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Besluitvorming eerste fase MER RijnlandRoute • 
1 maand opschuiven 

Achtergrond 
In de projectgroep RijnlandRoute d.d. 12 november j l . zijn door alle deelnemers een groot aantal 
opmerkingen geplaatst over het MER eerste fase RijnlandRoute. Het gaat hier grotendeels om 
details, maar ook om zaken die steekhoudend zijn en wat meer aandacht vragen. Het kost tijd 
om die opmerkingen de aandacht te geven die ze verdienen, omdat daarmee het rapport 
kwalitatief beter wordt. Het huidige tijdschema (w.o. 15/12 behandeling GS, 6/1 MKE, 27/1 PS) 
is dusdanig, dat het het RijnlandRouteteam en het adviesbureau aan tijd ontbreekt om alle 
opmerkingen de aandacht te geven die ze verdienen. 

Voorstel 
Ik wil voorstellen om de besluitvorming een maand op te schuiven. Dit geeft ons (door het 
kerstreces) twee weken extra om het MER kwalitatief de slag verder te brengen die het nodig 
heeft om tot een goede afweging te kunnen komen. 

Gevolgen 
De planning ziet er dan als volgt uit: 
10 december 2009 
15 december 2009 
12 januari 2010 
3 februari 2010 
24 februari 2010 
1 maart 2010 
Eind 2010 

behandeling MER in Stuurgroep RijlandRoute 
inleveren stukken BOGSDT 
behandeling in GS 
behandeling in MKE 
behandeling in PS 
Start tweede fase m.e.r. (gunning) 
Rapport tweede fase MER gereed 

Momenteel loopt de Europese aanbesteding tweede fase MER RijnlandRoute. Gunning is (en 
was) voorzien voor 1 maart 2010. Het vertragen van de besluitvorming met een maand heeft 
geen gevolgen voor de start en verloop van de tweede fase MER. Het MER zal wel een maand 
later ter inzage gelegd worden, waardoor vaststelling van de aanvullende richtlijnen wel wat 
vertraging oploopt. Getracht zal worden om in overleg met bureau m.e.r. hier wat druk achter te 
zetten (bijv. zorgen voor snelle ter inzage legging van het eerste fase MER-rapport). 
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Ook voor de discussie in het kader van BO MIRT in mei 2010 heeft de vertraging geen 
consequenties, aangezien dit een apart traject is dat buiten het m.e.r.-proces omgaat. 

Met vriendtelifke groet, 

..J L 
J.W.A. 
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