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Reactie op MKBA en Nut- en noodzaaknotitie RijnlandRoute

Geacht College,
Bij brief van 29 november 2007 heeft het lid van uw College, de heer Veldhuijzen,
tevens voor zitter van de Stuur groep RijnlandRoute, ons twee notities en een brief
over de RijnlandRoute voor commentaar toegezonden. Het gaat om de notitie over
nut en noodzaak (NEN), de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) en zijn
aanbiedingsbrief waarin een voor keur str acé wordt voorgesteld. Op 16 januari
ontvingen wij daarnaast nog uw r eactie (kenmer k 701924) op onze brief van 4 juni
2007 waar in wij aan hebben gegeven welke vragen met de MKBA ons inziens
beantwoord moesten worden .
Hier bij doen wij u onze r eactie toekomen. Voordat wij daarop in gaan, willen wij
uitspr eken dat ook ons inziens de huidige N206 knelpunten (zie bijlage 1) kent die
om een oplossing vr agen, zeker gezien de ontwikkelingsopgaven die de r egio
voorstaat.
Wij beoordelen beide notities en de aanbiedingsbrief op twee hoofdpunten:
•

de inhoud, kwaliteit en volledigheid van de notities en

•

onze uitgangspunten en r andvoorwaar den.

Bij onze beoor deling hebben wij twee in onze opdracht uitgevoerde onafhankelijke
"second opinions" over de notities betrokken. Beide r apporten zijn bijgevoegd.
Ons commentaar is ver woord in de volgende paragr afen:
1.

Onze visie op het gebied;

2.

Uitgangspunten en randvoor waarden Gemeente Voor schoten;

3.

Analyse van de MKBA en NEN-notitie;

4.

Ons standpunt en voor stel.
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1. Onze visie op het gebied
De As Leiden Katwijk is een waardevol gebied met een r ijke schaker ing aan
landschappen en woon- en wer kmilieus. Kenmer kend is de hoge mate van
ver stedelijking langs de Oude Rijn en groene gebieden die dit stedelijk gebied
omzomen. Ook kenmer kend is de hoge kwaliteit van de woonomgeving die deze
r egio voor velen tot een zeer gewilde plek maakt.
Als r egio hebben wij de ambitie om deze kwaliteiten te behouden en te verster ken en
specifieke wer k- en woonmilieus zoals BioLifeScience, Valkenburg, (kust)recr eatie en
de Gr eenport te ver ster ken. Hier mee willen wij als regio bijdragen aan de kr acht van
de Randstad als geheel. Ber eikbaarheid van locaties is daarin ook een belangrijke
component.
De ber eikbaar heid van de r egio kan worden ver beterd door een beter openbaar
ver voer, waaronder een RijnGouweLijn, goede fietsvoor zieningen en het wegwer ken
van knelpunten voor het autover keer . Zowel de N206 als de N207 vervullen daarbij
een belangrijke functie voor het wegver keer .
Bij het kiezen van oplossingen voor knelpunten in de N206 is het van belang dat de
kwaliteiten en de leefbaarheid van de regio hierdoor worden verbeterd en zeker niet
wor den aangetast. Gezien de hoge verstedelijkingsgr aad van de r egio en de
landschappelijke kwaliteiten van het gebied is een uiter st zorgvuldige afweging over
een eventuele nieuwe wegverbinding en een ver antwoorde inpassing daar van van
gr oot belang. Ook mogelijke westelijke en zuidoostelijke aansluitingen voor het
lokale wegennet van Leiden op de omliggende autosnelwegen en de RijnlandRoute
zullen in dit licht moeten worden bezien.
2. Uitgangspunten en r andvoorwaar den Gemeente Voorschoten
In navolging van onze br ieven aan Provinciale Staten van 12 april 2006 en aan uw
College van 4 juni 2007 vatten wij onze uitgangspunten en r andvoorwaar den voor de
RijnlandRoute als volgt samen:
1. Duidelijk moet wor den of de RijnlandRoute (als nieuwe wegver binding)
bijdraagt aan het oplossen van ver keersknelpunten in de r egio en daartoe
het meest geschikte middel is. Daarbij hoort de beantwoording van de vr aag
of de problemen opgelost kunnen worden met het opwaar deren van het
bestaande tr acé.
2. Als blijkt dat een nieuwe wegver binding noodzakelijk is voor het oplossen
van de knelpunten en als blijkt dat de baten van de weg opwegen tegen de
kosten en negatieve maatschappelijke effecten, dan zullen wij uiter aard
meedenken en -wer ken aan de r ealisatie van deze nieuwe wegverbinding.
Voor waar de daar bij is dat de kwaliteiten van ons dor p niet wor den aangetast.
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Een geboorde tunnel - tenminste op Voorschotens grondgebied - is in dat
licht de enige denkbar e oplossing.
3. Om sluipver keer tegen te gaan is een aansluiting van het lokale
wegennetwer k van Voorschoten op de RijnlandRoute ongewenst.
Vanuit deze uitgangspunten en randvoor waarden hebben wij het Korte Vliet-tr acé
inclusief aansluiting op het Leids lokale wegennet ontwikkeld.
3. Analyse en beoor deling van MKBA en NEN
Raad en College van Voorschoten hebben de MKBA en NEN notities zor gvuldig
bestudeerd en uitvoer ig besproken en afgewogen in het licht van onze
uitgangspunten en r andvoorwaar den. Inwoners van Voorschoten hebben in dit
pr oces geparticipeerd tijdens een dr ukbezochte consultatiebijeenkomst en een
interactieve vergadering van onze r aadscommissie. Op basis hier van zijn ernstige
twijfels gerezen bij de kwaliteit en volledigheid van de notities. Daarbij gaat het in
hoofdzaak om het op onder delen ontbreken van een valide onderbouwing, leemtes
en verschillende discutabele aannames. Ook zien wij dat veel van onze vragen die wij
per brief van 4 juni 2007 aan u hadden gesteld, niet zijn beantwoord met de NEN, de
MKBA en uw br ief van 16 januari 2008.
Uit een oogpunt van zorgvuldigheid en om bij te dragen aan de kwaliteit van de
besluitvorming hebben wij door twee onafhankelijke onder zoeksbur eaus (TNO en
Witteveen en Bos) de NEN en de MKBA laten toetsen op validiteit, volledigheid en
betrouwbaar heid. De r esultaten van deze analyses leiden tot de conclusie dat in de
NEN en de MKBA onvoldoende is aangetoond dat voor de ver keersproblematiek in de
r egio een nieuwe wegverbinding nodig is (zie bijlagen 2 en 3).
De notitie NEN blijkt onvolledig en op onderdelen onjuist. Veel daarin geponeer de
stellingen worden niet of onvoldoende onderbouwd. Bovendien ontbr eekt een
ver keer skundige analyse van de huidige situatie en van de huidige en toekomstige
knelpunten. De gemiddelde ber ekende r eistijdwinst van 0,5 à 1 minuut per r it lijkt
niet op te wegen tegen de hoge kosten en mogelijke aantasting van de leefomgeving
die gepaar d gaan met de aanleg van een nieuwe wegverbinding. Ook gefundeerde
aannames over het gebruik van het openbaar ver voer en van de fiets als alter natief
van de auto ontbr eken. Daarnaast wor dt aan de zich wijzigende demografische
ontwikkelingen geheel voorbij gegaan, wat onder meer vr aagtekens oproept bij het
r ealiteitsgehalte van de geprognosticeerde kantoor capaciteit en groei van de
wer kgelegenheid.
Een belangrijk kritiekpunt op de MKBA is het ontbr eken van een NUL-variant.
Daar mee ontbreekt de noodzakelijke r efer entie voor de nieuwe var ianten en kan niet
wor den vastgesteld in hoeverr e die alternatieven problemen op het gebied van
bijvoorbeeld leefbaarheid, gezondheid en milieu kunnen oplossen. Ook zijn de in de
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MKBA voorgestelde ontwer pen voor de Korte Vliet-varianten onnodig duur in
ver gelijking met een ontwer p dat in opdr acht van Voor schoten door Volker Wessels
is gemaakt. Ver der heeft geen gewogen beoor deling tussen de alternatieven voor de
RijnlandRoute plaatsgevonden, zoals met de Ver kenning in 2005 was afgesproken.
Hoewel bij de startnotitie voor de MKBA geen variant is meegenomen die uitgaat van
het optimaliser en van het bestaande tr acé, moeten we nu constateren dat de
uitkomsten van de ver keer smodellen daar wel aanleiding toe geven (zie ook de
"second opinion" van Witteveen en Bos). Daarnaast geven de notities op veel van de
door ons gestelde vr agen geen of onvoldoende antwoord en bevatten zij onjuiste
aannames en andere fouten. De bij deze brief gevoegde bijlagen gaan hier nader op
in.
4. Ons standpunt en voorstel

1. Onderzoek het oplossend vermogen van een ingr ijpende opwaarder ing van
bestaand tr acé
Wij vinden dat onder zocht moet worden wat het oplossend vermogen is van een
ingrijpende ver betering van het bestaande tr acé. Hier toe zijn wij gekomen omdat:
-

er ook bij aanleg van een nieuwe wegver binding een aanzienlijk
maatregelenpakket nodig zal zijn om de knelpunten in de bestaande
infr astructuur op te lossen;

-

de "second opinion" van Witteveen en Bos aangeeft dat dit een r eële

-

onvoldoende is onderbouwd dat er een geheel nieuwe wegver binding nodig

oplossingsrichting lijkt te zijn (zie bijlage 3);
is.
Wanneer wij spreken over een ‘ingrijpende ver beter ing van het bestaande tr acé’, dan
doelen wij met name op de r econstructie/vervanging van de knooppunten LeidenWest en Lammenschansplein/Lammebrug/Europaweg en de ver br eding van de N206
tussen Katwijk en de A44. Daarbij is wat ons betr eft een combinatie van het
opwaarder en van de bestaande N206 met een nieuwe aansluiting op de A4 een
oplossingsrichting die recht doet aan de ernst van de knelpunten rond de
Lammebr ug en de Eur opaweg. Dit onder zoek zou ons inziens moeten gebeuren in
het kader van de noodzakelijke ver betering en aanpassing van de NEN en de MKBA.
Uiter aard kunnen hiervoor TNO en Witteveen en Bos mede ingeschakeld wor den.

2. Het Korte Vliet-tracé ver dient de voor keur boven het N11-west-tr acé
Voorschoten hecht gr ote waarde aan een unaniem standpunt bij de definitieve keuze
van het tr acé voor de RijnlandRoute. Mocht uit zor gvuldig en onafhankelijk nader
onder zoek blijken dat het opwaar deren van de bestaande infr astructuur onverhoopt
en alles afwegende geen r eële optie is, dan is alleen een geboorde tunnel denkbaar.
De voor keur blijft dan uitgaan naar het Korte Vliet-tr acé. Dit scoort op het gebied
van landschap, ecologie, leefkwaliteit en barrièrewer king veel beter dan het N11-

Blad 5

Ons Kenmer k : vdD/RR/MKBA en NEN

west-tr acé én kan goed gecombineer d worden met een aansluiting voor het Leidse
wegennet.

3. Bij het N11-west-tr acé is een geboor de tunnel onder Voor schoten de enig
denkbar e oplossing
Mocht blijken dat het opwaarder en van de bestaande infr astructuur geen optie is en
een Korte Vliet-tracé technisch onhaalbaar of - alles meeger ekend - aanzienlijk
duurder is dan een N11-westtrace, dan geldt ook hier dat alleen een geboorde
tunnel aanvaardbaar is. Wij voelen ons in deze mening gesteund door de uitspr aken
van de Stuurgroep RijnlandRoute 1 de Regio Holland Rijnland 2.3
Wij verzoeken u hier voor een duidelijk en stevig bestuurlijk commitment uit te
spr eken: als de RijnlandRoute door Voorschoten mocht komen, zal deze geboord

moeten wor den aangelegd . Aan de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van een
eventuele RijnlandRoute door (of beter : onder ) Voorschoten moeten de hoogste eisen
wor den gesteld, zodat de kwaliteiten van het gebied worden behouden en last en
hinder voor betrokken bewoners worden voor komen. Dat geldt overigens niet alleen
voor Voorschoten, maar ook voor ander e gemeenten en inpassingssituaties, zoals de
Stevenshof in Leiden en de Ommedijkse en Papenwegse polder tussen Voorschoten
en Wassenaar.

4. De MER en de weg daar naartoe
Wat betr eft het proces adviser en wij u om de NEN en de MKBA eer st aan te vullen, te
ver beter en en op een volwaar dig niveau te brengen, voordat u de MER-pr ocedur e
start. Vervolgens zal in de MER naast het N11-west-tr acé ook het Korte Vliet-tr acé
en het ingrijpend opwaarder en van het bestaande tr acé als variant meegenomen
moeten wor den.

1 Brief van de Stuurgro ep Rijnlandroute d.d. 29 novemb er 2008. "(citaat) "Vanwege de
doorsnijding van Voorschot en heeft de Stuurgro ep een voorkeur voor een ondergrondse variant
aldaar. De geboorde variant spreekt de stuurgroep bijzonder aan."voor een onderg rondse

variant, waarbij in het bijzonder de geboord e variant de stuurgroep bijzonder aanspreekt".
Mot ie, aangeno men in verg adering van Algemeen Bestuur van 28 maart 2007:
2007 "Dat Holland
Rijnland streeft naar een zodanige inp assing van de Rijnland route (ongeacht de definit iev e
2

tracékeuze) dat de wijk Noord-Hofland onlosmak elijk deel blijft uitmaken van de kern
Voorschoten en dat er geen barrière ontstaat die een ruimtelijke en sociale scheid ing
teweegbrengt, waarbij de mog elijkheid voor een tracé onder maaiveld in beg insel wordt
voorgestaan"
3 Brief dagelijks bestuur Holland Rijnland d.d. 21 januari 2008:

"Naar onze mening dient dan
ook de ondergrondse variant onder Voorschoten (zoals in de MKBA opgenomen als variant 1 en
5) tussen de spoorlijn en de Oostvlietpo lder in de aansluitt ende MER procedu re te worden
meeg enomen"
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Tenslotte
Wij vertrouwen erop dat u met onze opvatting en voorstellen terdege r ekening zult
houden en dat u die bij uw verder e oordeels- en besluitvorming zult meenemen. U
kunt rekenen op onze positieve houding en medewer king bij de oplossing van de
knelpunten in de oost-west relaties. Wij er kennen de r egionale belangen in dit
dossier , maar wij hebben er r echt op dat u de belangen van Voorschoten hierbij
r especteert.
Mocht u vragen hebben over ons standpunt, dan zijn wij gaarne bereid om een
toelichting te geven.
Hoogachtend,
De r aad van de gemeente Voorschoten,
de griffier ,

de voor zitter ,

J. van der Does

dr s. J.M. Staatsen

In afschrift aan:
•
•

Het dagelijks en algemeen bestuur van de r egio Holland Rijnland;
De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de Holland
Rijnland-gemeenten en de gemeente Wassenaar ;

•

De Stuurgroep Rijnlandr oute;

•

Het dagelijks en algemeen bestuur van Stadsgewest Haaglanden.

Bijlagen:
1. Knelpunten in de huidige N206
2. "Second opinion" TNO
3. "Second opinion" Witteveen en Bos

