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1 Inleiding

Startnotitie
Deze startnotitie beschrijft de inhoudelijke hoofdlijnen en uitgangspunten voor het inpassingsplan 
ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is de wegverbinding van 
de A4 naar de kust bij Katwijk. 
De startnotitie wordt aangeboden aan Provinciale Staten om hen in een vroeg stadium te 
informeren over en in te laten stemmen met de inhoudelijke hoofdlijnen en uitgangspunten voor 
het inpassingsplan voor de realisatie van het tracé van de RijnlandRoute. De startnotitie vormt het 
bestuurlijk startpunt van het inpassingsplanproces. De startnotitie heeft geen wettelijke grondslag 
en daarmee is inspraak op deze startnotitie niet aan de orde.

De definitieve planbegrenzing wordt bepaald door het voorkeursalternatief dat volgt uit de 2e fase 
MER dat voor de RijnlandRoute wordt opgesteld. Vooruitlopend op de keuze van het 
voorkeursalternatief wordt voor twee alternatieven, Churchill Avenue en Zoeken naar Balans, een 
voorontwerp inpassingsplan voorbereid. Er is gekozen voor deze twee alternatieven, omdat deze 
het meest waarschijnlijk zijn als voorkeursalternatief. Na de keuze van het voorkeursalternatief 
wordt het voorontwerp inpassingsplan van het gekozen alternatief afgerond. Met dit voorontwerp 
wordt het formele proces van vooroverleg, inspraak en vaststelling doorlopen. Het verder 
opstellen van het andere inpassingsplan wordt gestopt zodra een tracékeuze is gemaakt. Er 
wordt dus één voorontwerp inpassingsplan formeel in procedure gebracht.

Inpassingsplan
Om de realisatie van de RijnlandRoute mogelijk te maken, kiest de provincie voor het ruimtelijke
instrument van het inpassingsplan1. De mogelijkheden om het project integraal te kunnen blijven
benaderen als (boven)regionale oost-westverbinding en het beperken van procedurerisico's zijn 
hiervoor de belangrijkste argumenten geweest. 

Met het inpassingsplan wordt een ruimtelijk-juridische basis gelegd voor de realisatie van de 
RijnlandRoute. De weg, de noodzakelijke voorzieningen en maatregelen zoals verhardingen, 
kunstwerken en natuur- en watercompensatie, worden bestemd. Het inpassingsplan heeft, 
afhankelijk van de tracékeuze, betrekking op het grondgebied van de gemeenten Katwijk, 
Voorschoten, Leiden, Wassenaar, Oegstgeest, Zoeterwoude en mogelijk Leidschendam-
Voorburg. Op het kaartbeeld op de volgende pagina is de ligging van de twee tracés, waar een 
voorontwerp inpassingsplan voor in voorbereiding is.

De RijnlandRoute zal, afhankelijk van de tracékeuze, in meer of mindere mate ingrijpen op het 
hoofdwegennet (A4, A44). In overleg met Rijkswaterstaat zullen voorafgaand aan de start van het 
inpassingsplanproces afspraken worden gemaakt over de te hanteren procedure voor de 
betreffende tracédelen en de daarbij behorende organisatie, verantwoordelijkheden en risico’s.

                                                       
1 Hiertoe heeft Provinciale Staten in de vergadering van 10 december 2008 besloten. 



Startnotitie inpassingsplan 4

Nut en noodzaak
De RijnlandRoute wordt voornamelijk aangelegd vanwege het gebrek aan oost-westverbindingen 
en de toenemende verkeersdruk op de bestaande verbindingen (onder meer A4 en A44). Op dit 
moment is de verkeersstroom vooral noord-zuid georiënteerd, via de A4 en de A44. Alle 
ontwikkelingen, waaronder woningbouw en bedrijvigheid, zorgen ervoor dat in de toekomst nog
meer verkeer gebruik zal maken van deze drukke wegen in de regio. De RijnlandRoute is ook 
nodig om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. 



Startnotitie inpassingsplan 5

Leeswijzer
Deze startnotitie is als volgt opgebouwd:
 In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de voorgeschiedenis en aanleiding van het op te 

stellen inpassingsplan;
 In hoofdstuk 3 wordt in hoofdlijnen het beleidskader geschetst waarbinnen het inpassingsplan 

wordt opgesteld. Hierbij wordt ingegaan op het provinciale en regionale beleid ten aanzien 
van de RijnlandRoute en op welke wijze dit vertaald zal worden in het inpassingsplan;

 In hoofdstuk 4 wordt de opzet van het inpassingsplan toegelicht en wordt nader ingegaan op 
een aantal wettelijk verplichte onderzoeken en de doorwerking hiervan in het inpassingsplan;

 In hoofdstuk 5 wordt een aantal relevante aspecten ten aanzien van de financiële 
uitvoerbaarheid van het inpassingsplan toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op het 
exploitatieplan, eventuele onteigening en planschade;

 In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de volgende fase, namelijk de vergunningverlening 
en de mogelijkheid om de coördinatieregeling toe te passen. Daarnaast wordt ingegaan op 
de relatie met een milieueffectrapportage;

 In hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke partijen betrokken worden bij het inpassingsplan en 
op welke wijze gecommuniceerd wordt met deze partijen;

 In hoofdstuk 8 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de te doorlopen procedure, 
inclusief een beschrijving van de op te leveren deelproducten.
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2 Aanleiding en voorgeschiedenis

2.1 Aanleiding

Het project RijnlandRoute heeft betrekking op twee regio’s, te weten de regio Holland-Rijnland en 
in mindere mate op het stadsgewest Haaglanden (grondgebied gemeente Wassenaar en 
Leidschendam-Voorburg). 

De regio Holland-Rijnland ligt in het hart van de westelijke Randstad en is gelegen in de nabijheid 
van Amsterdam en Den Haag, Schiphol en de Rotterdamse haven. In de regio zijn enkele 
bedrijfstakken en kennisinstellingen van internationale allure gehuisvest. Het stadsgewest 
Haaglanden is de dichtstbevolkte regio van Nederland en kent een rijkgevarieerd aantal functies.
De centrale ligging van de regio Holland Rijnland maakt dat zij een belangrijke schakelfunctie in 
de bereikbaarheid van de westelijke Randstad vervult. Ook in stadsgewest Haaglanden is
bereikbaarheid een belangrijk punt van beleid. Een groot deel van de inwoners maakt dagelijks 
gebruik van de beschikbare infrastructuur. 

Beide regio’s kennen nu een hoge verkeersbelasting op zowel het onderliggende wegennet als 
het hoofdwegennet. Het huidige wegennet kan het verkeer nauwelijks verwerken. Deze situatie 
zal naar verwachting in de toekomst alleen nog maar verergeren. Daarnaast hebben beide regio’s 
een aantal ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit gaat onder meer om het 
realiseren van woningbouw voor de eigen woningbehoefte, waaronder het ontwikkelen van de 
locatie Valkenburg en de locatie Leidschenveen. Daarnaast gaat het om economische impulsen 
in onder meer de Greenport en Bio Science Park. Voor die ontwikkelingen is het principe van 
'eerst bewegen, dan bouwen' een belangrijk uitgangspunt.

De RijnlandRoute zal een belangrijke bijdrage bieden aan het oplossen van huidige en
toekomstige bereikbaarheids- en leefbaarheidproblemen en het mogelijk maken van ruimtelijk-
economische ontwikkelingen.

2.2 Voorgeschiedenis

Het project RijnlandRoute kent een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1948. Toen stagneerde de 
realisatie van het uitbreidingsplan “Zuidwest” van de gemeente Leiden, vanwege onduidelijkheid 
over de nieuw aan te leggen verbinding tussen de A4 en de A44. In de jaren zestig komt de 
verbinding tussen de A4 en de A44 opnieuw ter sprake. Twintig jaar later is de verbinding 
wederom onderwerp van gesprek als Rijkswaterstaat vergevorderde plannen heeft voor de 
aanleg van de Rijksweg 11. De aanleg is niet doorgegaan en de bereikbaarheidsproblemen 
bleven bestaan.

Het besef dat de verkeersproblemen en de leefbaarheidproblemen opgelost moeten worden
leidde tot overleg in regionaal verband tussen de Provincie Zuid-Holland en de
Samenwerkingsorganen Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek (latere Regio Holland-Rijnland).
Dit overleg resulteerde in 2002 in een door alle partijen gedragen Programma van Afspraken.



Startnotitie inpassingsplan 7

In het Programma van Afspraken worden de grote regionale projecten in de As Leiden Katwijk als 
RijnlandRoute, RijnGouweLijn, Leiden-Centraal en locatie Valkenburg in samenhang beschouwd.
In 2003 besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de projecten “Verbreden N206 Katwijk-
Leiden” en “Verbinding A4-A44” samen te brengen onder het project “RijnlandRoute”. Dit omdat
beide projecten verkeerskundig, fysiek en bestuurlijk niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Vervolgens is in 2005 een verkenningenstudie verschenen naar haalbare oplossingen. In 2007-
2008 is door middel van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) een nader
onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten van de 
RijnlandRoute. Naar aanleiding van de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT) in de Vaste Kamercommissie is eind 2007 bepaald dat het project
RijnlandRoute als integraal project zou moeten worden bekeken samen met de ontwikkelingen
van Valkenburg, de RijnGouweLijn, de Greenport en het Bio Science Park.

Op 25 juni 2008 heeft Provinciale Staten de uitkomsten van de MKBA geaccepteerd en groen 
licht gegeven voor het vervolg van de project-m.e.r. In december 2008 is de Startnotitie m.e.r. 
door Provinciale Staten aanvaard, waarna begin 2009 is gestart met de MER. De MER is 
verdeeld in twee fasen. Het eindresultaat van de 1e fase is op 24 februari 2010 vastgesteld door 
Provinciale Staten. In maart 2010 is gestart met de 2e fase MER. De resultaten van de 
samenwerking met Rijk en regio, de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR, gestart begin 
2009), worden verwerkt in beide fasen van de MER.
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3 Beleidsuitgangspunten

3.1 Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland (2010)

De kern van de Provinciale Structuurvisie is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en 
diversiteit van de verschillende Zuid-Hollandse gebieden. In 2020 moet Zuid-Holland de provincie 
zijn waar het goed wonen, werken en leven is. Dit wil zij bereiken door middel van realisering van 
een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers 
aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, 
landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten voor de provincie.

Het regionale verkeer blijft zich ontwikkelen. Om het stedelijke netwerk goed te laten functioneren 
is daarom een kwaliteitssprong in het regionale verkeersnetwerk vereist. De RijnlandRoute is 
cruciaal in de As Leiden-Katwijk voor de daar reeds geplande ontwikkelingen. Ook voor de regio 
en de greenport Bollenstreek is dit essentieel.

3.2 Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (2003)

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan 2002-2020 (PVVP) geeft aan hoe de provincie Zuid-
Holland de komende jaren haar beleid op het terrein van verkeer en vervoer vorm wil geven. In 
het verlengde van het Nationaal Verkeer- en Vervoer Plan (NVVP) van het rijk, geeft het PVVP
een antwoord op de problemen ten aanzien van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid in Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland geeft in het PVVP (deel A) haar beleidsvisie voor de komende jaren.
Het oost-west autoverkeer tussen de A4 en het zuidelijk deel van de Duin- en Bollenstreek maakt 
thans gebruik van de N206 door Leiden (Churchilllaan / dr. Lelylaan). De intensiteit is dusdanig 
hoog dat op deze routes ernstige doorstromings- en bereikbaarheidsproblemen optreden.
Er zijn drie mogelijkheden voor een nieuwe verbinding ten zuidwesten van Leiden:
1. Uitvoeren als deel van het nationaal netwerk;
2. Als regionale weg;
3. Of opwaarden en aanpassen van de route via de Churchilllaan in Leiden Zuid.

3.3 Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur 2011 – 2025

De RijnlandRoute is opgenomen in het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI). Elk 
jaar wordt het MPI als onderdeel van de begroting van de provincie Zuid-Holland opgesteld en 
vastgesteld. Het MPI is een (financieel) planningsinstrument waarin de uitgaven en inkomsten 
voor de verschillende provinciale infrastructurele projecten per programma staan weergegeven. 
De programma’s zijn bedoeld om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 
provincie Zuid-Holland te vergroten. 
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3.4 Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (2009)

De Regionale Structuurvisie geeft aan waar de regio Holland-Rijnland in ruimtelijk-functionele zin 
naartoe wil in de toekomst. Uitgangspunt is het investeren in de infrastructuur van de regio, zowel 
in wegen (voornamelijk de oost-westroutes) als in een openbaar vervoernetwerk. Een vitale regio 
vereist een goede bereikbaarheid.

Investeringen zijn voorzien in een uitstekend OV-netwerk en een goede weginfrastructuur door 
het verbeteren van de oost-westverbindingen. Concrete verbindingen die worden genoemd zijn 
de RijnlandRoute, de Noordelijke Ontsluiting Greenport en de Noordelijke randweg Rijnsburg. 
Hierbij geldt als uitgangspunt: eerst bewegen, dan bouwen.

3.5 Regionaal Structuurplan Haaglanden

Het Regionaal Structuurplan (RSP) kijkt door naar 2020 (en soms 2030) en omvat de grote lijnen 
voor de ambities en ontwikkelingen op verschillende terreinen, zoals verkeer, wonen, werken, 
water en groen. Het RSP is een integraal plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Haaglanden 
en het kader voor het regionale beleid op het gebied van milieu, groen, mobiliteit, wonen en 
economie en voor lokale plannen, zoals bestemmingsplannen.

Het RSP geeft aan dat de bereikbaarheid moet verbeteren. Tegelijk moet de verkeersveiligheid 
verbeteren en de milieubelasting van het verkeer verminderen. 
De aanleg van nieuwe wegen en het verbeteren van bestaande wegen gebeuren heel gericht. 
Het is de bedoeling om in 2020 geen extra files in de regio te hebben en de grote autowegen 
beter in hun omgeving in te passen. 
Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen in de As Leiden-Katwijk zijn maatregelen extra 
noodzakelijk om een verkeersinfarct op de N44/A44 te voorkomen. Het RSP stelt dat een goed 
ingepaste Rijnlandroute hieraan kan bijdragen, maar ook dat op de N44/A44 zullen maatregelen 
noodzakelijk zijn.
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4 Opzet inpassingsplan

4.1 Algemeen

De opzet van het inpassingsplan zal doelmatig en functioneel zijn. Het inpassingsplan bestaat uit 
een plankaart (verbeelding), planregels (voorschriften) en een toelichting. 

In de toelichting wordt ingegaan op de ruimtelijk relevante onderdelen van het tracé, evenals op 
andere relevante ruimtelijke plannen en beleidsnota’s (beleidskader) en de diverse onderzoeken 
(op het gebied van onder andere milieuhygiëne en archeologie) die in het kader van de 
planontwikkeling zijn of worden verricht. Deze onderzoeken dienen als basis voor de toelichting, 
waarbij voor een aantal onderwerpen nog een verdiepingsslag dient te worden gemaakt2. In de 
toelichting wordt een aantal figuurkaarten opgenomen, waaronder essentiële kaarten van het 
tracé.

Het juridisch bindende gedeelte van dit inpassingsplan zal bestaan uit de plankaart en planregels. 
De bestemmingen die op de plankaart zijn ingetekend zullen van een toelichting worden voorzien. 
Naast de bestemmingen zal het plan een aantal algemene regels bevatten, zoals begrips- en 
gebruiksregels, regels betreffende wijze van meten, enzovoorts.

Gelet op de inwerkingtreding van de digitale onderdelen van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
op 1 januari 2010, zal bij het opstellen van het inpassingsplan worden aangesloten op de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008). Dat wil zeggen dat een vaste 
indeling van plankaart en -regels aangehouden zal worden en dat de plankaart op een zodanige 
manier getekend wordt dat deze eenvoudig geschikt te maken is voor digitale toepassingen en 
uitwisseling met andere instanties3.

De definitieve planbegrenzing wordt onder meer bepaald door het voorkeursalternatief dat volgt 
uit het 2e fase milieueffectrapport (MER) dat voor de RijnlandRoute wordt opgesteld. De 
definitieve planbegrenzing wordt bekend voordat het voorontwerp inpassingsplan gereed is.

4.2 Inpassingsplan in relatie tot de MER

Een tussentijdse toetsing van de commissie voor de m.e.r. heeft plaatsgevonden (d.d. 24 
augustus 2011). De commissie adviseert om de MER 2e fase op een aantal punten aan te 
passen. Momenteel wordt de 2e fase MER daarom aangepast. De onderzoeken voor de MER 
zullen op inpassingsplanniveau uitgevoerd worden. Hiermee zijn (delen van) onderzoeken direct 
bruikbaar voor het inpassingsplan. 

                                                       
2 Afhankelijk van de diepgang, het detailniveau en de conclusies is het noodzakelijk een aantal onderzoeken op 

inpassingsplanniveau te brengen. Bij de start van het inpassingsplan zal worden bepaald om welke onderzoeken dit 

gaat.
3 Conform het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2008 (IMRO 2008).
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Het aanpassen van de 2e fase MER gebeurt tegelijkertijd met het opstellen van de voorontwerp
inpassingsplannen. Waar nodig zal nader onderzoek worden uitgevoerd en zullen ook deze 
resultaten worden verwerkt. Na afronding van de 2e fase MER en vaststelling van het 
voorkeursalternatief, zal het voorontwerp inpassingsplan voor één van de twee alternatieven 
afgerond worden en verder in procedure gebracht worden. 

In het kader van de formele ter inzage legging zal de 2e fase MER met het voorontwerp
inpassingsplan ter inzage worden gelegd. De uiteindelijke resultaten van de 2e fase MER worden 
in het definitieve inpassingsplan verwerkt. 

Na inwerkingtreding van het inpassingsplan zal deze in de plaats treden van het gemeentelijk 
bestemmingsplan of de gemeentelijke bestemmingsplannen waarop het inpassingsplan 
betrekking heeft.

4.3 Onderzoeken

In een inpassingsplan moet voor een aantal haalbaarheidsaspecten aangetoond worden dat het 
plan uitvoerbaar is. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling dient inzichtelijk gemaakt te worden of er 
belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn voor de beoogde ontwikkeling. De milieukwaliteit 
vormt daarin een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies, waaronder een 
provinciale weg. 

De onderwerpen die in het kader van het inpassingsplan aan de orde komen zijn:
 Verkeer;
 Verkeersveiligheid;
 Geluid;
 Luchtkwaliteit;
 Bodem;
 Flora en fauna (ecologie);
 Water
 Landschap, cultuurhistorie en archeologie;
 Externe veiligheid;
 Tunnelveiligheid.
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5 Uitvoeringsparagraaf

5.1 Financiering

In overleg met het Rijk en de regio is gekomen tot een principe afspraak over de bijdragen van de 
betrokken partijen. Op dit moment is de financiering van het project op planonderdelen nog niet 
volledig sluitend. De komende maanden zullen tussen de betrokken partijen (provincie, Rijk en 
regio) hierover nadere afspraken gemaakt worden. 

De exploitatie van de RijnlandRoute voorziet in de aankoop van gronden en andere bijkomende
kosten, waaronder nadeelcompensatie. In het kader van de tracékeuze en het voorontwerp
inpassingsplan zal duidelijkheid worden verschaft over de financiële uitvoerbaarheid van het 
inpassingsplan. Bij vaststelling van het inpassingsplan dient aangetoond te worden dat het plan 
financieel-economische uitvoerbaar is. 

5.2 Exploitatieplan

In de Wro is bepaald dat, voor een aantal in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 6.12 lid 1 Wro 
jo. artikel 6.2.1 Bro) benoemde bouwplannen, een exploitatieplan moet worden opgesteld. De 
aanleg van een openbare weg is hier niet in opgenomen. Het opstellen van een exploitatieplan is 
daarom niet aan de orde. 
In materiele zin heeft een exploitatieplan geen toegevoegde waarde, aangezien de uitvoering van 
het inpassingsplan in dit geval al anderszins verzekerd is (zie paragraaf 5.1).

5.3 Grondverwerving

Voor de aanleg van de weg is het van belang dat de provincie de benodigde gronden kan 
verwerven. Uitgangspunt hierbij is om via minnelijk overleg tot aankoop te kunnen komen. Omdat 
niet zeker is dat alle percelen tijdig minnelijk kunnen worden verworven zal, indien nodig, het 
middel van onteigening worden ingezet.

5.4 Planschade

Het is denkbaar dat de beoogde aanleg van de RijnlandRoute kan leiden tot planschade voor de 
eigenaren van aangrenzende percelen. In de 2e fase MER wordt bij de inventarisatie van 
vastgoedkosten ook geïnventariseerd welke panden in aanmerking zouden kunnen komen voor 
planschade. Er is daarvoor een bedrag in de kostenraming opgenomen onder de post vastgoed. 
Bij het opstellen van het inpassingsplan zal een planschade-risicoanalyse worden uitgevoerd. In 
de Wro is in artikel 6.1 het toetsingskader bepaald.
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6 Flankerende wettelijke proceselementen

6.1 Coördinatieregeling

In de Wro is de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een coördinatieregeling. Deze
regeling houdt in dat het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid krijgt 
vergunningaanvragen op grond van andere wetten en verordeningen (gebundeld) voor te 
bereiden en bekend te maken. Ook is het mogelijk de medewerking van de in eerste aanleg 
hiermede belaste bestuursorganen te vorderen. Zelfs is het mogelijk om Gedeputeerde Staten de 
bevoegdheid toe te kennen die vergunningen af te geven in plaats van gemeentebesturen, 
waterschappen e.d. Bekeken zal worden welke voor- en nadelen hieraan kleven. Een besluit om 
gebruik te maken van de coördinatieregeling moet door Provinciale Staten worden genomen, 
gelijktijdig met de vaststelling van het inpassingsplan.

6.2 Milieueffectrapportage

Bij omvangrijke projecten met veel gevolgen voor de omgeving is een milieueffectrapport (MER) 
wettelijk verplicht. De wettelijke verplichting volgt uit het Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer. Dit 
geldt ook voor het project RijnlandRoute. 

In een MER worden alle effecten omschreven die een project kan hebben op de natuur, zoals de 
bodem, flora en fauna, water en landschappen. Ook worden de effecten omschreven die van 
invloed zijn op de mens, zoals geluid, luchtkwaliteit, verkeer en vervoer en recreatie. Door het 
opstellen van een MER wordt vroeg in de besluitvorming duidelijk wat de milieueffecten kunnen 
zijn en kan het milieubelang volwaardig meewegen in de besluitvorming rondom de verdere 
uitwerking en vormgeving van de voorgenomen ontwikkeling.

Door de Provincie Zuid-Holland is besloten om de m.e.r.-procedure van de RijnlandRoute in twee 
fasen te verdelen. Door de opsplitsing in twee fasen kan de onderzoekslast in de tweede fase 
worden beperkt. Op basis van de 1e fase MER is een aantal alternatieven en varianten 
afgevallen. In de 2e fase MER worden de volgende varianten meer diepgaand onderzocht:
 N11-West, variant 2
 N11-West, variant 4
 Zoeken naar Balans
 Zoeken naar Balans, variant A
 Zoeken naar Balans, variant F
 Churchill Avenue
 Churchill Avenue gefaseerd

De 2e fase MER dient nog aangepast te worden. Dit gebeurt tegelijkertijd met het opstellen van 
het voorontwerp inpassingsplan. De uitkomsten hiervan vormen een belangrijke input voor het 
uiteindelijke inpassingsplan. 
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6.3 Crisis- en herstelwet

Inpassingsplannen vallen onder de werking van de Crisis- en herstelwet (Chw). Wanneer 
provinciale staten het inpassingsplan RijnlandRoute vaststellen, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van 
de Chw van rechtswege van toepassing. In het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan en 
in de bekendmaking daarvan moet expliciet vermeld worden, dat het een besluit betreft waarop 
de Chw van toepassing is. 

De Chw brengt een aantal ‘voordelen’ met zich mee. In de beroepsfase (Raad van State) is een 
sneller besluit van de rechter mogelijk. In plaats van circa één jaar is een behandelingstermijn 
van zes maanden in de beroepsfase uitgangspunt. Ook kunnen lagere overheden – gemeenten –
geen beroep instellen tegen het besluit van Provinciale Staten.
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7 Betrokken partijen en communicatie

7.1 Betrokken partijen

De volgende partijen zullen aan het opstellen van het inpassingsplan een bijdrage leveren:

Interne partijen
Bestuurlijk opdrachtgever
Ingrid de Bondt (gedeputeerde verkeer)

Ambtelijk opdrachtgever
Bert Jacobs (hoofd afdeling verkeer en vervoer)

Ambtelijk opdrachtnemer
Bert Driesse (projectdirecteur RijnlandRoute)

Externe partijen
Extern Adviseur
Een extern adviesbureau zal worden ingeschakeld voor het opstellen van het inpassingsplan. 
Tevens ondersteunt zij het projectteam bij de verschillende processtappen.

Gemeenten en Rijk
Naast de formele communicatiemomenten (zie paragraaf 7.2) zal met de gemeenten en het Rijk 
(Rijkswaterstaat) zoveel als mogelijk ambtelijk afstemming worden gezocht met onder andere 
bestemmingsplanspecialisten.

Er zal een aparte werkgroep inpassingsplan RijnlandRoute worden samengesteld, onder 
voorzitterschap van de provincie. In deze werkgroep worden met gemeenten nadere afspraken 
gemaakt over onder meer de te hanteren plansystematiek, ruimtelijk en functioneel relevante 
informatie en beleidsmatige uitgangspunten. Voor de Rijkswaterstaat onderdelen van de 
inpassingsplannen zullen met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt worden. De kwestie of deze 
Rijkswaterstaat onderdelen wel of niet meegenomen worden in het inpassingsplan is daarbij aan 
de orde. Rijkswaterstaat moet wellicht voor die delen een Tracébesluit nemen. Voorafgaand aan 
de start van het inpassingsplan zullen deze afspraken formeel vastgelegd worden.
Daarnaast komen in de stuurgroep RijnlandRoute en de projectgroep RijnlandRoute alle 
producten van het inpassingsplan aan de orde.

7.2 Communicatie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening zijn GS verplicht de gemeenteraden te horen met 
betrekking tot het inpassingsplan. Daarbij laat de wet in het midden op welk moment dit dient te 
gebeuren, doch in ieder geval voor de vaststelling van het ontwerp inpassingsplan. Het formeel 
horen van de gemeenteraden zal in ieder geval pas gebeuren nadat er een tracékeuze is 
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gemaakt. Ook is er vooroverleg met (maatschappelijke) organisaties, zoals het waterschap, in het 
kader van artikel 3.1.1 van de Bro. 

Wanneer de tracékeuze is gemaakt en het bijbehorende ontwerp inpassingsplan gereed is, wordt 
het voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Na het vrijgeven van het ontwerp inpassingsplan door 
Gedeputeerde Staten wordt dit met een openbare kennisgeving bekendgemaakt waar en 
wanneer het ontwerp inpassingsplan ter inzage ligt en op welke wijze belanghebbenden een
zienswijze kunnen indienen. Daarnaast wordt de 2e fase m.e.r. tegelijkertijd met het 
inpassingsplan aangepast en met het voorontwerp inpassingsplan ter visie gelegd. Bij de 
aanvang van deze ter visietermijn kan nog een informatieavond voor belangstellenden worden 
georganiseerd.

Belanghebbenden worden vervolgens geïnformeerd over de vaststelling van het inpassingsplan 
door Provinciale Staten met daarin de verwerkte zienswijzen. Het inpassingsplan wordt ter inzage 
gelegd en, bij een afwijzing van zienswijze of een gewijzigd vastgesteld inpassingsplan, bestaat 
de mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de Raad van State.
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8 Procedure

De procedure voor het vaststellen van het inpassingsplan is hieronder aangegeven. De
procedure is gebaseerd op de wettelijk geldende regels (Wro) en is gespiegeld aan de procedure 
voor het vaststellen van een structuurvisie en verordening. Er wordt rekening gehouden met de 
aanpassing van de 2e fase MER, maar dit is in onderstaand schema niet expliciet aangegeven.

Wat te doen? besluit GS / PS duur (ca.) restricties

1 Instemmen startnotitie GS 3 weken

PS 8 weken

2 Opstellen voorontwerp IP (2 trace’s) ±15 weken start na 1

3 Vrijgeven voorontwerp IP (1 tracé) GS 3 weken Start na stap 2 én na keuze 
voorkeursalternatief

4 Horen gemeenteraden 8 weken start na 3

5 Vooroverleg Bro en inspraak 6 weken Start na 3

6 Reacties vooroverleg en inspraak
behandelen

±8 weken start na 5

7 Opstellen ontwerp IP start na 5 en 6

8 Vrijgeven ontwerp IP GS 3 weken start na 7

9 Informatieavond 0 weken start na 8 en gelijk met 10

10 Ter inzage legging voor belanghebbenden 6 weken start gelijk met 8

11 Zienswijzen behandelen en verwerken ±8 weken start na afloop van de 
termijn van 10

12 Vaststellen IP PS GS
PS

12 weken Start na 11

Aanvangsbesluit coördinatieregeling PS facultatief

Verzoek aan Kroon tot onteigening PS

13 Ter inzagelegging vaststellingsbesluit GS 6 weken Binnen 2 weken na 
besluitdatum 12

14 Beroepsprocedure ±1 jaar start na 12
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Ad 1: Instemmen opstellen inpassingsplan / opstellen startnotitie / instemmen met 
startnotitie
Met het vaststellen van deze startnotitie is door PS ingestemd met het opstellen van een 
inpassingsplan, waarin de inhoud, omgeving en procedure van het inpassingsplan wordt 
beschreven. Aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zal worden gevraagd in te stemmen 
met de startnotitie. Achtergrond is dat Provinciale Staten het inpassingsplan uiteindelijk vast 
zullen stellen en dat zij door middel van deze startnotitie op de hoogte zijn. Bijsturen van de 
inhoud van het inpassingsplan door Provinciale Staten wordt hiermee mogelijk. 

Ad 2: Opstellen voorontwerp inpassingsplannen
Op basis van alle aanwezige kennis, studies en onderzoeken zullen twee voorontwerp 
inpassingsplannen worden opgesteld die van voldoende kwaliteit zijn om het wettelijke 
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro te voeren. Tegelijkertijd wordt de 2e fase MER aangepast. Na 
vaststelling van het voorkeursalternatief wordt één voorontwerp inpassingsplan verder in 
procedure gebracht.

Ad 3: Vrijgeven voorontwerp inpassingsplan
Gedeputeerde Staten zal worden gevraagd het voorontwerp inpassingsplan vrij te geven voor 
ondergenoemd vooroverleg en het horen van de gemeenteraden. 

Ad 4: Horen gemeenteraden
Voor het vaststellen van het inpassingsplan door Gedeputeerde Staten, dienen de 
gemeenteraden gehoord te zijn. Letterlijk luidt Wro art. 3.26:
“Indien sprake is van provinciale belangen kunnen provinciale staten, de betrokken 
gemeenteraad gehoord, voor de daarbij betrokken gronden een inpassingsplan 
vaststellen….”

Er wordt verder niet aangegeven wanneer en hoe de gemeenteraden gehoord dienen te worden. 
De betrokken wethouders van de gemeenten worden schriftelijk formeel op de hoogte gesteld 
van het voornemen van de Provincie een inpassingsplan op te stellen. Informeel is dit voornemen 
al langer bij de gemeenten bekend. Om aan de formele vereisten te voldoen zal de 
gemeenteraad worden gehoord. Het voorontwerp van het inpassingsplan zal naar de betreffende 
gemeenteraden worden gestuurd (eventueel digitaal) met het verzoek om commentaar. 

Ad 5: Vooroverleg Bro en inspraak
Conform art. 3.1.1 Bro zal vooroverleg worden gepleegd met gemeenten, waterschappen en het 
Rijk voor wie dit inpassingsplan van belang is. Vooroverleg wordt gepleegd door het versturen 
van het voorontwerp inpassingsplan (digitaal) naar de belanghebbenden met het verzoek tot 
opmerkingen en commentaar. Waar nodig zal hierover overleg worden gepleegd. Daarnaast 
wordt het voorontwerp inpassingsplan 6 weken ter visie gelegd voor inspraak. Een ieder mag 
hierop reageren.

Ad 6: Verwerken reacties vooroverleg en inspraak
De reacties vanuit het vooroverleg en de inspraak worden beantwoord en opgenomen en 
eventueel verwerkt in het inpassingsplan.
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Ad 7: Opstellen ontwerp inpassingsplan
Het beantwoorde commentaar op het voorontwerp inpassingsplan en de aangepaste 2e MER kan 
leiden tot het aanpassen van het inpassingsplan. Dit resulteert uiteindelijk in het ontwerp
inpassingsplan.

Ad 8: Vrijgeven ontwerp inpassingsplan
Gedeputeerde Staten zal worden gevraagd het ontwerp inpassingsplan vrij te geven voor 
ondergenoemde kennisgeving en ter inzage legging. De aangepaste 2e fase MER wordt als 
bijlage ingevoegd. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp inpassingsplan en de 
inhoud van de 2e fase MER.

Ad 9: Informatieavond
Kort voorafgaand aan de periode van ter inzage legging worden informatieavonden 
georganiseerd. Dit is geen wettelijke of procedurele verplichting, maar volgt uit de gekozen 
aanpak voor het betrekken van de omgeving bij het tracé. 

Ad 10 : Kennisgeving en ter inzagelegging inpassingsplan
Het inpassingsplan wordt ter inzage gelegd. Voorafgaand hiervan wordt dit bekend gemaakt op 
de wijze die in artikel 3.8 van de Wro is beschreven (Regionaal dagblad, huis aan huis blad, 
Staatscourant, overheidsdiensten).

Ad 11: Zienswijzen behandelen en verwerken
Iedereen kan een zienswijze indienen. De ontvangen zienswijzen worden verwerkt in een Nota 
van beantwoording en waar nodig wordt het inpassingsplan aangepast.

Ad 12: Vaststellen inpassingsplan
Provinciale Staten stellen het inpassingsplan vast en beslissen over het voornemen tot 
onteigening. De Kroon neemt het eigenlijke onteigeningsbesluit4

Ad 13: Ter inzagelegging
Gedeputeerde Staten leggen het vastgestelde inpassingsplan ter inzage en verzorgen de 
publicatie hiervoor.

Ad 14: Beroepsprocedure
Tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan staat voor belanghebbenden
rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Voor de beslissing over onteigening gelden de regels en procedure uit de Onteigeningswet.

                                                       
4 Per 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet in werking getreden. In de nieuwe procedure zal de Kroon op 

verzoek van Provinciale Staten een besluit nemen waarin gronden ter onteigening worden aangewezen. 

Gemeenten en provincies nemen geen onteigeningsbesluiten meer.


