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Uw college heeft tot 5 september 2OL2 de gelegenheid geboden om een zienswijze te geven

op het Voorontwerp van een Provinciaal lnpassingsplan voor de RijnlandRoute, tracé ZnB.

Onze vereniging heeft zich afgevraagd of het zinvol is om van deze gelegenheid gebruik te
maken, omdat wij een aantalfundamentele bezwaren hebben tegen de gevolgde procedure.

lk wil dat in de volgende punten toelichten:

L: Uw College heeft een besluit genomen over een tracé, nog voordat de m.e.r.-procedure is

afgerond. Qp27 juni hebben Provinciale Staten dit besluit goedgekeurd. Pas daarna {vanaf
L1juli) heeft u gelegenheid gegeven een zienswijze naar voren te brengen op het MER en

vervolgens kan de Commissie voor de m.e.r. zijn advies uitbrengen. Wij vinden dat een

onjuiste gang van zaken. Wat kan nog het effect zijn van het inbrengen van die zienswijzen

en het advies van de Commissie voor de m.e.r. als het besluit al is genomen? Met deze

procedure heeft uw college tot uitdrukking gebracht dat het pleit al beslecht is en daarmee

een gebrek aan respect tot uitdrukking gebracht tegenover al diegenen die hun zienswijze

indienen en het nog komende advies van de Commissie voor de m.e.r. Het had veruit de

voorkeur verdiend als u pas een besluit had genomen, nadat deze procedure was afgerond,

zeker nu uw besluit zo omstreden is.

2: ln eerdere uitingen van de provincie is betoogd dat het nemen van een besluit en het

onmiddellijk presenteren van een VOPIP zou leiden tot tijdsbesparing. Wij vinden dat bij een

dusdanig ingrijpend besluit een slechte afweging, omdat f iermee een volwaardige rolaan de

inspraak wordt ontnomen. De zogenaamde tijdswinst zorl wel eens averechts kunnen



uitpakken, omdat als de provincie zo omgaat met de inspraak op een dergelÍjk omstreden
besluit, dat getuigt van gebrek aan het serieus nemen van die inspraak en dat in de verdere
procedure een rolgaat spelen. Wij zullen niet naiaten dat te benadrukken.

3: Bij de besluitvorming in Provinciale Staten op 27 juni zijn een aantal moties aangenomen,

waarvan de in dit verband meesi reievante motie 345 is. in die motie wordt het Coilege van

GS opgeroepen cen quick scan uit te voeren naar een geboorde tunnel. Als wij er van uit
mogen gaan dat GS hiermee een serieus onderzoek op het oog heeft gehad, dan had het
voor de hand gelegen om het besluit over het ZnB tracé op te schorten, althans de

procedure stop te zetten. Een geboorcie tunnel heeft narnelijk zocianig andere

karakteristieken dat, als het resuitaat van het onderzoek is dat een geboorde tunnel

inderdaad een perspectiefrijke optie is, hetgeen uit onderzoek van opnieuw êen

burgerinitiatief naar voren komt, dan een geheel nieuwe situatie ontstaat.

Het getuigt opnieuw.,,an vccringenomenheid om de pr"ccedure voor het ornstreden tracé
ZnB gewoon voort te zetten en niet te wachten op de uitkomst van het onderzoek naar de

geboorde tunnel. Dat doet de vraag rijzen of uw college wel echt luistert naar de inspraak

izie puntl) cian wei nieuwe sn-derzoeken naar alternatieven, als PS daar bij motie om vragen,

serieus neemt.

Wij vinden dan ook dat de mer-procedure netjes dient te worden afgerond (voor zover dat
gezien het gesieide oncier puni i nog mogelijk is), er geen onnociige haast moet worcien

betracht (zie punt 2) en eerst het onderzoek naar een boortunnel dient te worden

afgewacht, alvorens een VOPIP in de inspraak wordt gebracht. Zeker ook omdat het
onderzoek naar de boortunnel er toe zal leiden dat Ce keuze vocr het ZnB tracé prematuur

vv oJ.

Ondanks onze aanvankelijke twijfels over het nut van een zienswijze zullen we nu we toch op

hoofdlijnen op het VOPIP reageren. Een Pror;inciaal !npassingsPlan heeft de status van een

bestemmingsplan en daar mogen dan ook zware eisen aan worden gesteld wat betreft
duidelijkheid en de daarmee samenhangende reehtszekerheid. Ook een vooroRtwerp mag

daaraan getoetst worden.

Aehtereenvoigens zuiien wij een aantal paragrafen de revue laten passeren. Wij citeren de

tekst uit het VOPIP en geven in dik gedrukte tekst onze observatie.

Allereerst verwijzen we naar de conclusie in paragraaf 2.7.1waar staat dat de Rijnlandroute

deels is gelegen in de Ecoiogische hocfcistructuur, dat daarvoor een ontheffing dient te
worden gevraagd en dat de RLR raakt aan enkele thema's uit de eigen verordening Ruimte

van de provincie. Voorwaar een zwaar inpassingskader. En passant wordt in paragraaí 2.4.1

vermeldt dat de gemeenten positief staan tegenover een oost-westverbinding tussen

Kat,+;ijk, cie 4.4 en de A44. Echter r+,orden kanttekeningen geplaatst bij cie tracékeuze van

onderhavig inpassingsplan. Dit is een nog al eufemistische omschrijving voor het feit dat



vier van de tracégebonden gemeenten zich onomwonden tegen deze variant hebben

uitgesproken.

1n paragraaf 5.1.3{Conclusies geiuidsonderzoek) staat ciat de geluidsbelasting over het hele

tracé toeneemt ...dat als gevolg daarvan wettelijk geluidsknelpunten ontstaan... dat
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn...dat als toch niet aan de normen kan woi'den
voidaan dan een hcgere grenswaarde maet wcrden aangevíaagd. Dit alles moet nader

worden onderzocht en benodigde maatregeien moeten verder worden uitgewerkt. U

kondigt veel onderzoek ean, maar wat kan hier nÉ voor duidelijkheid, laat staan

rechtszekerheid aan worden ontleend?

in paragraaf 5.2.3 iCcnciusies luchtkwaliteiti staat ciai de Rijniandroute cen toename kent
van gevoelige objecten en woningen....ten gevolge ciaarvan een project in betekenende

mate is en toetsing aan de grenswaarden noodzakelijk is. Vervolgens staat er dat uit
onderzoeksresultaten blijkt dat er geen overschrijding van de grenswaarden optreden, maar

det er vcor Cit aspect toch aan.suilend onderzoek gedaan dient te ra;orden.

Moet je hier gerust van worden als je in de buurt van het tracé woont en wat moet er nu

onderzocht worden als de provincie btijkbaar vindt dat de luchtkwaliteit al aanvaardbaar

is?

ln paragraaf 5.4.3 iConclusies cultuur en landschap) staat dat de RijnlandRcute invloed heeft

op cultuurhistorisch-kenmerkende eenheden in het plangebied, op twee molenbiotopen,

een landgoedbiotoop...verder vindt een verandering plaats van de fysieke kwaliteit doordat
de recieiljk gave Papenwegse polder doorsnecjen woi'dt, hetgeen ook geidt voor de Grote

Westeindsepolder...dat de RijnlandRoute prevaleert boven de cultuurhistorische belangen

en vervolgens moet worden onderzocht in hoeverre de inbreuk op cultuurhistorische
waarden kan wcrden ontzien dan welworden beperkt.

Wat kunnen betrckkeneíl aan dit VCPIP nu voor zekerheden ontlenen voor de in het
geding zijnde belangen. Wat wordt er nu gedaan, wat wordt onderzocht en waar leidt het
toe. Hoe mset je hier anders op reageren dan tegen het plan zijn? Dat zijn wij dan ook en

het VOPIP geeft ons geen enkel zicht op wat de provincie daaraan denkt te gaan doen.
ln pai"agraaf 5.8.3 (Natuur) staat dat de Rijnlandroute een negatief effect heeft op de

natuurwaarden in en rond het plangebied.... de uitvoering moet aannemelijk worden
gemaakt en daarvoor is de informatie in het MtR nog onvoldoende. Vervolgens wordt weer

een hoop onderzoek aangekoneiígei en worcii gesteic! cjat de nadere

onderzoekswerkzaamhecjen moet leiden tot een uitspraak, waaraan moet worden voldaan

om de uitvoerbaarheid van de RijnlandRoute te garanderen, een overzicht van de

natuurwaarden die gemitigeerd of gecompenseerd moeten worden, een mitigatie- enlof
compensatieplan cn een overzicht van de natuurwaarden wearvoor een onthefflng op de

flora- en faunawet moet worden gevraagd. Vervolgens eindigt de paragraaf met de

opmerking dat verwacht wcrdt Cat het aspect ecologie de ultvoerbaarheid van het
innassinssnlan niet in de wes staai.".r-.---..o=F-...o--_r--,

Weer heel vee! onderzoek, nog geen cornpensatie/mitigatieplan en vervolgens wel de



verwachting dat aan de uitvoerbaarheid kan worden voldaan. ls hier de wens de vader van

de gedachte? Wat moet de burger nu met deze brij van tegenstrijdige beweringen? Hier

kan je toch geen andere zienswijze op geven dan "doe eerst je huiswerk en kom dan

terug".

A.l met al is dit geen Voerontwerpinpassingsplan te noemen en ook de bijgeleverde kaart
geeft geen exacte helderheid waar de i{reg nlj precies komt te lopen en rveike gebieden en

onroerende goecieren nu precies worden geraakt. Wij beoorcielen het VOPIP dan ook als niet
aan de maat en bevelen u nogmaals aan de procedure stop te zetten tot de m.e.r.-procedure
is afgerond en de uitkcmsten van het onderzoek naar de geboorde tunnel beschikbaar zijn.
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