergens de intrinsieke voordelen van een tunnelworden belicht, terwijl de

{vermeende)nadelen zoals tunnelveiligheid en toekomstvastheid nogal breed worden
uitgemeten. Met meer realistische verkeersprognoses is de toekomstvastheid voor de CA

ook geen probleem meer en vervalt dit bezwaar ín de onderlinge vergelijking. Over de

robuustheid heeft Otto Swertz een studie uitgevoerd volgens de normen van RWS. Die

studie, die op onduidelijke gronden niet in de beschouwingen is betrokken, toont aan dat de

robuustheid van CA beter is dan van ZnB, conform de criteria van RWS. Het is overigens

kenmerkend voor de aanpak van de Provincie dat alle studies, die van elders komen, als

onvoldoende van de hand worden gewezen {not invented here). Dat is ook gebeurd met de

analyse van de TU Delft over de economische effecten van de varianten ZnB en CA.

Hoofdstuk 5 Milieu- Leefomgeving

5.1- Geluid

Op blz. 67 in de eerste volle alinea van 5.L wordt gesteld dat'mitigerende maatregelen zoals

stil asfalt {en geluidsschermen) bieden goede mogelijkheden om de geluidsbelasting verder
terug te dringen'.

Deze en vergelijkbare uitspraken worden gedaan in het vervolg van de hoofdstukken 5 en 6.

Niet duidelijk wordt of deze maatregelen ook zullen worden getroffen en of de kosten

daarvan zijn meegenomen in de kostenberekeningen van de diverse varianten en met name

bij de uiteindelijke afweging ten faveure van ZnB. Dat mitigerende maatregelen mogelijk zijn

moge zo zijn, maar het telt pas mee als ze ook daadwerkelijk genomen worden en de kosten

ook zijn verwerkt in de onderlinge kostenvergelijkingen.

Op blz 68 staat: 'Tevens wordt het geluidsniveau op de gevels berekend en worden hogere
grenswaarden bepaald als onderdeelvan het PIP'.

Op blz. 70 wordt dat als mitigerende maatregel herhaald. Het gaat o.i. niet aan om hogere
grenswaarden voor geluidsbelasting te bepalen zolang niet vaststaat dat alternatieven

ontbreken of ontoereikend zijn.

Er wordt geen melding gemaakt van geluidswerende voorzieningen in Voorschoten, terwijl
daar de situatie verandert van 0 naar 51.400 mvt/etmaal. Het kan niet waar zijn dat alleen

de verdiepte bak voldoende geluidswerend is; dus zullen er additionele maatregelen moeten

worden genomen (en daarmee samenhangende kosten worden meegenomen).

5.2 Luchtkwaliteit



Geheelten onrechte wordt in de conclusie op blz.7t gesteld dat een verbetering van de

luchtkwaliteit plaatsvindt langs de bestaande route (N206) doordat de verkeersintensiteíten

afnemen.

De huidige verkeersintensiteit langs de N 206 ligt tussen de 21.000 en 29.000 mvt/etmaal; in
het referentiescenario wordt voor 2020 uitgegaan van 32.000 tot 41.000 mvt/etmaal; in
2020 ligt de intensiteit bij ZnB op de Churchilllaan tussen de 25.000 en 35.000 mvt/etmaal,

dus meer dan het huidige aantal mvt/etmaal. Dit betekent dat de verkeersintensiteiten

helemaal niet af- maar juist toenemen en zo is er dus geen verbetering maar een

verslechtering van de luchtkwaliteit langs de bestaande N 206.

Bij ZnB komen er 51.400 mvt/etmaal door Voorschoten te rijden met de daarbij behorende

emissies. Dat wordt volstrekt gebagatelliseerd. Sterker nog, er wordt gezegd'dat de toename
van het aantal woningen waar de luchtkwaliteit verslechtert het grootste is bij variant CA

(circa 960). Dat is een gotspe, namelijk bij ZnB worden alleen al in Voorschoten vele

honderden woningen geconfronteerd met een verslechtering van de luchtkwaliteit, waar dat
nu niet het geval is, nog afgezien van het eerder beschreven effect langs de Churchilllaan.

Bovendien zegt het MER dat de verslechtering van de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden in

de variant CA kan worden beperkt door het nemen van mitigerende maatregelen, zoals

aanpassing van de tunnelmonden, geforceerde ventilatie van de tunnel en/of eventuele

luchtzuivering. Deze maatregelen schijnen weinig te kosten, zo wordt in het rapport gesteld,

en zijn dus in de CA variant makkelijk te treffen. Dat kan bij ZnB allemaal niet. Om dan (blz.

77l CA een dubbele min te geven voor luchtkwaliteit en ZnB een 0, is de werkelijkheid op zijn

kop zetten.

Hier lijkt een onafhankelijke externe verificatie zeker op zijn plaats.

5.3 Externe veiligheid

Op blz. 77 wordt gesteld dat 'pas in een later stadium een besluit wordt genCImen voor het al

dan niet openstellen van de Rijnlandroute voor gevaarlijke stoffen'.

Op blz. 78 staat: 'ZnB en ZnB F worden opengesteld voor het transport van gevaarlijke

stoffen. Aangenomen is dat 90% van het transport van gevaarlijke stoffen over de huidige

Urechtse Baan straks over de nieuwe verbindingsweg rijdt.'
Deze twee beweríngen staan haaks op elkaar. Duidelijkheid is hier gewenst.

Gaan de gevaarlijke stoffen nu wel of niet over de ZnB? De tekst van deze paragraaf lijkt

daarvan uit te gaan. Dat gaat dus allemaal in een open bak doorVoorschoten. Het kan niet

waar zijn als 90% van het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat bij de Utrechtse Baan

aanzienlijke groepsrisico's met zich brengt, langs de Stevenshof en door Voorschoten over

ZnB rijdt, dat dan het groepsrisico aanvaardbaar is. Dat het groepsrisico voor de Utrechtse

Baan positief scoort geloven we wel, wanneer 90% daarvan langs de Stevenshof en door

Voorschoten gaat, maar dat dat daar geen groepsrisico tot gevolg zou hebben, is

ongeloofwaardig. ln ieder geval is het een verplaatsing van het probleem.



ook hier vechten wij de stelling aan en dringen aan op een extern onderzoek.

6. Milieu - Natuurlijke Omgeving

ln dit hoofdstuk manifesteren zich verschillen tussen de diverse varianten, die ook met
mitigerende maatregelen niet zijn te ondervangen.

Het vernietigen van de laatste ecologische verbinding tussen de duinen, horsten en weiden,
waar juist de provincie en omliggende gemeenten zich zo sterk voor hebben gemaakt, is een
daad die irreparabel is en alleen al om die reden niet zou mogen plaatsvinden. Zeker als er
voor het oplossen van het aan de orde zijnde probleem meer milieuvriendelijke oplossingen
zijn.

Een van de basisgedachten, die ten grondslag hebben gelegen en hopelijk no! liggen aan de
milieueffectrappCIrtage, is toch om de impact van het voorgenomen besluit op natuur en
milieu in kaart te brengen teneinde op basis daarvan het meest milieuvriendelijke alternatief
vast te stellen. Vervolgens zal dan beargumenteerd moeten worden waarom daar niet voor
gekozen is, zeker als de nadelige consequenties een permanent en onherstelbaar karakter
hebben. Als het om natuur gaat, zal altijd de vraag opkomen welke waarde daaraan moet
worden toegekend. Feit is dat de provincie in zijn voorkeur voor ZnB aan de verloren gaande

natuur waarde nul heeft toegekend. Dat is principieel onjuist, want zo verliest de natuur
altijd. Er zijn zeker methoden om aan verloren gaande natuur waarde toe te kennen en zo te
komen tot een eerlijker kostenvergelijking. Ook zal in dit hoofdstuk blijken dat de mogelijke
mitigerende en compenserende maatregelen wel worden genoemd, maar veelal niet
worden vertaald in concrete voornemens die in de kosten van de varianten zijn
meegenomen. ln ieder geval valt dat niet te achterhalen, omdat de kostenberekeningen
van de diverse varianten niet beschikbaar zijn. Dat heeft ook weer zijn doorwerking in het
MKBA. Daar zou zeker aan de varianten door de polders ten zuiden van Leiden en
Voorschoten hogere kosten moeten worden toegerekend vanwege het verloren gaan van

onvervangbare natuur van hoge kwaliteit. Om een voorbeeld te geven zou het verloren gaan

van de ecologische verbinding tussen de duinen en het achterland voor een deel
gecompenseerd kunnen worden door het aanleggen van een effectief ecoduct. Die

mogelijkheid wordt ook genoemd, maar het is zeker niet meegenomen in de kosten van die
varianten. Zo wordt de meest milieuvriendelijke oplossing weer benadeeld en worden de

andere varianten dus bevoordeeld in de afweging.

ln deze zienswijze wordt op diverse plaatsen van deze onjuiste aanpak melding gemaakt.
Opvallend is het ook, dat nergens in deze MER melding wordt gemaakt hoeveel hectares
natuur met de diverse varianten verloren gaat. Daar moet dan ook bij gerekend worden die
natuur, die zo wordt versnipperd dat hij zijn waarde voor bijvoorbeeld weidevogels verliest.
Bij ZnB gaat het dan bijvoorbeeld om het verlies van natuur in de diverse polders ten zuiden
van Leiden en in de polders tussen de Vliet en de A-4.



Op bladzijde 83/84 wordt op generieke wijze gesteld dat alle varianten een negatief effect
hebben op tabel 2 soorten, maar niet in welke mate. Dat zal aanzienlijk verschillen!

Bovendien is er bij de vermelding van beschermde diersoorten sprake van een zeer

willekeurige selectie en zijn beschermde plantesoorten kennelijk geheel over het hoofd
gezien.

Blz.84: Het aantal tabel 3 soorten dat negatief beïnvloed wordt, ligt voor alle varianten in de

klasse meer dan 5 (wat dat ook betekenen mag), wat een zeer negatieve beoordeling

veroorzaakt. Zo komt in de beoordeling het oordeel over alle varianten gelijk uit, terwijl een

kind kan zien dat de varianten CA en ZnB voor de fauna niet vergelijkbaar kunnen zijn.

Dat wordt ook duidelijk als je de paragraaf mitigerende maatregelen leest. Daar staat dat de

benodigde mitigerende maatregelen voor de varianten N-11 W2, Ni.L-W4,ZnB en ZnB F níet

eenvoudig zijn, terwijl dat voor de varianten CA, CA-G en ZnB A wel het gevaí is. Overigens is

de stelling dat de negatieve effecten van alle varianten vrijwelvolledig kunnen,worden
gemitigeerd ongefundeerd en, mede gezien het voorgaande, zeer ongeloofwaardig.

Op blz 85 wordt onder'verstoring' gesteld dat dit met name geldt voor de geluidsgevoelige

soorten op het landgoed Berbice, terwijl de ecologische verbindingszone bij Maaldrift en de

polders die door ZnB en ZnB F worden doorsneden ten onrechte niet zijn vermeld. De

doorsnijding bij ZnB en ZnB F van de verbindingszone tussen duinen, horsten en weiden is

geen doorsnijding maar een vernietiging" Bij Maaldrift is de verbindingszone hooguit nog

maar 500 meter breed, waar dat in de vijftiger jaren nog7,5 km. was. Maaldrift wordt wel
genoemd onder'mitigerende maatregelen', maar het blijft volstrekt onduidelijk hoe bij

aanleg van het daar geprojecteerde klaverblad er nog voldoende ruimte blijft voor een

betekenisvol ecoduct. ln feite is hier sprake van een aantasting van een dusdanig absoluut

karakter, dat dat niet zou moeten kunnen. Dan is het niet meer CA doorsnijdt de EHS

verbindingszone twee keer en ZnB drie keer, maar ZnB maakt een eind aan de mogelijke

ecologische verbinding tussen duinen en het achterland en dat is andere taal dan wat er nu

staat. Het MER is hier dus onvolledig en suggestief. Als die helderheid wel wordt geboden

dan scoren alle varianten behalve CA, CA-G en ZnB A, zwaar negatief. Het is dan ook

misleidend om voor CA, CA G en ZnB A op de totale beoordeling een - te geven; daar dient

een ++ te staan, omdat deze varianten die belangrijke verbindingszone sparen. De

beoordeling van de Oostvlietpolder is van een totaal andere orde, omdat daar sprake is van

een beperkte aantasting, die bovendien welte mitigeren is.

Voorts staat er op blz 85: 'op dit moment (april 7}t2l is nog onduidelijk of het op grond van

het provinciaal beleid noodzakelijk is een compensatieplan op te stellen'.

Het komt toch wel zeer merkwaardig over als de provincie over een plan waar ze aljaren

mee bezig is, niet weet of ze op grond van haar eigen beleid een compensatieplan moet

opstellen. Het lijkt door deze omzichtige formulering op zijn minst waarschijnlijk. Waarom

wordt dat niet duidelijk en waar is het compensatieplan?



6.2 Het Landschap

Hier ligt misschien wel de crux van de effectvergelijking.

Behalve de varianten CA, CA G en ZnB A, maken alle andere varianten een onherstelbare
inbreuk op het weidevogelgebied/de landgoederenzone tussen Wassenaar, Leiden

Stevenshof en de spoorlijn. ln andere zienswijzen {o.a. van de Stichting 'Behoud Rijnland' en

de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde) wordt het aspect weidevogels diepgaand aan

de orde gesteld. Wij richten ons nu in het bijzonder op de aantasting van de

landgoederenzone. De Stichting Horst en Voorde heeft mede namens Berbice aan 'Vista

landschapsarchitectuur en stedenbouw' opdracht gegeven in kaart te brengen wat de

betekenis is van de landgoederen in dit gebied. Dat heeft geresulteerd in een fraaie
brochure 'Spaar de Landgoederenzone'. Wij voegen die brochure aan onze zienswijze toe.
Wij verwijzen naar de conclusies op blz27 en citeren daaruit:

'Het alternatief Zoeken naar Balans doorsnijdt de landgoedbiotopen van Berbice en Zuidwijk.
Trek een grens: bescherm dit historisch landschap. Het is een meesterwerk en daar snijje
geen stukje vanaf. Het landgoederenlandschap is immers van onbetaalbare waarde'.

ln vroeger tijden is ook een keer een reep van de Nachtwacht van Rembrandt afgesneden

omdat het schilderij dan beter paste. Zo'n historische vergissing bega je geen tweede keer.

Deze enorme aantasting door alle varianten door de polders ten zuiden van Leiden

Stevenshof en Voorschoten kan nooit meer ongedaan worden gemaakt. Het gaat om het
laatste aaneengesloten landschap in deze regio, dat de unieke afwisseling strandwallen-
strandvlakten nog behouden heeft. Dat is temeer van belang omdat ten zuiden van Den

Haag en ten noorden van Leiden van deze karakteristieke landschapsstructuur niets meer
over is. Het zijn de particuliere eigenaars in dit gebied geweest, die in honderden jaren dit
landschap gecreëerd en onderhouden hebben. Daar hoort een non-interventiebeleid te
gelden zeker zolang er alternatieven zijn, die de aantasting voorkomen. Dit grootschalige

aantasten, dat de poldervarianten doen, wordt hier enigszins verbloemd behandeld als

'versnippering' en dat is misleidend. ln een MER moeten de hoofdzaken ook als zodanig

worden benoemd en niet verbloemd en dit is er zo een.

Tot slot nog enkele opmerkingen bij dit hoofdstuk:

Op blz. 99 wordt geconcludeerd dat de CA varianten overall een neutraal effect hebben. Dat

is toch wel een merkwaardige conclusie als een verkeersweg met vele tienduizenden
mvt/etmaal onder de grond verdwijnt en er bovengronds een lokaal stratennetwerk voor
terug komt. Wijvinden dat een 'gestuurde beoordeling'.

Op blz. 1.00 wordt terecht gewezen op de negatieve effecten, die de poldervarianten op



(het landgoedbiotoop van) Berbice hebben. Dat geldt zowel de geluidsbelasting als de

zichtlijnen, maar ook voorzien wij dat de gebouwên en tuinmuren te lijden zullen krijgen

onder de aanleg. Ook hier geldt dat de CA varianten nul effect hebben.

Dat de ZnB variant op lokaal niveau (dat is o.a. Voorschoten) met een enkele - wordt
beoordeeld is een gotspe, waar deze een heel dorp in tweeën deelt. Ook hier geldt weer dat
bepaalde varianten het karakter van een 'non possumus' hebben, tenzij er echt geen andere

oplossing is en dat is hier niet het geval.

Bij de overzichtseffectbeoordeling op blz. 103 komt het verschil tussen de CA en de polder

varianten onvoldoende tot uitdrukking. Als ZnB A en CA een 0 krijgen, terwijl zij het

landschap ontzien, dan hoort dat een ++ te zijn en voor de poldervarianten is een dubbele -

te hoog gewaardeerd, omdat hier eigenlijk een 'ontoelaatbaar' behoort te staan.

Over de mitigerende maatregelen kunnen we kort zijn: zij zullen het hoofdbezwaar niet

wegnemen en ook hier is de vraag of de kosten daarvan zijn meegenomen in de diverse
poldervarianten en de kostenvergelijking van alle varianten.

Bij het hoofdstuk 5.3 over de Cultuurhistorie kan opnieuw de vraag worden gesteld of de

beschreven effecten wel de overeenkomstige beoordeling hebben gekregen. De beoordeling

ZnB met -/- is nog te positief en weer blijkt hieruit een gestuurde invulling van de

beoordeling. Ook is het hier de vraag of de mitigerende maatregelen zijn meegenomen in de

kostenvergelijking

Hoofdstuk 6.4 Recreatie

De neutrale beoordeling van de recreatiekwaliteit bij ZnB vinden wij volkomen

onbegrijpelijk. Na aanleg van ZnB zou je in Voorschoten het gebied niet meer terug kennen,

omdat de sport- en recreatievoorzieningen ter plekke zijn verdwenen. Het wordt overigens

volkomen onbenoemd gelaten waar deze voorzieningen {tijdelijk?} naar toe moeten en

welke kosten daar mee gepaard gaan. De sport en recreatie in Voorschoten zullen grondig

verminkt worden en een oplossing wordt niet eens genoemd.

Voor de mitigerende maatregelen geldt opnieuw: zijn de kosten meegenomen in de diverse

varianten?


