
 

 

     De wijkvereniging van de Stevenshof 

 

Leiden, 24 februari 2015 

 

 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Postbus 20019 

2500 EA Den Haag 

 

 

Betreft: Beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute   
  
 

Geachte Afdeling, 

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute 

ingesteld.  

De Wijkraad Stevenshof stelt beroep in tegen dit besluit.  

De wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 

40447286, heeft onder meer als statutaire doelstelling het bevorderen van het welzijn van de 

bewoners van de wijk Stevenshof  in Leiden. Het Tracébesluit A44 Rijnlandroute en het Provinciaal 

Inpassingsplan Rijnlandroute raken de belangen van de Wijkraad in directe zin, doordat deze 

besluiten de bestemming wijzigen van gronden die deels gelegen zijn binnen de grenzen van het 

gebied waarin de Wijkraad werkzaam is, dan wel daaraan direct grenzen. 

In de voorgaande fasen van het project Rijnlandroute heeft de Wijkraad deze belangen onder meer 

actief behartigd door inspreken tijdens Staten- en commissievergaderingen van Provinciale Staten 

van Zuid-Holland, door het indienen van zienswijzen op startnotities, milieu-effectrapportages, 

(voor)ontwerp inpassingsplannen en het ontwerp-tracébesluit, alsmede door het organiseren van 

discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van de bewoners en door het indienen van 

alternatieve voorstellen voor de Rijnlandroute dan wel onderdelen daarvan.  

Het beroepsschrift is aan deze brief gehecht, alsmede een kopie van de genoemde besluiten. Voor de 

goede orde melden wij dat wij eveneens in beroep gaan tegen het Tracébesluit A44 Rijnlandroute , 

dat in grote mate samenhangt met het besluit waartegen wij beroep aantekenen. 

 



 

 

Verzoeken 

Wij verzoeken de Afdeling om de besluiten die tezamen de Rijnlandroute mogelijk maken, te weten 

het provinciaal inpassingsplan Rijnlandroute en de Tracébesluiten Rijnlandroute, gezamenlijk te 

behandelen. De Wijkraad is belanghebbende bij meerdere van deze besluiten. Genoemde besluiten 

betreffen een en hetzelfde overkoepelende initiatief (‘de Rijnlandroute’) en zijn in grote mate 

samenhangend, zoals blijkt uit de gezamenlijke bekendmaking van de besluiten, de gezamenlijke 

voorbereiding door beide bestuursorganen, de nauw aaneensluitende verbeelding, het grote aantal 

gelijke toelichtende en onderbouwende stukken en de nagenoeg eensluidende beantwoording van 

ingediende zienswijzen op eerdere ontwerpbesluiten. 

Wij doen dit verzoek mede omdat daarmee eventuele voor ons nadelige juridische gevolgen (zoals in 

het beroepsschrift betoogd onder ‘ gesplitste procedures’) van het gescheiden behandelen van 

genoemde besluiten kunnen worden vermeden. 

Inschakeling StAB 

Wij verzoeken de Afdeling om ter zake van ‘technische aspecten’ (zoals verkeersprognoses, 

luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid) van ons beroep deskundigenadvies te vragen van de 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). 

Wij vertrouwen op een zorgvuldige behandeling van dit beroepschrift, 

Hoogachtend, 

Het Bestuur van de Wijkraad Stevenshof, namens deze 

 

 

Ron Derogee ( Voorzitter )     Joke Groen-de Kruis ( Secretaris ) 

Bijlagen:  

- kopie van het vaststellingsbesluit Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute  

- beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute  

 

 

Contactadres : 

Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof 

p/a De heer H.Osinga 

Nellie van Kolstraat 57 

2331 GH Leiden 

06-24929206 

hosinga@ziggo.nl  

mailto:hosinga@ziggo.nl
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Besluit van Provinciale Staten  

 
 

 
 
Vergaderdatum 

December 2014 
 

Nummer 

6759 
 

 
 

 
 

 

Onderwerp 

Vaststelling inpassingsplan RijnlandRoute 

 

 

 
1 Besluit 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

Gelet op: 

- Artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening 

- Artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet 

- Ontwerp-inpassingsplan van 18 maart 2014 

- De ingediende zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute 

- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10 december tot vaststelling 

van de hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het inpassingsplan RijnlandRoute. 

- De Tracébesluiten A4 en A44(wordt nagezonden) 

 

Besluiten: 

1. Vast te stellen de Nota van beantwoording ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute; 

2. Vast te stellen de Nota van wijziging ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute; 

3. Vast te stellen het inpassingsplan RijnlandRoute met planidentificatie 

NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VA01 

4. Dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheden en verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, 

eerste lid, onder a en c van de Wet ruimtelijke ordening, uitoefenen met betrekking tot 

artikelen  14.4, 24.3, 31 en 32.1 van de planregels; 

5. Dat het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de bevoegdheden en 

verplichtingen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, c en d van de Wet ruimtelijke 

ordening, uitoefenen met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in de artikelen  

3.4.1, 3.5.3, 5.5, 6.3, 13.4, 18.3.1, 18.5, 19.3, 19.5, 20.4, 21.3, 21.5, 22.3, 23.3, 25.3, 

25.5, 26.3, 26.5, 27.3, 27.5, 28.3, 30.2.2, 30.3, 32.2, 32.3 en 34.2 van de planregels; 

6. Dat Gedeputeerde Staten gedurende de onder 8 aangegeven termijn beslissen op een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder c, juncto artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3o van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht; 

7. Te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is; 
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8. Dat conform artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening, de bevoegdheid van de 

gemeenten om een bestemmingsplan vast te stellen voor de in dit besluit betrokken 

gronden, wordt uitgesloten tot en met 9 december 2019. 

 
 

Den Haag, 10 december 2014 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
griffier, voorzitter, 
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Beroepschrift tegen het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute  

Wijkraad Stevenshof, 24 februari 2015  

Dit beroepschrift is gericht tegen het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 10 december 
2014 waarin het Inpassingsplan RijnlandRoute is vastgesteld. 

Het besluit maakt de aanleg van een deel van een nieuwe verbinding A44-A4 mogelijk. Het besluit 
wijzigt daartoe bestemmingen van gronden die deels gelegen direct ten zuiden en westen van de wijk 
Stevenshof en haar bewoners, ten aanzien van wie het bevorderen van hun welzijn het statutair 
vastgelegde doel van de Wijkraad is. De aanleg van de nieuwe verbinding tast de belangen van de 
Wijkraad aan, onder meer door verslechtering van het leefklimaat, door verslechtering van de 
bereikbaarheid en door aantasting van het authentieke poldergebied dat grenst aan en verweven is 
met de wijk en dat door beschermde cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden 
bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. 

Genoemd besluit is nauw samenhangend met de Tracébesluiten A44 Rijnlandroute en A4 
Rijnlandroute die op 17 december 2014 door de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld. 

Aan deze nauw samenhangende besluiten ligt een gezamenlijke voorbereiding van beide 
bestuursorganen ten grondslag. In ieder geval is het zo dat wij in dit beroepschrift niet steeds scherp 
kunnen onderscheiden welk bestuursorgaan bij welke activiteit in de voorbereidende fase betrokken is 
geweest, dan wel daarvoor verantwoordelijk was. Wij houden het erop dat beide betrokken 
bestuursorganen (of degenen die in hun al dan niet gezamenlijke opdracht handelden) in de 
gezamenlijke voorbereiding volledig kennis hadden van elkaars handelen t.a.v. het project 
Rijnlandroute, en dat elk bestuursorgaan afzonderlijk aanspreekbaar is op de gehele voorbereiding 
van elk besluit dat de Rijnlandroute mogelijk maakt. Dit is ook in overeenstemming met het bijvoegen 
van gelijkluidende stukken bij alle besluiten die de Rijnlandroute mogelijk maken. 

In het vervolg gaan wij nader in op onze beroepsgronden, waarbij wij uitdrukkelijk vooraf stellen dat wij 
uitsluitend die onderdelen van het besluit bestrijden die de aanleg van een nieuwe verbinding A44-A4 
(inclusief de aansluitingen daarvan op het hoofdwegennet) mogelijk maken, en niet de overige delen 
van het besluit die ingrijpende verbetering van de N206 (inclusief de aansluitingen daarvan op het 
hoofdwegennet) beogen. Wij onderschrijven uitdrukkelijk het grote belang van spoedige maatregelen 
op deze bestaande verbinding. 

1. Gesplitste procedures 

Het plan Rijnlandroute omvat onder meer de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en 
de A44 („de nieuwe verbindingsweg‟). Het PIP tracédeel A44-A4 betreft uitsluitend een verbinding 
tussen twee autosnelwegen (A44 resp. A4), zonder enige uitwisselingsmogelijkheid met onderliggend 
wegennet. Dit onderdeel van het PIP is onlosmakelijk verbonden met de tracédelen van de 
tracébesluiten voor resp. de A44 en A4, waarin aansluitingen van het genoemde PIP tracédeel op het 
hoofdwegennet mogelijk worden gemaakt.  

Door de aanleg van deze nieuwe verbindingsweg te verdelen over drie afzonderlijke procedures 
waarvoor deels de Minister (in het kader van de Tracéwet), en deels Provinciale Staten (in het kader 
van de Wro) bevoegd gezag zijn, wordt effectief bezwaar en beroep voor belanghebbenden ernstig 
gehinderd.  

In onze zienswijzen op zowel ontwerp-inpassingsplan (O-PIP) en ontwerp-tracébesluit (OTB) hebben 
wij hiertegen bezwaren geuit. Wij constateren dat in de beantwoording weliswaar wordt ingegaan op 
de wijze waarop de ingediende zienswijzen zijn behandeld, en vervolgens wordt betoogd dat door een 
zorgvuldige en ruimhartige werkwijze hierdoor belanghebbenden niet zijn gehinderd. Er wordt echter 
niet ingegaan op onze zienswijze dat ook effectief beroep en bezwaar tegen de nieuwe 
verbindingsweg als geheel door deze werkwijze van beide betrokken bestuursorganen ernstig 
gehinderd zijn. Wij stellen dat daarmee de kern van onze ingediende zienswijze „het onevenredig 
hinderen van belanghebbenden bij beroep en bezwaar‟ onbeantwoord is gebleven. 

De verschillende voorgenomen activiteit(en) ten behoeve van de nieuwe verbinding A4-A44 zijn 
immers ondeelbaar en maximaal van elkaar afhankelijk: enerzijds zijn de nieuw aan te leggen 
knooppunten „Ommedijk‟ en „Vlietland‟ uitsluitend bedoeld om de nieuwe verbinding A44-A4 te 
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ontsluiten, anderzijds beïnvloeden keuzes ten aanzien van de vormgeving van genoemde 
knooppunten de ligging van het tracé van de nieuwe verbinding. 

Doordat echter de verschillende onderdelen opgenomen zijn in verschillende afzonderlijke besluiten 
van verschillende bestuursorganen, en dus juridisch niet aan elkaar verbonden zijn, worden 
belanghebbenden onevenredig benadeeld bij het instellen van beroep op gemeenschappelijke 
onderdelen van genoemde besluiten.  

Immers, een succesvol beroep op een van de besluiten dat leidt tot schorsing of vernietiging van (een 
deel van) dat besluit, heeft geen juridische doorwerking op andere besluiten. Terwijl toch wel degelijk 
een dergelijk beroep kan veroorzaken dat óók (onderdelen van) die andere besluiten onuitvoerbaar – 
en daarmee onrechtmatig – worden. Indien de voorgenomen activiteiten waren gebundeld in een 
enkelvoudig besluit, zouden álle onderdelen waarvoor een succesvol beroep zou gelden gelijktijdig 
worden geschorst of vernietigd. 

Aangezien de Wijkraad als belanghebbende bij zowel het Tracébesluit Rijnlandroute A44 als het 
Inpassingsplan Rijnlandroute in beroep gaat tegen beide besluiten, zowel op overkoepelende 
aspecten van beide besluiten (zoals nut en noodzaak of het alternatievenonderzoek), als wel op 
onderdelen van die besluiten die doorwerken in beide besluiten (zoals het horizontale alignement van 
de nieuwe verbinding of de vormgeving van het knooppunt Ommedijk), wordt de Wijkraad door deze 
handelwijze van betrokken bestuursorganen onevenredig benadeeld.  

2. Gebruik van uitsluitend het hoogste groeiscenario 

In onze zienswijzen op de ontwerpbesluiten en in onze zienswijzen in eerdere fasen van het project 
Rijnlandroute zijn wij steeds uitgebreid ingegaan op nut en noodzaak van de Rijnlandroute, en in het 
bijzonder van het onderdeel „nieuwe verbinding A44-A4‟. Daarbij hebben wij onder meer gesteld dat 
de onderliggende rapporten die nut en noodzaak moeten staven verouderd zijn, mede omdat de 
daarin gehanteerde verkeersprognoses onterecht uitgaan van uitsluitend het hoogste economische 
groeiscenario. Wij hebben in onze zienswijze betoogd dat de feitelijke verkeersontwikkeling ver 
achterblijft bij dit hoogste groeiscenario, en dat ook extrapolatie van de huidige verkeerscijfers in de 
toekomst niet zal leiden tot de hoge verkeersprognoses die het bestuursorgaan hanteert ter 
onderbouwing van nut en noodzaak. Wij hebben voorts betoogd dat – door het uitsluitend 
gebruikmaken van het hoogste groeiscenario – het bestuursorgaan de grootte van het toekomstige 
probleem dat door de Rijnlandroute dient te worden opgelost overschat, en dat daardoor minder 
vergaande alternatieven onterecht niet volwaardig zijn beoordeeld. Wij stellen dan ook dat – gezien de 
substantiële achterblijvende ontwikkeling van de feitelijke verkeersgroei ten opzichte van de door het 
bestuursorgaan gehanteerde prognoses – de noodzaak van een nieuwe verbinding A44-A4 niet 
voldoende is aangetoond. Het is juist dit onderdeel van de Rijnlandroute dat het belang van de 
Wijkraad (het welzijn van de bewoners van de Stevenshof) aantast. 

In de beantwoording stelt het bestuursorgaan dat nut en noodzaak reeds in een eerdere fase zijn 
vastgesteld, en dat de noodzaak voortkomt uit het oplossen van een aantal verkeersknelpunten in de 
doorstroming rond Leiden en het ontsluiten van een aantal ontwikkelingslocaties. Wij stellen dat bij 
een substantieel achterblijvende groei reeds wordt voorzien in het oplossen van deze 
verkeersknelpunten en het  ontsluiten van genoemde locaties door het nemen van de zogenoemde 
„no regret‟-maatregelen die óók onderdeel zijn van de Rijnlandroute: een opwaardering van de 
verbinding Katwijk-A44, een reconstructie van Knoop Leiden-West (in combinatie met maatregelen die 
de gemeente Leiden neemt in het project Ontsluiting Biosciencepark) en een reconstructie van het 
Lammenschansplein, de Europaweg en de aansluiting daarvan op de A4.   

Voorts stelt het bestuursorgaan dat het gebruik van de door het Centraal Planbureau (CPB) en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgestelde toekomstscenario‟s (WLO-scenario‟s) algemeen 
geaccepteerd is, en dat het gekozen WLO-scenario met de hoogste groeiprognose (het GE-scenario) 
niet leidt tot een overschatting van de milieueffecten en dat belanghebbenden daardoor dus niet 
zouden zijn benadeeld. Hierbij gaat het bestuursorgaan (wederom) voorbij aan ons argument dat 
wanneer de daadwerkelijke verkeersgroei substantieel achterblijft bij het gehanteerde groeiscenario, 
andere alternatieven reëel worden die minder ingrijpend zijn, maar nog steeds in grote mate 
probleemoplossend.  
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Zorgvuldige besluitvorming vereist dat niet uitsluitend wordt uitgegaan van de hoogst mogelijke 
economische groei bij de afweging van oplossingsalternatieven. De WLO-scenario‟s zijn bedoeld om 
een bandbreedte van mogelijke toekomstige ontwikkelingen te schetsen, waarbinnen 
bestuursorganen op basis van een zorgvuldige belangenafweging de maatregelen kunnen nemen die 
noodzakelijk zijn om deze toekomstige ontwikkeling te adresseren. Voor een scenario met lagere groei 
komen logischerwijs andere, minder vergaande maatregelen in beeld dan voor een scenario met de 
hoogst mogelijke groei. Het bestuursorgaan heeft nagelaten een dergelijk scenario volledig en juist uit 
te werken, en heeft alleen daardoor al het besluit onvoldoende gemotiveerd. Niet de mogelijke 
pakketten maatregelen binnen de bandbreedte van een laag en een hoog groeiscenario zijn verkend, 
maar uitsluitend de maatregelen bij een hoog groeiscenario. 

Deze handelwijze van het bestuursorgaan is des te onzorgvuldiger indien ook de actuele 
verkeersontwikkelingen worden betrokken. Uit zowel de Mobiliteitsmonitor 2013 van het 
Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) als het rapport „Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig‟ van CE Delft 
(2013) blijkt dat de werkelijke verkeersontwikkeling al jarenlang ver achterblijft bij het GE-scenario, en 
zich momenteel ontwikkelt op of onder het „lage groei‟ WLO-scenario „Regional Community‟ (RC). Ook 
in de nabije toekomst zal de economie eerder een lage tot gemiddelde groei kennen dan een hoge 
groei. Zie onderstaande figuur uit het rapport van CE Delft. Duidelijk blijkt dat – zelfs als vanaf nu groei 
zich doorzet volgens het GE-scenario – de projectie van de verkeersgroei in 2030 minimaal 20% lager 
uitkomt dan de groei waarmee het bestuursorgaan nu rekent. Het uitsluitend baseren van  het besluit 
op prognoses die gebaseerd zijn op het GE-scenario is daarmee volstrekt irreëel. 

 

Gevolg hiervan is dat de verkeersprognoses voor 2030 op basis waarvan het bestuursorgaan de 
noodzaak van de Rijnlandroute onderbouwt structureel veel te hoog zijn en daarom niet zonder meer 
gebruikt kunnen worden om die noodzaak aan te tonen.  

In de beantwoording van onze zienswijze gaat het bestuursorgaan in het geheel niet in op de door ons 
ingebrachte actuele informatie over de daadwerkelijke ontwikkeling van het verkeer. Het 
bestuursorgaan beroept zich op een rapport van het PBL uit 2010, waarin gesteld wordt dat 
vooralsnog de gevolgen van de economische recessie nog binnen de bandbreedte van de WLO-
scenario‟s blijven, en dat deze dus nog steeds geldig zijn voor onderbouwing van beleid. Al uit 
bovenstaand diagram blijkt dat rond 2010 de feitelijke ontwikkeling van het verkeer onder het laagste 
groeiscenario is komen te liggen. Wij constateren dat dit rapport uit 2010 inmiddels is achterhaald door 
de feiten. Bovendien stellen wij dat het – gezien die lage groei – het op de weg van het 
bestuursorgaan had gelegen om niet het hoogste scenario te hanteren, maar juist het lage of een 
gemiddeld scenario. Daarmee zou de besluitvorming gebaseerd zijn op reële prognoses, en niet op de 
inmiddels onrealistisch uitkomsten van een scenario dat zich vooralsnog niet zal ontwikkelen. 

Niet voor niets adviseerde het CPB onlangs in een door het ministerie van I&M gevraagde second-
opinion op het voorkeursalternatief Verbreding A27/A12 Ring Utrecht om deze verbreding uit te 
stellen, met als voornaamste reden dat er zeer grote onzekerheid bestaat over het rendement van de 
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investering. In de MKBA die ten behoeve van deze verbreding is opgesteld, is gebruik gemaakt van 
zogenaamde „uitgestelde‟ WLO-scenario‟s (RC* en GE*), om te compenseren voor de vertraging in de 
groei die tussen 2002 en 2012 optrad t.o.v. de oorspronkelijke WLO-scenario‟s. Wij citeren hieronder 
de conclusie van het CPB: “Uitstel biedt ook de mogelijkheid om goedkopere projectalternatieven te 
onderzoeken. Het VKA [voorkeursalternatief] is eigenlijk een te dure oplossing om robuust een positief 
maatschappelijk rendement te genereren. Dit vraagt om een oplossing die goedkoper is en ook in een 
minder gunstig scenario een maatschappelijk rendabele oplossing biedt. Tevens zou onderzocht 
kunnen worden of er mogelijkheden bestaan om de aanpak te faseren en daarbij te zoeken naar no-
regretmaatregelen, waarvan in beide scenario‟s een positief maatschappelijk rendement resulteert”. 
Tot een vergelijkbare conclusie kwam het CPB eveneens in zijn onderzoek naar de verbreding van de 
A9 bij de Gaasperdammerweg, waar het CPB stelt dat het een ambitieuze groei naar 168.000 auto‟s 
op de snelweg op de lange termijn gehaald kan worden, maar vindt dat de politiek nog eens goed 
naar optie van uitstel moet kijken. Het CPB raadde in een eerder stadium de verbreding af omdat de 
kosten niet zouden opwegen tegen de baten. 

Voor de Rijnlandroute is mede om dezelfde door het CPB aangedragen redenen uiterste 
voorzichtigheid geboden met het overhaast investeren in een oplossing waarvan het maatschappelijk 
rendement uiterst onzeker is. Het niet betrekken in de besluitvorming van de consequenties van 
uitgestelde of uitblijvende groei is uitermate onzorgvuldig. Het bestuursorgaan motiveert niet waarom 
uitsluitend het in het besluit opgenomen alternatief bij een dergelijke uitgestelde of uitblijvende groei 
noodzakelijk is. 

Het bestuursorgaan beargumenteert in de beantwoording van onze zienswijze voorts dat gebruik van 
een (te) hoog groeiscenario voor de milieueffecten niet wezenlijk uitmaakt omdat nu met de „worst 
case‟ deze milieueffecten zijn bepaald. Het bestuursorgaan ziet daarbij echter volledig over het hoofd 
dat ook diverse minder ingrijpende alternatieven voor de Rijnlandroute niet verder zijn onderzocht, c.q. 
afgevallen omdat zij verkeerskundig niet zouden functioneren. Bij een lagere groei en dus een lagere 
verkeersprognose zouden een aantal van deze alternatieven zeer waarschijnlijk wél haalbaar zijn. In 
de eerste plaats geldt dat voor de zgn. „no regret‟ alternatieven waarbij de maatregelen beperkt 
worden tot (ingrijpende) verbetering van de bestaande N206, en waarvan een nieuwe verbinding A44-
A4 geen onderdeel is. In de tweede plaats zou dat ook gelden voor – bij voorbeeld – het alternatief 
Churchill Avenue, waardoor wel een nieuwe verbinding wordt gerealiseerd, maar op een andere 
plaats dan in het besluit. Hierover heeft het bestuursorgaan ons inziens onterecht beweerd dat deze 
niet „toekomstvast‟ zou zijn. 

Samenvattend stellen wij dat het bestuursorgaan onvoldoende heeft onderzocht wat de gevolgen voor 
het besluit zijn van een structureel lagere verkeersprognose dan die waarmee het besluit nu wordt 
onderbouwd. In de eerste plaats hadden zowel een laag als een hoog groeiscenario onderdeel 
moeten zijn van de besluitvorming. In de tweede plaats had het bestuursorgaan niet alleen gebruik 
moeten maken van globale toekomstscenario‟s, maar eveneens de feitelijke ontwikkeling van het 
verkeer in de besluitvorming moeten meewegen. Nu daar geen sprake van is constateren wij dat de 
aan het besluit ten grondslag liggende onderzoeken niet de juiste dan wel onvolledige informatie 
bevatten om tot een evenwichtig besluit te kunnen komen. In het bijzonder kan op basis van de 
beschikbare informatie niet boven twijfel worden geconcludeerd dat aanleg van een nieuwe verbinding 
A44-A4 noodzakelijk is. Het is juist dit onderdeel van het besluit dat de belangen van de Wijkraad, 
namelijk het welzijn van de bewoners, het meest aantast. Wij stellen dan ook dat het besluit voor 
zover het aanleg van deze nieuwe verbinding mogelijk maakt dient te worden vernietigd. 

3. ‘No regret’-maatregelen en het nulplusalternatief 

In onze zienswijze zijn wij uitgebreid ingegaan op het nulplusalternatief (ook wel aangeduid als de „no 
regret-maatregelen‟), althans op het ontbreken van een adequate uitwerking daarvan in de 
besluitvorming. Wij wijzen daarbij op de noodzaak om een dergelijk alternatief uit te werken ter 
onderbouwing van het besluit, meer bijzonder in een kosten-batenanalyse die verplicht is in het kader 
van de MIRT-spelregels. Door dit na te laten heeft het bestuursorgaan onvoldoende in beeld gebracht 
wat de baten van het nulplusalternatief zijn, en heeft het bestuursorgaan het zich zelf onmogelijk 
gemaakt om een adequate vergelijking te maken tussen het nulplusalternatief en ingrijpender 
alternatieven. Hierdoor is onzichtbaar gebleven dat in werkelijkheid het nulplusalternatief een zeer 
grote positieve maatschappelijke bijdrage heeft, en dat de aanvullende bijdrage van ingrijpender 
alternatieven relatief beperkt is – waarbij eveneens in overweging dient te worden genomen dat – door 
de hoge kosten van additionele maatregelen – het uiteindelijke baten-kostensaldo van deze 
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ingrijpende alternatieven negatief is. Dat het bestuursorgaan desondanks tot de conclusie komt dat er 
grote baten te verwachten zijn voor het in het besluit vastgelegde alternatief, is gebaseerd op de 
vergelijking met een „nulalternatief‟ waarin in het geheel niets gedaan wordt. Deze benadering is 
onjuist en niet in lijn met de richtlijnen voor het opstellen van een correct nulalternatief in een MKBA. 

In de beantwoording stelt het bestuursorgaan dat een nulplus-alternatief of no regretmaatregelen 
onvoldoende probleemoplossend vermogen heeft op de lange termijn. Hierbij is niet ingegaan op onze 
argumenten dat er wel degelijk een groot probleemoplossend vermogen moet worden toegekend aan 
de no regretmaatregelen. 

In de eerste plaats constateren wij dat de bij de Rijnlandroute betrokken bestuursorganen (dan wel de 
verantwoordelijke Minister en gedeputeerde) zélf in een eerdere fase van het project Rijnlandroute dat 
probleemoplossend vermogen bevestigen. In de conclusie van het eindrapport van de verkenning 
Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) is immers reeds te lezen dat een aantal maatregelen 
met een groot probleemoplossend vermogen kunnen worden uitgevoerd, waarmee de grootste 
knelpunten voor de doorstroming op het huidige traject kunnen worden aangepakt en een start kan 
worden gemaakt met de belangrijkste ruimtelijke en economische opgaven. In de vervolgfase heeft dit 
geleid tot het uitwerken van het tracéalternatief „ZnB-A‟, dat uitsluitend is opgebouwd uit (al dan niet 
ingrijpende) maatregelen rondom het bestaande tracé. 

Voorts zijn in de verkeersonderzoeken in het kader van het MER berekeningen te vinden over de 
verwachte verkeerskundige baten van diverse varianten van de Rijnlandroute. De gemiddelde 
toekomstige reistijd tussen A4 en A44 wordt berekend op 20 minuten zonder maatregelen, en op 3 tot 
5 minuten met Rijnlandroute. Voor Katwijk-A4 zijn zonder maatregelen in het MER reistijden berekend 
van ca. 55-60 minuten (Achtergrondrapport Verkeer, Tabel 2). Het bestuursorgaan doet het 
voorkomen alsof uitsluitend de ZnB-variant – met de nieuwe verbinding A44-A4 – deze substantiële 
reductie van reistijd kan realiseren. 

Echter blijkt uit hetzelfde MER-rapport duidelijk dat met de variant ZnB-A, die het meest een 
nulplusalternatief benadert, genoemde reistijd Katwijk-A4 al zeer substantieel wordt teruggebracht tot 
15 à 17 minuten – zelfs bij een sterk toegenomen hoeveelheid verkeer. De norm die in de provinciale 
Visie Ruimte en Mobiliteit wordt gehanteerd voor regionaal verkeer  is 40 km/uur. Dat betekent dat de 
reistijd tussen Katwijk bij opwaardering van de N206 ca. 15 minuten zou mogen bedragen. Dit wordt 
door ZnB-A al zeer dicht benaderd, terwijl nog verdere verbeteringen van de doorstroming denkbaar 
zijn op de bestaande route (zoals het anders inrichten of ongelijkvloers maken van kruisingen). Voor 
verbetering van de doorstroming op de N206 is het op basis van de gestelde provinciale norm 
derhalve niet nodig om een nieuwe verbinding aan te leggen. 

Blijkens de verkeersonderzoeken in het kader van het MER is het overgrote deel van de reistijdwinst 
te boeken met verbeteringen aan de huidige route: hierdoor is een winst van 71% t.o.v. de gewogen 
reistijd te bereiken (zie Figuur 7 in Achtergrondrapport Verkeer). Hierbij dient te worden aangetekend 
dat t.o.v. ZnB-A nog verdere maatregelen te nemen zijn op de huidige route, variërend van het 
optimaliseren van de doorstroming bij verkeerslichten tot het ongelijkvloers maken van een of 
meerdere kruisingen. De nieuwe verbinding A4-A44 draagt daarentegen maar zeer beperkt bij aan het 
boeken van verdere reistijdwinst: een winst van ca. 80% t.o.v. de gewogen reistijd in de 
referentiesituatie (zie Figuur 7 in Achtergrondrapport Verkeer). Dat is dus maar een zeer beperkte 
winst t.o.v. de reistijdwinst die reeds te boeken is met maatregelen op de huidige route. Tevens geldt 
ook hier dat de in het MER opgenomen berekeningen uitgevoerd zijn bij het hoogst mogelijke 
groeiscenario, en dat dus bij een meer realistisch lager groeiscenario nog betere prestaties van het 
alternatief ZnB-A te verwachten zijn. 

Voorts stelt het bestuursorgaan in de beantwoording van onze zienswijze dat er geen nieuwe kosten-
batenanalyse zal worden opgesteld, kennelijk omdat het bestuursorgaan dat niet nodig acht.  Dit is in 
strijd met de in onze zienswijze aangehaalde MIRT-spelregels (Ministerie Infrastructuur en Milieu 
2012, Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) die voor een 
voorkeursbeslissing onder meer voorschrijven dat nut en noodzaak van de voorkeursoplossing 
worden onderbouwd door middel van een (M)KBA conform de Leidraad Overzicht Effecten 
Infrastructuur (OEI).  Essentieel is daarbij het opstellen van een goed nulalternatief, waarin zowel 
bestaand beleid, voorgenomen maatregelen als kleinere ingrepen die het gesignaleerde probleem 
(deels) mitigeren, worden meegenomen (zie o.a. de Algemene Leidraad MKBA van CPB en PBL). In 
alle in het kader van de Rijnlandroute opgestelde MKBA‟s of kKBA‟s (kengetallen kosten-baten 
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analyse) is verzuimd de kosten en baten van een nulvariant op de juiste wijze te berekenen. Met name 
ontbreekt een inschatting van de baten van „kleinere ingrepen‟, in het kader van de Rijnlandroute vaak 
aangeduid als de „no regret‟-maatregelen. Hierdoor ontstaat het onterechte beeld dat met name een 
„nieuwe verbinding A4-A44‟ bijdraagt aan de baten, terwijl in werkelijkheid een (ingrijpende) 
opwaardering van bestaande infrastructuur de grootste bijdrage levert.  

Onze stelling dat een goed uitgewerkt nul(plus)alternatief onderdeel hoort te zijn van zorgvuldige 
besluitvorming wordt eveneens bevestigd door het oordeel van de Randstedelijke Rekenkamer over 
de (provinciale) MKBA uit 2007: “Gelet op de definitie van het nulalternatief volgens de OEI-
systematiek stelt de Rekenkamer vast dat het huidige nulalternatief (…) niet voldoet aan wat hiermee 
in de OEI-systematiek wordt bedoeld. ln dat geval had niet alleen de bestaande situatie in 
ogenschouw genomen dienen te worden, maar had ook een alternatief pakket van maatregelen 
moeten worden doorgerekend, waarmee de bestaande verkeersproblematiek wordt aangepakt. Pas 
dan zijn de kosten en baten van de aanleg van een nieuwe verbinding met een gelijkwaardig 
nulalternatief te vergelijken. Het nulalternatief is nu te mager ingevuld, waardoor een overschatting 
dreigt van de baten van het bepaalde voorkeursalternatief.” Wij stellen dat dit toenmalige door de 
Rekenkamer geconstateerde gebrek eveneens aanwezig in de nieuwe MKBA van 2012, en dat deze 
dus ook niet voldoet aan het beoogde doel van een MKBA: het in beeld brengen van de effecten van 
verschillende alternatieven (niets doen, „no regret‟, ingrijpende opwaardering of aanleg nieuwe 
infrastructuur). Daarmee constateren wij dat het bestuursorgaan onvoldoende zorgvuldig en 
onvolledig in beeld heeft gebracht wat de maatschappelijke effecten van verschillende alternatieven 
zijn, en dat het bestuursorgaan zich bij zijn besluit tot aanleg van de Rijnlandroute uitgegaan is van 
een te rooskleurig voorgestelde bijdrage van de nieuwe verbinding A44-A4. Door niet expliciet de 
effecten van minder vergaande alternatieven mee te wegen (ook in het licht van een substantieel 
achterblijvende ontwikkeling van de feitelijke verkeersgroei!) zijn wij benadeeld, omdat juist de aanleg 
van de nieuwe verbinding ons leefmilieu aantast. 

Nut en noodzaak van maatregelen om de doorstroming op de bestaande route te verbeteren en om 
nieuwe ontwikkelingen te ontsluiten worden door ons niet betwist. Wel betwisten wij de noodzaak van 
een nieuwe verbinding A4-A44 om deze doelstelling te bereiken. Het is juist dit onderdeel van het 
besluit dat de belangen van de Wijkraad, namelijk het welzijn van de bewoners, het meest aantast.  
Wij stellen dat het bestuursorgaan onvoldoende heeft gemotiveerd dat no-regret of 
nulplusmaatregelen onvoldoende probleemoplossend zijn.  

Tevens constateren wij dat er een vertraging van naar schatting tenminste 15-20 jaar optreedt ten 
opzichte van de in de onderbouwing geprognosticeerde verkeersgroei die de eventuele aanleg van 
een nieuwe verbinding A4-A44 – aanvullend op de no regretmaatregelen – noodzakelijk zou maken. 
Het ligt daarom niet in de rede om reeds nu in een besluit de aanleg van deze nieuwe verbinding 
mogelijk te maken. Ook daarom dient het besluit te worden vernietigd voor zover het deze nieuwe 
verbinding mogelijk maakt.  

4. Onderbouwing van het voorkeursalternatief 

In het proces voorafgaand aan het besluit waartegen wij beroep instellen zijn cruciale keuzes gemaakt 
ten aanzien van het voorkeursalternatief dat is vastgelegd in het besluit. In het bijzonder gaat het dan 
om de keuze voor een voorkeursvariant in het Bestuurlijk Overleg MIRT van 29 oktober 2009 en om 
de keuze voor het voorkeursalternatief door Provinciale Staten op 27 juni 2012. 

In onze zienswijze op het ontwerpbesluit hebben wij aangevoerd dat deze keuzes onvoldoende 
inhoudelijk zijn gemotiveerd en dat voor zover ze wel zijn gemotiveerd niet eenduidig blijkt dat andere 
alternatieven dan het voorkeursalternatief niet eveneens reële alternatieven zijn voor de doelen van 
de Rijnlandroute.  

In het bijzonder hebben wij aangevoerd dat – gezien de relatief geringe verschillen tussen 
verschillende alternatieven ten aanzien van de doelstellingen van de Rijnlandroute – het 
bestuursorgaan onvoldoende belang heeft gehecht aan het belang van een goed natuurlijk en 
leefmilieu en aan het belang van behoud van kwetsbaar gebied dat zowel vanuit provinciaal als 
ruimtelijk beleid ruimtelijke bescherming geniet. Het gekozen voorkeursalternatief betekent een 
verslechtering voor het leefmilieu van bewoners van de Stevenshof en tast het genoemde kwetsbare 
gebied dat grenst aan de wijk Stevenshof aan. Zowel de verslechtering van het leefmilieu als het 
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aantasten van het beschermde kwetsbare gebied tasten de belangen van de Wijkraad (het 
bevorderen van het welzijn van de bewoners) aan. 

Het bestuursorgaan handhaaft in zijn beantwoording het standpunt dat gemaakte keuzes wel 
voldoende zijn gemotiveerd, en dat een zorgvuldig proces is gevolgd en stelt dat onze kritiek op de 
niet herkend wordt. Niet ingegaan wordt op de gevoerde argumentatie dat bij alternatieven die op 
vergelijkbare manier de doelstellingen van de Rijnlandroute bereiken, de keuze had moeten vallen op 
dat alternatief dat het minst belastend is voor natuur en leefmilieu en kwetsbaar beschermd gebied het 
minst aantast. 

Minister en gedeputeerde hebben in het kader van de het MIRT gezamenlijk bestuurlijke afspraken 
gemaakt. De Rijnlandroute was opgenomen in een MIRT-verkenning, de Integrale Benadering 
Holland-Rijnland. Hierin zijn drie oplossingsclusters verkend. Het eindrapport van deze verkenning 
trekt de conclusie dat alle oplossingsclusters het wegennetwerk versterken, reistijden doen afnemen 
en de robuustheid verbeteren, een positief effect hebben op het woningtekort en het aantal 
arbeidsplaatsen. In het eindrapport wordt geen voorkeur uitgesproken voor een oplossingscluster of 
variant. 

Op 29 oktober 2009 heeft het BO-MIRT gekozen voor het voorkeursalternatief Zoeken naar Balans. 
Opvallend is dat het BO-MIRT deze keuze niet nader inhoudelijk motiveert. Ten enenmale ontbreekt 
bijvoorbeeld een onderbouwing van de keuze – als verschillende oplossingsclusters alle vergelijkbaar 
bijdragen aan de belangrijkste doelstellingen – voor een variant die natuurlijk milieu en leefmilieu het 
meest aantast, en die bovendien is gelegen in een kwetsbaar gebied dat zowel vanuit nationaal als 
provinciaal beleid ruimtelijke bescherming geniet. Door deze cruciale en ingrijpende keuze niet nader 
inhoudelijk te motiveren schenden betrokken bestuursorganen het motiveringsbeginsel.  

Op 27 juni 2012 hebben Provinciale Staten vervolgens gekozen voor het voorkeursalternatief „Zoeken 
naar Balans F‟. Deze keuze was gemotiveerd in de Nota Voorkeursalternatief Rijnlandroute (NVA). In 
onze zienswijze t.a.v. het voorontwerp provinciaal inpassingsplan beargumenteerden wij reeds 
uitgebreid dat deze Nota Voorkeursalternatief (NVA) dermate veel fouten en selectieve interpretaties 
t.a.v. milieueffecten en diverse alternatieven bevat, dat deze niet geschikt is om zorgvuldige en 
evenwichtige besluitvorming te motiveren. Wij herhalen de belangrijkste tekortkomingen. 

Ten eerste wordt de voorkeursvariant ZnB op tal van punten positiever beschreven dan de feiten in 
onderliggende onderzoeken rechtvaardigen en worden essentiële tekortkomingen in het ontwerp 
(zoals het ontbreken van een fatsoenlijke waterstaatkundige oplossing voor het kruisen van de 
wateringen in de Papenwegse polder) gemaskeerd, dan wel vooruitgeschoven naar de volgende 
onderzoeksfase. Voor de voornaamste „concurrerende‟ variant Churchill Avenue (CA) is precies het 
omgekeerde gebeurd: negatieve aspecten en restpunten in het ontwerp worden in de NVA 
onevenredig uitvergroot. Waar het bestuursorgaan voor ZnB een (te) sober ontwerp als uitgangspunt 
heeft genomen (waarin substantiële ontwerpbeslissingen vooruit worden geschoven) heeft het 
bestuursorgaan bij CA niet-noodzakelijke dure aanvullende maatregelen (zoals een vluchtstrook in de 
tunnel) als uitgangspunt genomen. Consequentie is dat een gelijkwaardige afweging tussen 
alternatieven al in het ontwerp onmogelijk is gemaakt. 

Ten tweede heeft bovenstaande handelwijze een ingrijpend effect op de vergelijkbaarheid op kosten 
van de verschillende alternatieven. Allereerst geldt dat uiteraard voor het opvoeren van 
ontwerpelementen die niet noodzakelijk zijn (zoals de vluchtstrook in de tunnel). Daarnaast maakt het 
in de bekostigingssystematiek (SSK-model) wezenlijk uit of ontwerpelementen als bouwkosten worden 
opgevoerd (zoals merendeels het geval voor het alternatief CA) of dat ze ten laste komen van de post 
„onvoorzien‟ of „nader te detailleren‟ (zoals de vooruitgeschoven ontwerpbeslissingen voor het 
alternatief ZnB). De kosten van het alternatief CA zijn daardoor in de raming systematisch te hoog 
uitgekomen, en die voor alternatief ZnB systematisch te laag. Dit wordt nog versterkt doordat in de 
NVA de procentuele provinciale weerstandsrisicoreservering wordt opgeteld bij de kosten van de 
alternatieven, hetgeen boekhoudkundig dubieus is. 

Ten derde is de MKBA die ten grondslag ligt aan de NVA onvolledig, In het bijzonder ontbreekt een 
goed uitgewerkt nulalternatief en is uitsluitend een scenario met hoge groei volledig en correct 
uitgewerkt. Dit gebrek is eerder in dit beroepschrift al aangevoerd. 
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Ten vierde is essentiële informatie ten aanzien van tunnelveiligheid niet betrokken bij het besluit. De 
NVA doet het voorkomen alsof er voor de variant Churchill Avenue onoverkomelijke bezwaren zouden 
zijn ten aanzien van tunnelveiligheid, terwijl het definitieve onderzoeksrapport van TNO daarover, dat 
overigens pas ná 27 juni 2012 beschikbaar is gekomen,  juist tot de conclusie komt dat met voor de 
hand liggende maatregelen het alternatief CA voldoende veilig is (en zelfs iets veiliger lijkt dan ZnB!). 
Ook valt uit het rapport af te leiden dat het opnemen van vluchtstroken in de tunnel niet nodig is en dat 
dus de daarvoor opgenomen kosten niet in de raming voor CA thuishoren. 

Ten vijfde is de NVA vastgesteld vóórdat het definitieve oordeel van de Commissie m.e.r. beschikbaar 
is gekomen. De NVA loopt daarmee vooruit op dit oordeel. In de periode ná het vaststellen van de 
NVA heeft de provincie nog belangrijke aanvullingen op het MER-onderzoek moeten doen. Deze 
aanvullingen hadden ons inziens moeten leiden tot aanpassing van diverse (negatieve) kwalificaties 
van het alternatief Churchill Avenue, onder meer t.a.v. luchtkwaliteit bij tunnelmonden en de 
toekomstvastheid. 

Ten zesde worden de verkeerskundige prestaties van het alternatief Churchill Avenue in de NVA in 
twijfel getrokken. Dit is gebaseerd op verkeersonderzoeken die (ten gevolge van een kennelijke fout in 
het verkeersmodel) onterecht afwikkelingsproblemen zichtbaar maakten rondom Knoop Leiden-West. 
Dit terwijl er op het moment dat het bestuursorgaan besloot over het voorkeursalternatief nieuwe 
verkeersberekeningen beschikbaar waren die aantonen dat Churchill Avenue op basis van een 
gecorrigeerd model vergelijkbare verkeerskundige prestaties heeft als de voorkeursvariant Zoeken 
naar Balans. Tevens blijkt dat het bestuursorgaan een aantal maatregelen achterwege laat in het 
voorkeursalternatief die het bestuursorgaan blijkens het MER-onderzoek voor ZnB moet nemen om de 
doorstroming op de N206 te waarborgen en zodoende terugslageffecten op het hoofdwegennet te 
voorkomen. Deze maatregelen (zoals de verbreding van de Churchillbrug over de Rijn in Leiden) zijn 
opgenomen in het verkeersmodel, maar worden niet voorzien in het besluit of anderszins. Dat deze 
maatregelen door de gemeente Leiden dienen te worden genomen zoals het bestuursorgaan stelt in 
zijn beantwoording doet daar niet aan af, immers het bestuursorgaan dient een integrale beschouwing 
van alle maatschappelijke gevolgen te maken en bovendien kunnen deze maatregelen zonodig ook in 
een provinciaal inpassingsplan mogelijk worden gemaakt. Door in het verkeersmodel wel en in het 
uiteindelijke besluit niet te voorzien in genoemde maatregelen op de huidige N206 schetst het 
bestuursorgaan een veel te positief beeld van de verkeerskundige prestaties van het 
voorkeursalternatief. Dit is des te verwijtbaarder nu een ander kansrijk alternatief (de Churchillavenue) 
door het bestuursorgaan wordt gekwalificeerd als onhaalbaar, terwijl ook hier slechts een kleine 
correctie nodig was om het alternatief volgens het model verkeerskundig optimaal te laten presteren. 

Bij de vergelijking tussen de verschillende alternatieven is sprake van selectieve, onvolledige en deels 
onjuiste weergave van de feiten, onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit, tunnelveiligheid, 
toekomstvastheid, robuustheid en kosten, daarin inbegrepen het „gegoochel‟ met risicomarges en 
weerstandsvermogen dat een heldere vergelijking in de weg staat en een kostenverschil van 110 
miljoen euro opvoert tot 227 miljoen euro.  

Aangezien het bestuursorgaan in de toelichting bij het ontwerpbesluit aangeeft dat juist op deze 
criteria de Churchill Avenue af moest vallen als reëel alternatief, had juist op deze punten de 
informatie in de Nota Voorkeursalternatief juist, volledig en objectief moeten zijn. Nu dat niet het geval 
is, kan de NVA niet als een zorgvuldige motivering van de keuze door PS van de voorkeursvariant van 
27 juni 2012 gelden. Aangezien het  bestuursorgaan deze zelfde NVA ongewijzigd wederom aanvoert 
als onderbouwing van het besluit dat wij in dit beroepschrift aanvechten, geldt mutatis mutandis dat 
ook dit besluit onzorgvuldig is gemotiveerd. 

In het bijzonder geeft de NVA op geen enkele wijze een transparante, onderbouwde afweging tussen 
de verschillende belangen die in het gebied waardoor de Rijnlandroute wordt aangelegd in het geding 
zijn. In een groot deel van het gebied (grenzend aan onze wijk) waardoor de nieuwe verbinding A44-
A4 wordt aangelegd geldt een beschermde status t.a.v. cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwaarden (weidevogels) die ten tijde van het besluit over het voorkeursalternatief in de 
provinciale structuurvisie en de bijbehorende verordening ruimte was verankerd in een „nee, tenzij‟-
constructie waarbij slechts bij groot openbaar belang en het gebrek aan reële alternatieven aantasting 
van genoemde waarden in dit gebied mogelijk zou zijn.  

Wij stellen dat het bestuursorgaan op basis van de NVA niet de Churchill Avenue had kunnen afwijzen 
als reëel alternatief, en dat dus niet voldoende onderbouwd is waarom genoemde beschermde 
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waarden in het gebied dat grenst aan onze wijk aangetast mogen worden. Wij stellen dat ook door het 
ontbreken van een volledig en zorgvuldig uitgewerkt nulplusalternatief de NVA niet ten grondslag had 
kunnen liggen aan een zorgvuldige alternatievenafweging. 

Aanvullend op bovenstaande tekortkomingen van de Nota voorkeursalternatief constateren wij dat de 
in de NVA opgenomen voorkeursvariant in belangrijke mate afwijkt van de in het besluit opgenomen 
variant. In het bijzonder zijn – mede als gevolg van uitvoering van een aantal moties die Provinciale 
Staten tegelijkertijd met de keuze van het voorkeursalternatief hebben aangenomen – een flink aantal 
ontwerpelementen toegevoegd dan wel gewijzigd aan het voorkeursalternatief (onder meer een 
boortunnel, een volledige aansluiting op de A44 en een volledig andere inrichting van de ontsluiting 
van Leiden richting A4). Door deze wijzigingen is feitelijk een nieuwe variant ontstaan. Het kan 
bovendien niet anders dan dat door deze extra elementen de bouwkosten van deze variant zijn 
toegenomen, en dat daardoor de volgens SSK-methodiek geraamde totale kosten van deze variant 
hoger zijn geworden.  Door deze ingrijpende wijzigingen en de daaruit voortvloeiende extra kosten niet 
te betrekken in de vergelijking van de voorkeursvariant met andere alternatieven is er geen sprake 
geweest van een zorgvuldige vergelijking met andere alternatieven, en dus is ook hierom geen sprake 
geweest van een zorgvuldige en goed gemotiveerde besluitvorming. 

5. Alternatieven voor de nieuwe verbinding A44-A4 

In onze zienswijze hebben wij uitgebreid beargumenteerd dat het bestuursorgaan bij de keuze van het 
voorkeursalternatief onvoldoende onderzoek gedaan naar reële alternatieven. Het bestuursorgaan 
stelt in zijn beantwoording slechts dat er een verantwoorde keuze is gemaakt, en gaat daarmee niet in 
op onze uitgebreide argumentatie. Wij constateren dat de door ons ingebrachte zienswijze 
onvoldoende is beantwoord, en dat wij daarmee in ons belang zijn geschaad. 

In de provinciale structuurvisie wordt een groot belang toegekend aan grote delen van het gebied 
waardoor de nieuwe verbinding A44-A4 wordt aangelegd, en worden beperkingen gesteld aan 
activiteiten die de kwaliteiten van dit gebied met bijzondere waarden (natuur, cultuurhistorie en 
landschap) aantasten of vernietigen. Vanwege dit – ook door de betrokken bestuursorganen erkende 
– grote belang stellen wij dat het bestuursorgaan zich onvoldoende heeft ingespannen om te 
onderzoeken hoe genoemde gebieden gevrijwaard kunnen worden van gebiedsvreemde activiteiten.  

Daarbij geldt dat niet de hoeveelheid onderzoeken maatgevend is, maar de kwaliteit en inhoud van die 
onderzoeken. Eveneens stellen wij dat het nemen van uitgebreide mitigerende inpassingsmaatregelen 
voor de voorkeursvariant geen reden is om geen onderzoek te doen naar reële alternatieven die 
aantasting of vernietiging van het gebied geheel zouden voorkomen.  

Bovendien stellen wij dat het bestuursorgaan door de wijze waarop besloten is over het afvallen dan 
wel kwalificeren van alternatieven voor verdere uitwerking niet alle reële alternatieven heeft verkend. 

Naast het alternatief Churchill Avenue en het nulplusalternatief stellen wij dat tenminste een ander 
alternatief, namelijk volledige ondertunneling van het N206 tracé tussen A44/Leiden-West en A4 had 
moeten worden uitgewerkt om tot een werkelijk evenwichtige belangenafweging ten aanzien van een 
goede ruimtelijke ordening te komen. Met dit alternatief had het bestuursorgaan een aantal ingrijpende 
infrastructurele maatregelen met voor onze wijk nadelige gevolgen, zoals de verbreding van de A44 
en het aanleggen van het nieuwe knooppunt Ommedijk, kunnen vermijden en daarmee de impact van 
de Rijnlandroute op de omgeving, waaronder het gebied grenzend direct aan onze wijk, belangrijk 
kunnen verminderen.  

Uit de eerste fase MER kwam een volledige ondertunneling van het N206-tracé door Leiden 
(aangeduid als nulplus 3) naar voren als kansrijk voor verder onderzoek. Provinciale Staten hebben bij 
amendement besloten deze in de vervolgfase niet verder te onderzoeken, maar te vervangen door 
Churchill Avenue. In de eerste plaats is niet sluitend gemotiveerd waarom niet beide alternatieven zijn 
onderzocht, aangezien deze beide wezenlijk andere kenmerken hebben. Het gehanteerde argument 
dat het aantal te onderzoeken varianten in de tweede fase MER te groot zou worden is merkwaardig, 
aangezien er wél vier verschillende varianten op het voorkeursalternatief zijn onderzocht die onderling 
minder verschilden dan de alternatieven nulplus 3 en Churchill Avenue.  

Vervolgens is ook niet gemotiveerd waarom in een latere fase niet is teruggevallen op het 
oorspronkelijke nulplus 3-alternatief, toen naar mening van de gedeputeerde de Churchill Avenue niet 
haalbaar was. Het nulplus 3-alternatief had inmiddels niet de vermeende nadelen van Churchill 
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Avenue en wel veel van de potentiële voordelen, met als belangrijkste voordeel een daadwerkelijke 
reductie van bovengronds verkeer, ook t.o.v. de huidige situatie. 

Vervolgens had het bestuursorgaan op het moment dat gekozen werd voor een boortunnel voor het 
alternatief Zoeken naar Balans opnieuw moeten overwegen of een dergelijke boortunnel ook op een 
andere plaats had kunnen worden aangelegd met minder impact op waardevol landschap, betere 
milieueffecten en mogelijk minder kosten. Immers, door de keuze van een boortunnel was het 
bestuursorgaan in veel mindere mate dan voorheen beperkt door overwegingen ten aanzien van de 
bovengrondse ruimtelijke ordening en had daardoor een grotere vrijheid in de keuze van het tracé. 
Deze vrijheid heeft het bestuursorgaan deels benut voor een betere inpassing van het ZnB-tracé, 
maar het bestuursorgaan heeft nagelaten om deze vrijheid veel ruimer te benutten om een meer 
directe ondertunnelde verbinding tussen knoop Leiden-West en de A4 te onderzoeken. 

Door het ongemotiveerd laten wegvallen van een dergelijke als kansrijk gekwalificeerde verbinding uit 
het onderzoek, dan wel door het ongemotiveerd weigeren om een dergelijke verbinding alsnog op te 
nemen in het onderzoek toen deze door gewijzigde omstandigheden (namelijk de keuze voor een 
boortunnel) opnieuw een reëel alternatief werd, heeft het bestuursorgaan onzorgvuldig gehandeld ten 
opzichte van de belanghebbenden en de belangen die het bestuursorgaan zelf nastreeft. Immers is nu 
onvoldoende onderzocht gebleven hoe aantasting van het welzijn van de bewoners van onze wijk 
alsmede aantasting van te beschermen waarden in het gebied dat direct grenst aan onze wijk 
vermeden kon worden door de keuze voor een ander alternatief dan dat wat in het besluit mogelijk 
wordt gemaakt.  

6. Volwaardig meewegen van het milieubelang 

In onze zienswijze op het ontwerpbesluit hebben wij gesteld dat het milieubelang niet volwaardig is 
meegewogen, en verzocht om een aanvulling op het milieueffectrapport en een nieuw besluit over de 
voorkeursvariant. Wij hebben aangevoerd dat wijzigingen die na het nemen van het voorkeursbesluit 
van 27 juni 2012 en na het definitieve advies van de Commissie m.e.r. over de milieueffectrapportage 
onvoldoende zijn betrokken in de besluitvorming. Daarnaast voerden wij aan dat de Commissie m.e.r. 
niet in de gelegenheid is gesteld om een advies uit te brengen over de volgens ons zeer ingrijpende 
wijzigingen die aan het voorkeursalternatief zijn aangebracht, dit terwijl de Commissie m.e.r. in het 
definitieve advies over de milieueffectrapportage – waarin de ingrijpende wijzigingen dus niet zijn 
opgenomen – zeer duidelijk stelt dat het advies niet gaat over de wijzigingen ten opzichte van de ter 
inzage gelegde variant van het voorkeursalternatief. 

In de beantwoording van onze zienswijze stelt het bestuursorgaan slechts in algemene zin dat de 
Commissie m.e.r. is geconsulteerd, dat deze zienswijzen van belanghebbenden heeft betrokken in het 
advies, dat het advies stelt dat het m.e.r. voldoende basis biedt voor het volwaardig meewegen van 
het milieubelang  en dat daarmee de procedure is afgesloten. De wijzigingen die in het 
voorkeursalternatief zijn aangebracht t.o.v. de voorkeursvariant die ter inzage is gelegd en is 
beoordeeld door de Commissie m.e.r. zijn volgens het bestuursorgaan niet zodanig dat een nieuw 
advies dient te worden gevraagd.  

Aan het verzoek om een aanvullende milieueffectrapportage, een nieuw advies van de Commissie 
m.e.r. en een nieuw besluit over het voorkeursalternatief wordt derhalve geen gehoor gegeven.  

Wij zijn het niet eens met de conclusie van het bestuursorgaan (op basis van een advies van de 
landsadvocaat ) dat “er op goede gronden voor (is) gekozen om geen aanvulling op het MER te 
maken nu Tauw concludeert dat de optimalisaties geen effect hebben op de alternatievenvergelijking 
en de (milieu)effecten van het geoptimaliseerde ontwerp zijn getoetst in de achtergronddocumenten)”. 
Door deze handelwijze van het bestuursorgaan worden wij benadeeld. 

De Commissie m.e.r. heeft weliswaar aangegeven dat “het MER en aanvulling tezamen voldoende 
informatie bevatten om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming over het 
Inpassingsplan Rijnlandroute” (Toetsingsadvies, 29 november 2012), maar daarmee is nog niet 
daadwerkelijk sprake van een juiste weging van het milieubelang in besluitvorming van het 
bestuursorgaan. Het besluit over het voorkeursalternatief is genomen op 27 juni 2012, dus ruim 
vóórdat het Toetsingsadvies beschikbaar was. De door de Commissie m.e.r. gevraagde aanvullingen 
op het oorspronkelijke MER tweede fase hebben niet geleid tot een nieuwe afweging. Dit terwijl deze 
aanvullingen aanleiding geven tot een gewijzigde (positievere) waardering van de milieueffecten van 
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het alternatief Churchill Avenue op onder meer de aspecten toekomstvastheid en luchtkwaliteit. In de 
aan besluitvorming ten grondslag liggende Nota Voorkeursalternatief is de oorspronkelijke waardering 
niet gecorrigeerd of genuanceerd. Hiermee is belangrijke informatie over milieueffecten niet 
volwaardig meegenomen in besluitvorming.  

In het besluit waartegen wij beroep aantekenen zijn aan het voorkeursalternatief substantiële 
wijzigingen aangebracht ten aanzien van het aan de Commissie m.e.r. voorgelegde alternatief. De 
Commissie m.e.r. geeft in haar toetsingsadvies uitdrukkelijk aan dat geen oordeel is gevormd over dit 
gewijzigde voorkeursalternatief. Bij het besluit is in de bijlage een analyse van het gewijzigde ontwerp 
t.o.v. het MER tweede fase gevoegd. Op basis hiervan concludeert het bestuursorgaan (ons inziens 
onterecht) dat de wijzigingen niet van dien aard zijn dat het MER dient te worden aangevuld. De 
Commissie m.e.r. is niet gevraagd om een oordeel over deze constatering. Daarnaast geldt dat voor 
belanghebbenden geen inspraakmogelijkheden waren op de door het bestuursorgaan aan de 
Commissie m.e.r. aangeleverde aanvullingen c.q. op de doorgevoerde wijzigingen, en ook daardoor is 
de Commissie m.e.r. niet in staat gesteld om in haar Toetsingsadvies alle relevante belangen t.a.v. het 
in belangrijke mate gewijzigde voorkeursalternatief mee te wegen.  

Wij stellen derhalve dat in tegenstelling tot wat het bestuursorgaan beweert, er wel degelijk aanleiding 
is om een aanvulling op het MER te maken en hierover een nieuw toetsingsadvies te vragen. 

Allereerst hebben wij in onze zienswijze aangegeven dat er substantiële verschillen zijn in het ontwerp 
die de lokale milieueffecten significant beïnvloeden. In het MER is het alternatief Zoeken naar Balans 
onderzocht met een bypass Oostvlietpolder, zonder aansluiting Leiden-Zuid, en met behoud van beide 
parallelwegen van de A44 tussen Leiden en Wassenaar. De variant die in het bestreden besluit is 
opgenomen heeft geen bypass Oostvlietpolder, wél een aansluiting Leiden-Zuid (die wel afwijkt van 
de huidige situatie omdat deze aansluit op de nieuwe verbinding A44-A4 i.p.v. op de A44 zelf) en 
omvat slechts één parallelweg langs de A44 tussen Leiden en Wassenaar. Deze veranderingen leiden 
tot een wezenlijk andere verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet (in het geval van het 
vervallen van de bypass gaat het om een verschuiving van 17.000 motorvoertuigen per etmaal!), en 
daarmee tot andere milieueffecten aldaar.  

Daarnaast zijn er t.o.v. het MER wijzigingen aan de asligging van de A4, het ontwerp van de N206 
Katwijk-Leiden en de realisatie van een geboorde tunnel onder Voorschoten. Met name deze laatste 
wijziging heeft een significant effect op de luchtkwaliteit: waar eerst de luchtverontreiniging gelijk werd 
verdeeld over het gehele tracé door Voorschoten en langs de Stevenshof, wordt deze nu 
geconcentreerd uitgestoten bij de tunnelmond zeer nabij de woningen van de Stevenshof! 

Wij stellen dat bovengenoemde wijzigingen dermate substantieel zijn en dermate grote lokale 
milieueffecten hebben dat deze nader  moeten worden onderzocht in een milieueffectrapport. 

Ten tweede hebben wij in onze zienswijze aangevoerd dat ten opzichte van het MER-onderzoek het 
gehanteerde verkeersmodel gewijzigd. Dit verkeersmodel (het NRM-model) kent substantieel 
afwijkende uitkomsten ten opzichte van het in het kader van het MER ingezette hybride NRM/RVMK-
model. Uit de toelichting bij het besluit blijkt al dat NRM niet geschikt is voor het onderliggend 
wegennet, omdat het te grof is. Een vergelijking van de verkeerscijfers zoals die zijn opgenomen in de 
toelichting en de verkeerscijfers zoals die gehanteerd zijn in het MER geeft dit ook duidelijk weer: Het 
NRM voorspelt in de referentiesituatie 2030 voor de N206 (Churchilllaan) ca. 21.000 mvt/etmaal, 
terwijl het NRM/RVMK-model uit het MER voor de referentiesituatie 2020 al op 42.000 mvt/etmaal 
uitkomt, en voor 2030 op meer dan 45.000 (!!!). Deze verschillen zijn dermate groot dat de uitkomsten 
van het NRM als onbruikbaar moeten worden gekwalificeerd voor het bepalen van milieueffecten op 
het onderliggend wegennet, en daarmee dus ongeschikt voor de beoordeling van het herziene 
ontwerp in het kader van het MER. Het gevolg is ook dat de geluids- en luchtkwaliteitsonderzoeken 
die gebaseerd zijn op NRM (met kennelijk een veel lagere verkeersintensiteit op het onderliggend 
wegennet) onvergelijkbaar zijn met de bepaalde effecten in het MER. De MER-studie die is uitgevoerd 
is derhalve niet langer representatief, en kan dus ook niet gelden als onderbouwing voor het 
volwaardig meewegen van het milieubelang. Dat het bestuursorgaan in de beantwoording van onze 
zienswijze aangeeft dat de redenen voor de keuze van het NRM-model waren dat dit verplicht is voor 
de TB-delen en dat het derhalve onwenselijk zou zijn om twee verschillende modellen te hanteren 
doet hier niet aan af. 
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Samenvattend stellen wij dat het bestuursorgaan een aanvulling op het milieurapport had moeten 
opstellen en laten toetsen door de Commissie m.e.r., ten eerste vanwege de wijzigingen die t.o.v. het 
in het MER beoordeelde voorkeursalternatief zijn aangebracht, ten tweede vanwege de wijzigingen in 
het gebruikte verkeersmodel en ten derde om te zorgen voor een eerlijke vergelijking met andere reële 
alternatieven.  Alle hebben substantiële gevolgen voor de berekening van de (lokale) milieueffecten. 
Nu dit door het bestuursorgaan is nagelaten, constateren wij dat het milieubelang onvoldoende is 
meegewogen in het besluit. 

7. Volwaardig meewegen van het lokale milieubelang 

In onze zienswijze op het ontwerpbesluit hebben wij gesteld dat het milieubelang niet volwaardig is 
meegewogen. Daarbij hebben wij onder meer aangevoerd dat de voorafgaande besluitvorming vooral 
is gebaseerd op totale, gesaldeerde effecten op natuurlijk en leefmilieu en dat lokale zeer negatieve 
effecten van de Rijnlandroute niet voldoende zijn meegewogen. Het bestuursorgaan stelt in de 
beantwoording dat in het geval van lokale negatieve milieueffecten in alle gevallen wordt voldaan aan 
de wettelijke voorwaarden, waarbij het bestuursorgaan kennelijk er van uit gaat dat het voldoen aan 
deze wettelijke voorwaarden gelijk staat aan het „volwaardig meewegen van het milieubelang‟. 

Het is inherent aan een groot infrastructureel project als de RijnlandRoute dat de erdoor veroorzaakte 
(baten en) lasten niet voor elke belanghebbende even groot zijn. Dat is ook een gevolg van de 
feitelijke verschillen in de referentiesituatie van betrokkenen. De vele bewoners van vooral de zuidrand 
van de Leidse wijk Stevenshof zijn tot op heden gevrijwaard van verstoring van hun woonomgeving 
tengevolge van door (vracht)verkeer veroorzaakte geluidbelasting, luchtvervuiling, gevaarlijke stoffen, 
gezondheidsproblemen (daardoor) en aantasting van natuur, landschap, cultuurhistorie en 
recreatiegroen. Het voorgestelde tracé van de nieuwe RijnlandRoute leidt op alle voornoemde 
aspecten tot een dramatische feitelijke verstoring van hun woonomgeving.  

Binnen voornoemde groep bewoners worden met name die van het Charlotte Köhlerpad en van de 
Lotte Beesestraat – onevenredig – zwaar getroffen. 

Het bestuursorgaan echter concludeert op basis van het MER dat ten aanzien van met name de 
eerste vier voornoemde aspecten dat die varianten leiden tot een neutraal milieueffect of zelfs tot een 
verbetering. Die constatering wordt veroorzaakt door de bij elk aspect gehanteerde saldering van alle 
milieueffecten over het totale studiegebied en door zich uitsluitend te baseren op bijvoorbeeld het 
totale aantal „gevoelige bestemmingen‟ in dat studiegebied. Deze saldering heeft tot gevolg dat een 
geringe verbetering (van slecht tot matig, van matig naar neutraal, of van neutraal naar redelijk) van 
het leefmilieu voor een groot aantal gevoelige bestemmingen in het studiegebied uitgemiddeld wordt 
met een aanmerkelijke verslechtering voor een klein aantal gevoelige bestemmingen (van goed of 
zeer zeer goed naar zeer slecht of slecht). 

Door niet de feitelijke toekomstige effecten te beschrijven ten opzichte van de referentiesituatie van i.c. 
de zuidrand van de Stevenshof zijn de daadwerkelijke en voor met name de genoemde twee straten 
onevenredige milieugevolgen voor dat „onderdeel van het studiegebied‟ volledig onbelicht gebleven.  

Provinciale Staten hebben zich derhalve blind gestaard op een MER dat slechts gemiddelden en de 
nationale normering centraal stelt en geen oog heeft voor de lokale referentiesituatie. 

Op 27 juni 2012 hebben Provinciale Staten als Bevoegd Gezag gekozen voor het tracé Zoeken naar 
Balans van de RijnlandRoute. Door de onevenredig nadelige gevolgen van dat besluit voor met name 
de bewoners van het Charlotte Köhlerpad en van de Lotte Beesestraat in de Leidse wijk Stevenshof is 
het door PS genomen besluit zonder nieuwe extra mitigerende maatregelen voor die bewoners in 
strijd met artikel 3:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, want zó onevenwichtig dat PS in 
redelijkheid niet tot hun besluit hadden kunnen komen om niet te kiezen voor een andere, minder 
belastende infrastructurele oplossing. 

8. Wegontwerp – ligging tracé ten opzichte van de wijk Stevenshof 

Het besluit projecteert de verbinding A4-A44 (incl. de aansluitingen daarvan op het hoofdwegennet) 
op twee plaatsen zeer nabij woningen in de wijk Stevenshof: ter hoogte van de Lotte Beesestraat 
(„Vlek 17‟) en ter hoogte van het Charlotte Köhlerpad. Door een wijziging van de grenzen van het plan 
ten opzichte van het ontwerpbesluit is daarbij gekomen dat nu ook een deel van de 
wijkontsluitingsweg Hadewychlaan ter hoogte van knooppunt Ommedijk binnen de plangrenzen is 
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komen te liggen. Zó dicht dat een acceptabele inpassing van de nieuwe infrastructuur daar niet meer 
tot de mogelijkheden behoort en de bewoners van de Vera Bondamstraat en het Charlotte Köhlerpad 
nog meer hinder ondervinden dan ze nu al doen. Tevens is door deze wijziging de adequate 
noodzakelijke ontsluiting van de wijk Stevenshof via de Hadewychlaan niet gegarandeerd, zeker niet 
tijdens de uitvoering van het plan. 

 In onze zienswijze hebben wij beargumenteerd dat het zeer goed mogelijk het tracé iets zuidelijker te 
leggen, omdat bovengrondse „dwangpunten‟ – door keuze voor een boortunnel– geen rol van 
betekenis meer spelen. Wij wezen op het ontbreken van een deugdelijke motivering om de weg zo 
nabij de woningen en de wijkontsluitingsweg te projecteren en daarmee de onvermijdelijke overlast 
groter te maken dan strikt noodzakelijk. 

In de beantwoording geeft het bestuursorgaan aan dat de Rijnlandroute zo ver mogelijk naar het 
noorden is geprojecteerd om ruimte te kunnen houden voor een faunapassage. Het bestuursorgaan 
geeft tevens aan dat die faunapassage inmiddels is opgenomen in het besluit. Op basis van de 
verbeelding van het besluit constateren wij dat er in dit ontwerp nog steeds ruimte is om Knoop 
Ommedijk (en daarmee ook de wegas van de nieuwe verbinding) ca. 100 meter in zuidwestelijke 
richting te verplaatsen. Hiermee wordt beter recht gedaan aan het belangen van de bewoners van de 
wijk Stevenshof. Wij stellen dat daarmee geen andere zwaarwegende belangen worden geschaad. In 
alle redelijkheid en met het oog op de goede ruimtelijke ordening had het bestuursorgaan dan ook niet 
hoeven besluiten om de infrastructuur zo dicht op onze wijk te projecteren.  

9. Wegontwerp – verticaal alignement en inpassende maatregelen 

In onze zienswijze voerden wij aan dat een belangrijke verbetering van de inpassing kan worden 
gerealiseerd door ter hoogte van de Lotte Beesestraat en directe omgeving daarvan het tracé dieper 
te leggen, al dan niet gecombineerd met gedeeltelijke overkluizing of horizontale geluidsschermen. Op 
deze plek is de nieuwe verbindingsweg A44-A4 op een naar onze mening onacceptabel korte afstand 
van woningen in de Stevenshof gelegen, en tast hij de beleving van het poldergebied met hoge 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarde het meest aan. De verslechtering van het 
leefklimaat t.a.v. geluid, luchtkwaliteit en uitzicht is hier t.o.v. de huidige situatie het grootst. In de 
beantwoording geeft het bestuursorgaan dat hier niet is gekozen voor een betere inpassing vanwege 
„het kostenbeeld‟, waarbij overigens niet nader wordt gemotiveerd hoeveel deze meerkosten t.o.v. de 
totale kosten van de Rijnlandroute bedragen. Het bestuursorgaan heeft zover wij weten ook geen 
ontwerp uitgewerkt van een dergelijke inpassing. 

Gezien de aangevoerde argumenten had het bestuursorgaan in deze niet uitsluitend kosten 
doorslaggevend mogen laten zijn. Het bestuursorgaan is in de eerste plaats als gevolg van het 
provinciale beleid, vastgelegd in Structuurvisie en Ruimtelijke verordening, t.a.v. gebieden met 
bijzondere waarden (categorie 1) en specifieke waarden (categorie 2) gehouden om (t.a.v. categorie 
1) aan bescherming en versterking van dergelijke gebieden voorrang te geven boven alle andere 
ontwikkelingen, en (t.a.v. categorie 2) alleen ontwikkelingen toe te staan die bijdragen aan de kwaliteit 
van het gebied. Als motivatie bij deze beleidsregels wordt onder meer gegeven dat deze gebieden 
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de provincie t.a.v. toerisme en leefklimaat. Het aanleggen van 
een weg door dit kwetsbare gebied is hiermee reeds in strijd. Nu er desondanks toch voor wordt 
gekozen deze weg in het besluit mogelijk te maken is, gezien de doelstelling om toerisme en 
leefklimaat te behouden voor dit gebied, het nalaten van adequate, maximale inpassingsmaatregelen 
juist op dit punt onaanvaardbaar. Immers, het is juist op dit punt dat het verder moeilijk toegankelijke 
gebied optimaal „beleefd‟ kan worden door bewoners en recreanten, onder meer omdat vooralsnog op 
dit punt in de huidige situatie nog geen drukke verkeersweg direct aan het gebied grenst, en dus vanaf 
het recreatieve fiets/wandelpad ongestoord kan worden genoten van de landschappelijke, 
cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied. 

Tevens voeren wij aan dat in ieder geval t.a.v. geluid op dit punt de voorkeursgrenswaarde voor enige 
woningen wordt overschreden, dat hoe dan ook de geluidsbelasting en luchtvervuiling significant 
toenemen, en dat er juist door combinatie van deze toenames op korte afstand van woningen ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de bewoners kunnen zijn. 

Voorts voeren wij aan dat op andere plaatsen langs het tracé waar dergelijke aantasting van leefmilieu 
of landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden minder of althans niet in dezelfde mate 
in het geding zijn, wél is gekozen voor een optimale inpassing door volledige ondertunneling. Het bij 
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herhaling door het bestuursorgaan aangevoerde argument dat dit vanwege de tunnelwet niet mogelijk 
zou zijn is door ons in een eerdere fase al bestreden door aan te tonen dat – met een gewijzigd 
ontwerp van knoop Ommedijk – het wél degelijk mogelijk is om de boortunnel zodanig te verlengen 
dat deze én veel dichter bij de A44 bovenkomt én veel verder van de woningen. Ook deze variant (de 
zgn. „lange boortunnel‟), waartoe PS wel bij motie heeft opgeroepen deze nader uit te werken, is niet 
nader onderzocht. 

Wij concluderen dat het bestuursorgaan de nadelige gevolgen voor bewoners op dit punt onvoldoende 
heeft geïnventariseerd en onvoldoende heeft onderzocht welke alternatieven, zowel wat betreft ligging 
als verdere inpassing van het tracé, er zijn. Bovendien achten wij de motivatie om dit na te laten, die 
uitsluitend is gebaseerd op het argument „kostenbeeld‟, onvoldoende, gelet op de te beschermen 
waarden in het gebied en de nadelige gevolgen voor bewoners. 

10. Wegontwerp – vormgeving knooppunt Ommedijk 

De Wijkraad Stevenshof heeft een alternatief ontwerp voorgesteld voor knooppunt Ommedijk (eerder 
aangeduid als knooppunt Maaldrift). Dit ontwerp, „Maaldrift optimaal‟, hebben wij aangeboden aan de 
provincie Zuid-Holland, in een eerste versie op 3 april 2013 en in een tweede verbeterde versie (door 
Infraplanning Klimbie) op 24 juni 2013. De gedeputeerde heeft hierop gereageerd in een 
ongedateerde brief en daarin gesteld dat ondanks belangrijke verbeteringen aan het ontwerp, dit 
ontwerp toch niet wordt overgenomen. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd door de 
gedeputeerde op 19 september 2013. Wij hebben de argumenten die door de gedeputeerde zijn 
aangevoerd weerlegd in een brief aan Provinciale Staten d.d. 14 oktober 2013. Op deze brief is tot op 
heden geen antwoord gekomen. We hebben in onze zienswijze op zowel het ontwerp-inpassingsplan 
als op het ontwerp-tracébesluit de betrokken bestuursorganen gewezen op het uitblijven van dit 
antwoord en nogmaals uiteengezet waarom het door ons ingebrachte alternatief beter aan de 
belangen van de Wijkraad tegemoet komt, met name omdat dit alternatief wél een aansluiting op de  
A44 in de richting Wassenaar biedt, een kleiner ruimtebeslag kent en het tracé van de verbindingsweg 
A44-A4 op grotere afstand van onze wijk projecteert waardoor negatieve effecten op het leefmilieu 
beperkt worden. 

In de beantwoording van onze zienswijze geeft het bestuursorgaan slechts aan dat het voorstel is 
beoordeeld en niet geschikt is bevonden door Rijkswaterstaat. Daarmee gaat het bestuursorgaan niet 
in op het onbeantwoord blijven van onze reactie op de brief van september 2013, en eveneens 
verzuimt het bestuursorgaan om in zijn beantwoording van de zienswijze alsnog te motiveren waarom 
het door ons aangedragen alternatief niet voldoet. Het bestuursorgaan schaadt door deze 
onzorgvuldigheid de Wijkraad in zijn belang en schendt het motiveringsbeginsel. 

In onze zienswijze hebben wij uiteengezet dat de gehanteerde ontwerprichtlijnen niet vereisen dat 
knooppunt Ommedijk wordt vormgegeven als trompetoplossing, omdat het knooppunt een aansluiting 
tussen een provinciale weg en een snelweg betreft, en niet een aansluiting tussen twee  
autosnelwegen, waarvoor dit inderdaad de voorkeursoplossing is. Het bestuursorgaan heeft dus de 
vrijheid om een van de ontwerprichtlijnen afwijkend ontwerp te kiezen. 

Voorts constateren wij dat drie van de vier verbindingsbogen – waaronder de zeer drukke 
verbindingsweg uit de richting Amsterdam naar de A4 – in het besluit afwijken van de 
ontwerprichtlijnen doordat deze bogen krapper zijn aangelegd dan eigenlijk zou moeten. Hierdoor 
worden in deze bogen lagere snelheden toegepast dan vanuit een logisch wegontwerp gewenst zou 
zijn. 

Tevens constateren wij dat knoop Ommedijk is vormgegeven als volledig knooppunt. Uit de 
verkeersmodellen blijkt dat de verbindingsbogen Rijnlandroute-Wassenaar v.v. zeer lage 
verkeersintensiteiten kennen en veruit ondergeschikt zijn aan de andere relaties in deze knoop. Wij 
stellen dan ook dat er geen noodzaak is om de relatie Rijnlandroute-Wassenaar v.v. in afzonderlijke 
vrijliggende verbindingsbogen vorm te geven. Daarbij komt dat het knooppunt is gelegen in een 
gebied (de Papenwegse polder) waar behoud en versterking van het cultuurhistorische landschap 
voorop dienen te staan. Het ruimtebeslag van een volledig knooppunt past niet in deze doelstelling, 
zeker niet als het verkeerskundige nut daarvan beperkt is. 
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Al eerder in dit beroepschrift voerden wij aan dat de knoop Ommedijk zoals opgenomen in het besluit 
niet voorziet in een aansluiting van de Stevenshof in de richting Wassenaar, terwijl deze wel wenselijk 
is, zoals het bestuursorgaan ook in zijn beantwoording aangeeft. 

Met het voorstel Maaldrift Optimaal hebben wij beoogd een oplossing te bieden voor bovengenoemde 
nadelen van het knooppunt Ommedijk. In de reactie van de gedeputeerde op de laatste versie van 
ons voorstel, „Maaldrift Optimaal met turbokluifrotonde‟ is aangegeven dat dit ontwerp technisch goed 
in elkaar zit. Voorts hebben wij van het projectteam Rijnlandroute vernomen dat het ontwerp 
voldoende verkeersveilig is en dat de kosten gelijk zijn aan of lager dan de kosten van het knooppunt 
zoals dat door het projectteam zelf in het eigen ontwerp is opgenomen. Desondanks geeft de 
gedeputeerde aan dat om een aantal redenen niet is gekozen voor dit ontwerp. 

Als de doorslaggevende reden wordt gesteld dat Maaldrift Optimaal niet voldoet aan het leidende 
ontwerpcriterium dat de Rijnlandroute wordt vormgegeven als ´stroomweg´ - bedoeld voor een vlotte 
en betrouwbare afwikkeling van het verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Deze bewering is 
merkwaardig.  
 
Ten eerste omdat ook het ontwerp dat destijds in het plan was opgenomen, „Maaldrift Compact‟,  zelf 
niet voldoet aan de ontwerpcriteria voor een stroomweg (o.a. als eerder aangegeven in drie van de 
vier verbindingsbogen, waaronder één die als hoofdrelatie in de verbinding A44 Noord – Rijnlandroute 
fungeert).  
 
Ten tweede omdat in Maaldrift Optimaal de hoofdrijbanen volledig zijn ontworpen als stroomweg, 
waarmee het merendeel van het verkeer wordt afgewikkeld via ongelijkvloerse kruisingen met een 
hogere gemiddelde snelheid dan in het provinciale ontwerp, en daarmee dus zelfs beter geschikt is 
voor „betrouwbare afwikkeling van het verkeer met hoge snelheid‟. In Maaldrift Optimaal kan 95% van 
het verkeer doorrijden met de maximum snelheid. In Maaldrift Compact is dit slechts 45%. Al het 
overige verkeer moet afremmen naar 80km/uur of zelfs 50km/uur, onder andere op de belangrijke 
relatie tussen Knoop Leiden West en de Rijnlandroute richting A4. 
 
Ten derde omdat het ook bij een ontwerp voor stroomwegen heel gebruikelijk is dat een deel van het 
verkeer tussen een rijksweg en een provinciale weg wordt afgewikkeld via gelijkvloerse kruisingen, 
zeker wanneer dat ondergeschikte verkeersstromen zijn zoals in het ontwerp Maaldrift Optimaal het 
geval is voor de verbinding Rijnlandroute-Wassenaar v.v. Bovendien gaat de A44 kort na het 
knooppunt over in de N44 met 50 km/u en twee gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. 
 
Ten vierde omvat de aanleg van de Rijnlandroute eveneens knoop Leiden West, waarin de 
uitwisseling tussen twee stroomwegen, namelijk de A44 en de Rijnlandroute/N206, uitsluitend plaats 
vindt via gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. Waarbij bovendien geldt dat de 
verkeersintensiteiten daar vele malen hoger zijn dan op de relatie tussen de Rijnlandroute en 
Wassenaar in knooppunt Maaldrift, en er derhalve veel meer reden is om een of meerdere van die 
relaties als kruisingsvrije verbindingsboog aan te leggen. 
 
Wij constateren dat het door de gedeputeerde zelf als doorslaggevend gekenmerkte argument dat 
Maaldrift Optimaal onvoldoende zou voldoen aan de ontwerpcriteria voor stroomwegen niet is 
gebaseerd op feiten, en dat de argumentatie bovendien selectief wordt toegepast nu in andere 
onderdelen van de Rijnlandroute – namelijk knoop Leiden-West zonder meer eveneens wordt 
afgeweken van de ontwerpcriteria voor stroomwegen. 
 
De gedeputeerde stelt vervolgens in haar reactie dat door het terugbrengen van Leiden-Zuid in het 
ontwerp de verschillen tussen het ontwerp van Maaldrift Compact, en het alternatieve ontwerp van de 
Wijkraad, Maaldrift Optimaal, kleiner zijn geworden. Echter, wij wijzen erop dat in Maaldrift Compact 
de aansluiting Leiden-Zuid in de richting van Wassenaar nog steeds vervalt. Dit in tegenstelling tot 
Maaldrift Optimaal waar de aansluiting in de richting van Wassenaar behouden blijft. Wij constateren 
dat in het ontwerp Maaldrift Compact een deugdelijke oplossing voor verkeer tussen Stevenshof en 
Wassenaar ontbreekt. Zie hiervoor ook het eerder in dit beroepschrift aangevoerde argumentatie. 
 
In de reactie van de gedeputeerde op het ontwerp worden nog een aantal andere argumenten 
opgesomd die nader motiveren waarom niet gekozen wordt voor Maaldrift Optimaal. De gedeputeerde 
geeft echter aan vooral doorslaggevend te vinden dat het ontwerp niet zou voldoen aan de 
ontwerpcriteria voor stroomwegen. In de brief aan Provinciale Staten d.d. 14 oktober 2013 heeft de 
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Wijkraad ook een aantal van deze argumenten (volledig knooppunt, tunnelveiligheid, 
aanbestedingsvoordelen, luchtkwaliteit, landschappelijke inpassing) weerlegd. Nu de gedeputeerde 
zelf aangeeft dat deze argumenten niet van doorslaggevend belang zijn geweest bij haar keuze, 
herhalen wij deze argumenten in dit beroepschrift niet. 
 
Concluderend stelt de Wijkraad dat het voorstel „Maaldrift Optimaal met turbokluifrotonde‟ meer recht 
doet aan de „goede ruimtelijke ordening‟ en de daarbij horende evenwichtige belangenafweging dan 
het ontwerp dat in het bestreden besluit is vastgelegd. Het bestuursorgaan had op basis van de 
aangedragen argumenten niet in redelijkheid kunnen kiezen voor een ontwerp dat niet voorziet in een 
adequate aansluiting van de Stevenshof op de A44 richting Wassenaar, dat een onevenredig 
ruimtebeslag kent en dat daardoor meer overlast veroorzaakt voor het leefmilieu van de bewoners van 
de Stevenshof dan noodzakelijk. Daarenboven is het bestuursorgaan in verzuim door niet inhoudelijk 
te reageren op onze brief van 14 oktober 2013 en eveneens niet inhoudelijk op onze zienswijze ten 
aanzien van dit onderdeel van het besluit in te gaan. Dit is in strijd met het zorgvuldigheids- en 
motiveringsbeginsel. 
 

11. Luchtkwaliteit – berekeningen ter hoogte van de tunnelmond 

In onze zienswijze hebben wij bezwaren geuit tegen het niet specifiek onderzoeken van de effecten op 
luchtkwaliteit van de situaties nabij de Stevenshof waarbij de nieuwe verbinding A44-A4 zeer dicht is 
gelegen bij stedelijk gebied, dan wel waar een tunnelmond aanwezig is in de nabijheid van woningen. 
In beide gevallen hebben wij argumenten aangevoerd waarom de modellen die het bestuursorgaan 
heeft gehanteerd hier niet voldoen. 

Het bestuursorgaan stelt dat gebruik is gemaakt van de gangbare modellen die nader zijn toegelicht in 
het achtergrondrapport luchtkwaliteit, maar gaat in de beantwoording niet specifiek in op de 
toepasbaarheid van deze modellen in de aangegeven situaties.   

Meermalen is inmiddels wetenschappelijk geconstateerd dat de modellen die gebruikt worden de 
effecten t.a.v. geluid en luchtkwaliteit structureel onderschatten in vergelijking tot metingen van de 
actuele situatie. Bijvoorbeeld, in de monitoringsrapportage van het NSL van eind 2013 geeft het RIVM 
aan dat in specifieke situaties, waarbij woonbebouwing in stedelijk gebied zeer dicht op de snelweg 
staat, de standaardrekenmethode voor luchtberekeningen langs het hoofdwegennet beperkingen 
heeft. In dat geval kan volgens het RIVM aanvullend onderzoek, zoals het betrekken van 
meetresultaten, nodig zijn. Wij constateren dat de Rijnlandroute ter hoogte van de Stevenshof op een 
aantal plaatsen zeer dicht op bestaande bebouwing is geprojecteerd (minder dan 100 meter afstand), 
en dat daardoor deze aanwijzing van het RIVM van toepassing kan zijn. Het bestuursorgaan maakt 
niet duidelijk hoe hiermee rekening gehouden dan wel hiervoor gecorrigeerd is in de gehanteerde 
modelberekeningen, noch toont het bestuursorgaan aan dat de effecten na correctie nog steeds 
binnen wettelijke grenswaarden blijven. Hiermee motiveert het bestuursorgaan onvoldoende dat het 
welzijn van de bewoners van de Stevenshof voldoende gewaarborgd is. 

De Stevenshof krijgt daarnaast te maken met de gecumuleerde uitstooteffecten van een tunnel van 
enkele kilometers lengte, waarvan de tunnelmond nabij woningen is gelegen. Voor berekening van 
effecten op luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van een algemene methode. Deze houdt geen rekening 
met specifieke omstandigheden t.a.v. luchtkwaliteit bij tunnelmonden (zie o.a. rapport T118 van het 
Centrum voor ondergronds bouwen (COB) over Tunnels en luchtkwaliteit). Op basis van de door het 
bestuursorgaan gehanteerde algemene methode kan niet voldoende bepaald worden of normen ter 
hoogte van de tunnelmond al dan niet worden overschreden. Wij stellen dat het bestuursorgaan met 
een specifiek op tunnelmonden gerichte methode dient aan te tonen dat normen niet zullen worden 
overschreden. Nu dit is nagelaten motiveert het bestuursorgaan onvoldoende dat het welzijn van de 
bewoners van de Stevenshof voldoende gewaarborgd is. 

12. Landschap, cultuurhistorie en natuur – bescherming van gebieden met bijzondere kwaliteit en 
specifieke waarden 

In onze zienswijze hebben wij aangedragen dat aanleg van de Rijnlandroute in strijd is met provinciaal 
beleid, vastgelegd in structuurvisie en ruimtelijke verordening, dat beoogt gebieden met bijzondere 
kwaliteit en specifieke waarden te vrijwaren van gebiedsvreemde ontwikkelingen. In de beantwoording 
geeft het bestuursorgaan slechts aan dat het gebied zoveel mogelijk wordt ontzien, met als 
bouwstenen inpassing, mitigatie en/of compensatie. 
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In de toelichting op zijn Visie Ruimte en Mobiliteit schrijft het bestuursorgaan (pag. 17-18): “Een 
relatief klein aantal gebieden met bijzondere kwaliteit behoort tot categorie 1. De reden is dat ze zo 
bijzonder, waardevol en kwetsbaar zijn, dat de instandhouding en mogelijke verdere ontwikkeling van 
de waarden die ze vertegenwoordigen voorrang heeft boven alle ander ontwikkelingen. (…) Ze 
leveren een substantiële bijdrage aan het toeristisch profiel en het leef- en vestigingsklimaat in de 
provincie. Ruimtelijke ontwikkelingen in en direct grenzend aan deze categorie „gebieden met 
bijzondere kwaliteit‟ zijn alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan deze kwaliteit. (…) Gebieden met 
een specifieke waarde vallen in de categorie 2 als zij landschappelijke, ecologisch of qua 
gebruikswaarde bijzonder en kwetsbaar zijn. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zijn 
mogelijk, als de specifieke waarden behouden blijven, naast de generieke bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit.”  

Het gebied grenzend aan de Stevenshof  is aangeduid als zowel in beschermingscategorie 1 
(cultuurhistorisch kroonjuweel) als beschermingscategorie 2 (weidevogelgebied, groene buffer). De 
nieuwe verbindingsweg A44-A4 wordt dwars hierdoorheen aangelegd. 

Wij stellen dat het bestuursorgaan met het eigen beleid als uitgangspunt  in de eerste plaats had 
moeten voorkomen dat het gebied werd aangetast, en dat het eigen beleid – zeker voor gebieden met 
beschermingscategorie 1 – onverkort had moeten worden uitgevoerd. Het slechts nemen van 
inpassende, mitigerende en compenserende maatregelen moet onvoldoende worden geacht voor 
gebieden die “zo bijzonder, waardevol en kwetsbaar zijn, dat de instandhouding en mogelijke verdere 
ontwikkeling van de waarden die ze vertegenwoordigen voorrang heeft boven alle ander 
ontwikkelingen” en waarvoor ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk zijn “voor zover ze bijdragen 
aan deze kwaliteit.”.  

De aanleg van de Rijnlandroute betreft een gebiedsvreemde grootschalige ontwikkeling in de vorm 
van de aanleg van een geheel nieuwe, niet-ondertunnelde provinciale weg. Die nieuwe weg leidt tot 
een structurele verandering van het gebied, die niet te verenigen is met de provinciale doelstelling tot 
het instandhouden en verder ontwikkelen van deze bijzondere, waardevolle en kwetsbare waarden en 
die eveneens niet bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. 

Elders in dit beroepschrift hebben we uitgebreid aangevoerd dat er gegronde redenen zijn om te 
twijfelen aan nut en noodzaak van de nieuwe verbinding A44-A4, zowel vanuit het perspectief van 
achterblijvende verkeersgroei als vanuit het perspectief van beschikbare reële alternatieven. In 
combinatie met het beleid dat ten grondslag ligt aan de provinciale ruimtelijke ordening, vastgelegd in 
de Visie Ruimte en Mobiliteit, kan het bestuursorgaan niet in redelijkheid besluiten om gebieden die 
beschermingscategorie 1 en 2 zijn aangeduid aan te tasten of te vernietigen ten behoeve van de 
aanleg van de nieuwe verbinding A44-A4. Het besluit dit wel te doen tast niet alleen het grote belang 
van behoud van deze gebieden aan, maar eveneens het belang van de Wijkraad om een gebied 
grenzend aan en verweven met de wijk en dat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners te 
behouden. 

13. Landschap en natuur – compensatie weidevogels 

Zowel in het inpassingsplan als in het tracébesluit wordt verwezen naar het provinciale beleid ten 
aanzien van compensatie voor het verlies en de aantasting van weidevogelgebied. Het tracébesluit 
verwijst daarbij integraal voor de uitvoering daarvan naar het door de provincie uit te voeren 
compensatieplan dat bij het inpassingsplan is gevoegd. 
 
In onze zienswijze hebben wij het onderdeel „weidevogels‟ reeds benoemd, maar wij zijn het op grond 
van het volgende niet eens met de wijze waarop het bestuursorgaan daarop is ingegaan. 
 
PS hebben in paragraaf 6.9.3 van de Toelichting bij het PIP bepaald dat voor het areaalverlies en de 
verstoring van de Papenwegse Polder elders buiten de invloedzone van de weg en buiten het 
plangebied wordt gecompenseerd. 
PS hebben die polder in de Visie Ruimte en Mobiliteit aangemerkt als Belangrijk weidevogelgebied en 
in de Verordening Ruimte 2014 (verder: VR) als zodanig begrensd en beschermd als 
beschermingscategorie 2. 
Dat houdt volgens artikel 2.2.1 VR onder meer in dat aldaar een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de 
vorm van bovenlokale infrastructuur niet mogelijk is tenzij de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd 
(ofwel gegarandeerd), door onder meer aanvullende ruimtelijke maatregelen waardoor de ruimtelijke 
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kwaliteit verbetert. Volgens de artikeltoelichting moet daarbij de instandhouding van de specifieke 
waarden worden in acht genomen (veel verplichtender dan „ermee rekening gehouden‟). 
 
Omdat hier tevens volgens de VR sprake is van transformatie van een beschermingscategorie 2-
gebied, moet de betrokkenheid van de provincie zich richten op een actieve behartiging van 
provinciale doelen en een optimaal resultaat.  
Dat de ruimtelijke kwaliteit als gevolg van de nieuwe bovenlokale infrastructuur per saldo niet afneemt 
is volgens de VR uitgangspunt (ofwel resultaatsverplichting en dus geen inspanningsverplichting). 
Artikellid 4 onder b schrijft vóór dat bij een dergelijke significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van belangrijke weidevogelgebieden de – PS bindende - Beleidsregel 
Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland (2013) (verder: Beleidsregel) moet 
worden gevolgd. 
Expliciet vermeldt de Beleidsregel in artikel 4 dat hij van toepassing is in alle procedures waarbij GS of 
PS op enigerlei wijze betrokken zijn. 
 
Artikel 5, onderdeel 4 stelt als voorwaarde aan compensatie onder meer dat die plaatsvindt door 
fysieke compensatie (aansluitend áán of nabij het gebied van de ingreep) met dezelfde 
natuurwaarden als die door de ingreep verloren zijn gegaan, of – indien dat redelijkerwijs onmogelijk is 
– door fysieke compensatie met kwalitatief vergelijkbare waarden „aansluitend of nabij‟, of door fysieke 
compensatie elders, of – indien ook dat redelijkerwijs onmogelijk is – door financiële compensatie. 
In afwijking daarvan biedt artikel 5, onderdeel 7 bij ingrepen in expliciet aangeduide gebieden/wateren 
die behoren tot specifieke onderdelen van de EHS de mogelijkheid van compensatie van areaalverlies 
door kwaliteitsverbetering, maar die mogelijkheid geldt dus niet voor buiten de EHS gelegen 
weidevogelgebieden zoals de Papenwegse Polder. 
Voorts stellen artikel 6 en 7 diverse voorwaarden aan het zogenoemde Compensatieplan en aan de 
Realisatietermijn en de Zekerstelling van de uitvoering. 
 
PS hebben in het volgens de Beleidsregel verplichte Mitigatie- en Compensatieplan bij het PIP twee 
sporen voor compensatie verkend, namelijk kwalitatieve compensatie via agrarisch natuurbeheer en 
fysieke compensatie via aankoop, inrichting en beheer. 
 
Over agrarisch natuurbeheer merken zij onder meer het volgende op: 
-er worden gesprekken gevoerd met verenigingen om de animo te peilen; 
-er wordt de animo voor het realiseren van een zwaar beheerpakket onderzocht; 
-die afspraken zouden dan moet passen in een soort beheervergoedingsregeling; 
-er zijn gesprekken gevoerd in de kansrijke polders 
-er is voldoende animo voor extra beheerinspanningen voor ca. 18 van de te compenseren 22 
hectare. 
 
Over de reservaatvorming merken zij onder meer het volgende op: 
-in twee polders is voorlopig een reservering gevraagd voor een oppervlakte van ca. 24 en 21 hectare; 
-die zijn een terugvaloptie als blijkt dat de kwalitatieve compensatie onvoldoende mogelijkheden biedt. 
 
Vervolgens menen PS plompverloren te kunnen „concluderen‟ dat op basis van voldoende „animo tot 
deelname‟ kan worden „aangenomen‟ dat de weidevogelcompensatie gerealiseerd „kan‟ worden met 
inzet van agrarisch natuurbeheer en dat als terugvaloptie het mogelijk is om de fysieke compensatie 
via aankoop, inrichting en beheer verder uit te werken.  
Ook in paragraaf 3.13 van de Nota van Antwoord bij het PIP komen PS niet verder dan te 
„antwoorden‟ dat „een mogelijkheid‟ voor de weidevogelcompensatie agrarisch natuurbeheer is. 
 
Dat besluit van PS is – op grond van het bovenstaande en het onderstaande - in strijd met de eigen 
provinciale Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland (2013) en met de 
provinciale Verordening Ruimte 2014 en ontbeert enige motivering en vertrouwen ín en 
(rechts)zekerheid óver de toekomstige realisatie van de compensatie. 
 
In de eerste plaats stelt die Beleidsregel aan compensatie voor ingrepen in i.c. buiten de EHS gelegen 
Belangrijke weidevogelgebieden – zoals de Papenwegse Polder - de voorwaarde van fysieke 
compensatie, of – indien dat redelijkerwijs onmogelijk is – financiële compensatie. De afwijking van die 
voorwaarde is volgens diezelfde Beleidsregel slechts expliciet van toepassing op de binnen specifieke 
onderdelen van de EHS gelegen gebieden/wateren, en dus niet i.c. 
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Achtergrond daarvan is dat alleen door fysieke compensatie – i.c. door reservaatvorming - de volgens 
de VR vereiste ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd (gegarandeerd) en de instandhouding ervan 
wordt in acht genomen. 
 
En - in de tweede plaats - voldoen alleen aankoop, inrichting en beheer aan de eveneens volgens de 
VR i.c. vereiste actieve behartiging dóór en resultaatsverplichting ván de provincie omwille van een 
optimaal resultaat. Daar komen nog bij dat de gronden reeds bij de overheid in eigendom zijn en dus 
binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn en ingericht en beheerd kunnen worden door een 
terreinbeherende instantie en in de provinciale kostenraming – volgens PS – voldoende budget is 
gereserveerd voor aankoop, beheer en inrichting van het benodigde compensatie-areaal. 
 
In de derde plaats zijn PS zeker in de Toelichting bij het PIP maar ook in het Mitigatie- en 
Compensatieplan ten aanzien van de keuze voor agrarisch natuurbeheer slechts in zeer algemene 
bewoordingen – onder meer in de vorm van verwijzingen naar gesprekken en mogelijke afspraken – 
ingegaan op hoe het verlies aan waarden zal worden gecompenseerd. Dergelijke onduidelijkheden 
over hoe dat precies en naar behoren en met zekerheid zal geschieden zijn volstrekt onvoldoende om 
het volgens de Beleidsregel vereiste zekere zicht op compensatie te bieden. 
 
En in de vierde plaats biedt fysieke compensatie in die vorm van reservaatvorming een veel robuuster, 
duurzamer en beter beheerbaar resultaat dan agrarisch natuurbeheer, dat per definitie ondergeschikt 
is aan het belang van de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse. Ook wordt de effectiviteit van agrarisch 
natuurbeheer reeds jaren maar ook voor de toekomst betwijfeld (zie o.a. Dr. ir. D. Kleijn, Alterra, 
Wageningen, 2012).  
 
Daarbij komt dat bij agrarisch natuurbeheer de provincie (slechts) verantwoordelijk is voor de 
beleidsevaluatiemonitoring hetgeen haaks staat op de vereiste actieve provinciale behartiging. Over 
de stand van zaken bij de uitvoering van de groencompensatieprojecten komen (ook) GS in hun 
antwoord d.d. 12 februari 2013 op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) weinig enthousiast over en 
zeggen zij te verwachten (dus niet zeker te weten) dat de toepassing en uitvoering van het 
compensatiebeleid zal verbeteren. Ook stellen zij dat – wanneer de project-initiatiefnemer een 
overheid is (i.c. de provincie zelf) - „de afspraken over de uitvoering van een compensatieproject 
worden vastgelegd bij het compensatieplan‟. Van dergelijke vastgelegde afspraken is i.c. geen sprake. 
Ook de effectiviteit van de compensatie van schade aan natuurgebieden wordt betwijfeld (zie o.a. 
Algemene Rekenkamer, Den Haag, 2014). Zo kent de bescherming van de nieuwe natuur nog 
onvoldoende gegarandeerde daadwerkelijke uitvoering, veldcontrole, toezicht en handhaving, hetgeen 
de bij agrarisch natuurbeheer per definitie afwezige actieve provinciale behartiging des te nadeliger 
maakt. 
 
In de vijfde plaats kan dus worden gesteld dat reservaatvorming door aankoop, inrichting en beheer 
veel beter tegemoet komt aan die gewenste garanties en aan de in artikel 7 van de Beleidsregel 
voorgeschreven zekerstelling van de uitvoering van de compensatie dan agrarisch natuurbeheer met 
zijn – i.c. - boterzachte „garanties‟ in de vorm van „gesprekken voeren en animo peilen‟.  
 
Op grond van het bovenstaande heeft het bestuursorgaan in redelijkheid niet kunnen besluiten dat de 
weidevogelcompensatie gerealiseerd zal worden met inzet van agrarisch natuurbeheer. 
Dat besluit is in strijd met de provinciale Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap 
Zuid-Holland (2013), de Verordening Ruimte 2014, het vertrouwensbeginsel en het 
motiveringsbeginsel. 
 

14. Uitvoering – monitoring met opleveringstoets 

In onze zienswijze hebben wij het onderdeel „opleveringstoets‟ reeds benoemd, maar wij zijn het op 
grond van het volgende niet eens met de wijze waarop PS daarop zijn ingegaan. 
Zo verwijzen PS in de Nota van antwoord naar paragraaf 3.18, die echter de Aanbestedings- en 
uitvoeringsfase ofwel de zogenoemde Realisatiefase van het PIP betreft. Dus betreffen de daar 
genoemde „opleveringstoetsen‟ de aannemerswerkzaamheden in die fase, welke uiteraard van een 
geheel andere orde zijn dan de door ons verzochte toets ten aanzien van diverse milieueffecten een 
jaar na ingebruikname van het provinciale deel van de RijnlandRoute. 
 
Op 1 januari 2012 trad artikel 23 van de Tracéwet in werking.  
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Dat artikel kwam tegemoet aan een breed in de maatschappij gevoelde behoefte en behelst de 
zogenoemde opleveringstoets. Die dient ertoe om aanvullend vertrouwen te geven dat ook (direct) na 
ingebruikneming van het wegtracé wordt voldaan aan de normen die zijn gesteld aan diverse 
milieuaspecten en die daarmee ten grondslag liggen aan de maatregelen die in het tracébesluit zijn 
opgenomen. Ook volgens de wetgever is het belangrijk dat na oplevering van een wegtracé op 
gebundelde wijze inzichtelijk wordt gemaakt wat de situatie is ten aanzien van de in het tracébesluit 
genoemde milieuaspecten in de gebieden waarin het project is opgeleverd. En blijkt uit die toets dat 
sprake is van een overschrijding, dan wordt in maatregelen voorzien. 
 
Op basis van die brede overeenstemming over de opleveringstoets bepaalt artikel 10 nog dat het 
tracébesluit de termijn bevat waarbinnen de minister de gevolgen van de ingebruikneming van het 
wegtracé onderzoekt, en een opgave van de daarbij te onderzoeken milieuaspecten.  
Het is dus aan het bevoegde gezag om te bepalen welke milieuaspecten onderwerp van een 
opleveringstoets worden, maar het is niet de bedoeling de toets betrekking te laten hebben op andere 
aspecten dan luchtkwaliteit, geluidhinder en natuur.  
 
Op grond hiervan bevatten zowel het tracébesluit A44 RijnlandRoute als het tracébesluit A4 
RijnlandRoute een artikel dat bepaalt dat een jaar na oplevering van de RijnlandRoute de toets wordt 
uitgevoerd. Daarbij zal worden bezien of de getroffen maatregelen voldoende zijn of dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn om aan de voor de milieuaspecten geldende normen te voldoen. 
Het project RijnlandRoute bestaat – ook volgens PS - uit onlosmakelijk met elkaar verbonden 
provinciale en rijksinfrastructurele maatregelen.  
Het meest recent blijkt dat wel uit de gezamenlijke en gelijktijdige bekendmaking en ter inzage legging 
van beide genoemde rijks-tracébesluiten en het onderhavige provinciale inpassingsplan. 
Immers het provinciale deel van de RijnlandRoute ligt tussen en verbindt de twee rijksdelen van de 
RijnlandRoute, zijnde de A44 en de A4. 
 
In tegenstelling tot de aanpassingen aan die bestaande rijkswegen – een verbreding en een nieuw 
knooppunt – behelst het provinciale deel de aanleg van een geheel nieuwe deels ondertunnelde, 
deels verdiepte regionale stroomweg direct langs de grote Leidse woonwijk Stevenshof en dwars door 
de Papenwegse Polder, die door diezelfde PS als Beschermingscategorie 2 (Belangrijk 
weidevogelgebied) is aangeduid. 
 
Door die geplande ligging van een nieuwe drukke weg met ca. 60.000 (ook vracht-)auto‟s per etmaal 
direct langs een grote woonwijk met ca. 12.000 inwoners – ongehoord en niet meer van deze tijd - 
bestaat over de van te voren berekende en dus voorspelde milieueffecten een regiobrede 
maatschappelijke bezorgdheid en een dito behoefte aan monitoring van de na de ingebruikneming 
daadwerkelijk gemeten effecten van die nieuwe weg naar analogie van zo‟n monitoring bij 
rijkswegaanpassingen. 
 
Tot nu toe bestaat er voor decentrale overheden geen wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een 
opleveringstoets.  
Echter, de zogenoemde Elverding-aanpak „Sneller en Beter‟ – waar de opleveringstoets deel van uit 
maakt – (zie Adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur, 2008) heeft 
inmiddels niet alleen bij rijksinfrastructuur maar ook reeds bij gebiedsontwikkeling ingang gevonden. 
En volgens het Regeerakkoord dient het ministerie van I&M een centrale rol te gaan spelen om ervoor 
te zorgen dat de Elverding-aanpak ook landt in decentrale overheidsprojecten.  
Volgens het rijk wordt met die toets tevens feitelijk invulling gegeven aan het, op grond van de m.e.r.-
procedure, verplichte evaluatie-onderzoek achteraf (na afronding van het project), hetgeen niet alleen 
de zekerheid over het voldoen aan de milieunormen maar ook de efficiency dient. 
 
In 2009 antwoordden GS op statenvragen reeds dat via het IPO in gezamenlijkheid voor de provincies 
gewerkt wordt aan implementatie van de Elverding-aanpak. Ook bij de Integrale Benadering Holland 
Rijnland (2009) – opgedragen door rijk, PS en regio – die heeft geleid tot de voorkeur voor het 
„Zoeken naar Balans‟-alternatief is de systematiek van ‘Sneller en Beter’ toegepast. En volgens het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur 2012 beogen PS bijvoorbeeld de Verkenning noordelijke randweg 
Rijnsburg te doen plaatsvinden in de geest van de Commissie Elverding. Tenslotte hebben PS op 11 
september 2013 de Koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld en daarmee zichzelf verplicht 
om bij de aanleg van provinciale infrastructuur indachtig de Elverding-aanpak te werk te gaan. 
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Desondanks hebben PS in (de Regels van) het PIP geen artikel opgenomen over de uitvoering van 
een dergelijke opleveringstoets. 
 
Dat besluit van PS is - op grond van het bovenstaande en het onderstaande - in strijd met het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 
 
In de eerste plaats erkennen PS zelf ook dat sprake is van één zeer nauw onderling samenhangend 
rijks- en provinciaal infrastructureel project, dat – als een voorbeeld daarvan – één gezamenlijke, 
gelijktijdige bekendmaking en ter inzage legging van de respectieve eindbesluiten kent, en waarvan 
beide rijkstracébesluiten wél in een opleveringstoets voorzien, maar het provinciale besluit niet. 
 
In de tweede plaats behelst het provinciale tracédeel een onlosmakelijke verbindingsweg tussen twee 
rijkstracédelen, en veroorzaken nu juist van die drie tracédelen de milieueffecten van het provinciale 
wegvak de meeste nadelige gevolgen en voor de meeste omwonenden. Toch voorzien alleen de twee 
rijkstracébesluiten in een opleveringstoets, maar het provinciale besluit niet. 
 
In de derde plaats bedraagt dat provinciale tracédeel – dat de meeste nadelen veroorzaakt – slechts 
0,45 km (van de oostgrens van het nieuwe rijksknooppunt Ommedijk tot de provinciale tunnelmond), 
zodat een opleveringstoets over dat relatief korte wegvak overzichtelijk en – wellicht tegelijk en samen 
met Rijkswaterstaat - beheerbaar en betaalbaar is. 
In de vierde plaats hanteren PS sinds 2009 reeds de Elverding-aanpak bij grote projecten, en hebben 
in 2013 zelfs expliciet vastgesteld bij de aanleg van provinciale infrastructuur volgens „Elverding‟ te 
werk te gaan. 
PS hebben geen enkele motivering gegeven voor het feit dat zij bij het project RijnlandRoute in 
eerdere projectfasen „Sneller en Beter‟ wel hebben toegepast, maar in de eindfase de 
opleveringstoets niet, hoewel die van „Sneller en Beter‟ een integraal onderdeel uitmaakt. 
 
Op grond van de bovenstaande bijzondere omstandigheden kunnen PS in redelijkheid zich niet 
verschuilen achter de – voorlopige - afwezigheid van een wettelijke verplichting tot het uitvoeren van 
een opleveringstoets en hadden zij niet kunnen besluiten dat in de Regels van het PIP RijnlandRoute 
geen artikel wordt opgenomen over de uitvoering van een opleveringstoets naar analogie van die in 
de innig met het PIP verweven tracébesluiten A 44 RijnlandRoute en A4 RijnlandRoute. 
Dat besluit is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het 
vertrouwensbeginsel. 

 

 


