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Geachte Statenleden, 

Inleiding/aanleiding 
Op 24 augustus jl. heb ik u per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond het MER 2^ fase 
RijnlandRoute. De commissie m.e.r. heeft in haar tussentijds toetsingsadvies van 24 augustus 
2011 over het 2® fase MER RijnlandRoute aangegeven dat het MER op een aantal inhoudelijke 
punten moet worden aangevuld. De belangrijkste punten zijn het verwerken van verkeerskundige 
optimalisaties en een duidelijkere vertaling van de milieueffecten van ach terg rond rap porten naar 
het hoofdrapport. De aanvulling van het MER zal kunnen leiden tot andere scores en daarmee tot 
een betere onderbouwing van conclusies van het MER. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Trams 8 en 9 en bussen 
18, 22, 65 stoppen 
dichtbJ) hel 
provinciehuis Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten It^ien 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkl. 

In de commissievergadering van 24 augustus jl. heb ik u nader geïnformeerd over de 
consequenties van het bovengenoemde advies. Ik neem het advies serieus en neem het advies 
van de commissie m.e.r. om het MER aan te vullen over. 

In deze brief informeer ik u allereerst over de aanvulling van het MER en welke stappen daarbij aan 
de orde zijn. Daarnaast informeer ik u op hoofdlijnen hoe ik vanuit het project om wil gaan met 
deze latere oplevering van het MER en de vertaling daarvan naar geplande besluitvormings
momenten en het stroomlijnen van (werk)processen, in een zodanige aanpak dat tempo in het 
project kan worden gehouden. 

Aanvullen MER 
De commissie m.e.r. heeft in haar tussentijds toetsingsadvies gevraagd het MER aan te vullen met 
verkeerskundige optimalisaties van enkele knooppunten. Dit heeft effect op de doorstroming van 
het verkeer in de te onderzoeken varianten. Daarom worden ook de verkeersintensiteiten opnieuw 
berekend. Met deze nieuwe verkeerscijfers worden vervolgens de effecten voor geluidhinder en 
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luchtkwaliteit opnieuw kwantitatief bepaald. Nadat de inhoudelijke onderzoeken zijn afgerond 
worden de resultaten venwerkt in de ach terg rond rapporten en wordt ook de tekst van het 
hoofdrapport van het MER aangepast. 

Daarnaast heeft de commissie verzocht te beschrijven welke (additionele) maatregelen mogelijk 
zijn om aantasting van de natuuriijke kenmerken te voorkomen. 

Starten met voorbereiding nota voorkeursalternatief (NVA) 
Nadat het MER is geactualiseerd wordt de nota voorkeursalternatief opgesteld. Hierin zullen de 
volgende punten worden behandeld: doelstellingen (waaronder robuustheid van de altematieven), 
resultaten MER, kostenramingen en risico's. Op basis van deze aspecten kiezen GS een 
voorkeursaltematief en leggen dat ter instemming/vaststelling voor aan PS. 

Voorbereiden twee provinciale inpassingsplannen (PIP) 
Om zo min mogelijk tijd te verliezen in het proces na uw instemming met het voorkeursaltematief, 
heb ik het voomemen om reeds nu al de voorbereiding te starten voor twee provinciale 
Inpassingsplannen. Eén voor het alternatief zoals in het Hoofdlijnenakkoord 2011 -2015 benoemd, 
te weten Zoeken naar Balans, en één voor het altematief Churchill Avenue. 
Door voor beide altematieven een inpassingsplan voor te bereiden kan er, onafhankelijk van de 
uitkomst van het politieke besluitvormingproces over het voorkeursaltematief, sneller worden 
doorgepakt naar de realisatiefase van het project. 

Startnotitie voor twee provinciale inpassingsplannen 
In samenhang met de hiervoor aangegeven punten zal ik op korte termijn één startnotitie PIP voor 
twee tracéaltematieven conform de "werkprotocollen Wro bevoegdheden PS", aan u voorleggen. 
De startnotitie beschrijft de inhoudelijke hoofdlijnen en uitgangspunten voor het inpassingsplan ten 
behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute. 

Gelijktijdige inspraak op MER en voorontwerp PIP (VO PIP) 
Na de keuze voor een voorkeursalternatief zal het opstellen van het voorontwerp PIP van het niet 
gekozen altematief worden stopgezet en wordt de planologische procedure gestart voor het 
opstellen van het PIP van het voorkeursalternatief. Het VO PIP van het gekozen alternatief én het 
MER kunnen dan direct na het genomen besluit over het voorkeursaltematief in de inspraak 
worden gebracht. In deze periode zal ook het vooroverleg met regionale partners en het horen van 
de gemeenteraden plaatsvinden. 

Aanpak besluitvormingsproces 
Voor het vervolgproces van de RijnlandRoute streef ik naar een optimum in het afstemmen van de 
verschillende stappen en besluiten die nodig zijn om tot een afronding te komen van de 
planvorming. Tegelijkertijd wil ik daarbij nu ook rekening houden met en anticiperen op de innchting 
van het vervolgproces t.a.v. de inpassing en de realisatiefase van het project. Op hoofdlijnen ziet 
deze aanpak er als volgt uit: 
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Aanvullen MER T fase Nota VKA 

Aanbesteding PIP ZnB+CA 

Startnotitie 

Opstellen voorontwerp PIP ZnB 

Opstellen voorontwerp PIP CA 

Op- en vaststellen def. PIP 

Opstellen ontwerp PIP ZNB of CA 

De tijd die nodig is voor het aanvullen van het MER wordt op deze wijze allereerst nuttig besteed 
en kan tegelijkertijd worden gebruikt om optimalisaties aan te brengen in de besluitvorming. 

Planning 
De werkzaamheden om de door de commissie m.e.r. gevraagde aanvullingen op het MER te 
leveren zijn reeds in gang gezet. Hieronder is in de planning te zien op welke momenten de 
belangrijkste mijlpalen in het proces bereikt worden. Belangrijk uitgangspunt in deze planning is dat 
GS een standpunt hebben ingenomen voor een voorkeursvariant vóór het BO MIRT van mei 2012. 

Mijlpalenplanning 

Startnotitie PIP (PS) 
MER + Passende Beoordeling gereed 
Nota Voorkeursalternatief in (GS) 
BO MIRT 
Nota Voorkeursaltematief (PS) 
Voorontwerp PIP ter visie (GS) 
Ontwerp PIP ter visie (GS) 
Vaststellen PIP (PS) 

Planning 
december 2011 
maart 2012 
mei 2012 
mei 2012 
juni 2012 
juti 2012 
1^ kwartaal 2013 
medio 2013 

Ik streef ernaar de bovenstaande planning zonder tijdverlies uit te voeren. Er vindt echter nog 
overieg plaats met de commissie m.e.r. over de interpretatie van het tussentijds toetsingsadvies. 
Hieruit komen mogelijk nog aanvullende werkzaamheden die de planning kunnen beïnvloeden. 
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Team Churchill Avenue 
De gevraagde verkeerskundige optimalisaties hebben invloed op zowel Zoeken naar Balans als op 
Churchill Avenue. Om te komen tot een goede afstemming met het burgerinitiatief wordt Team 
Churchill Avenue door mij intensief betrokken bij het vervolgproces. Leden van het team hebben 
deelgenomen aan een werksessie over de verkeerskundige optimalisatie van de Knoop Leiden 
West van Churchill Avenue en er zal in de komende periode een tweewekelijks overieg 
plaatsvinden tussen het provinciale projectteam en Team Churchill Avenue. 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de afspraken zoals die in juni 2011 zijn gemaakt 
tussen de provincie en team Churchill Avenue. 

No-regretmaatregelen 
In het kader van het MER T fase worden no-regretmaatregelen omschreven als maatregelen die 
bijdragen aan het doelbereik, die passen binnen de verschillende varianten en waanmee (op korte 
termijn) gestart kan worden. In het kader van het MER zijn deze maatregelen samengevat in de 
variant Zoeken naar Balans A (ZnB-A) en als zodanig uitgewerkt. 

Nu al blijkt dat bij de optimalisatie van de knooppunten er verschillen zullen ontstaan tussen de 
oplossingen van Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. Ik concludeer daaruit dat op dit moment 
nog geen no-regretmaatregelen mogelijk zijn. 

Reactie stuurgroep 
De stuurgroep heeft het tussentijds advies van de commissie m.e.r. op het MER T fase 
besproken. De stuurgroep vindt het positief dat we de vertraging beperken door met twee 
provinciale inpassingsplannen aan de slag te gaan. Ook heeft de stuurgroep positief 
gereageerd op het procesvoorstel zoals hierboven omschreven. 

Openbaar vervoer 
Tot slot heb ik u toegezegd uit te zoeken welke mogelijkheden de twee varianten (ZnB en CA) 
bieden voor het openbaar vervoer en of dit mogelijk leidt tot een andere weging van de vananten. 
Deze vragen zijn voorgelegd aan een OV-deskundige en daarnaast getoetst bij vervoerkundigen 
van Connexxion. Het volgende kan hierover worden geconcludeerd: 

De routes (CA en ZnB) trekken beide geen extra passagiers aan, omdat het beide directe 
verbindingen zijn. Voor CA geldt dat er in de tunnel van CA geen haltes mogelijk zijn. 
Voor ZnB ligt de route voor een groot deel buiten de stad. Waar de route vlak langs een 
woonwijk gaat, wordt de overlast beperkt door middel van een tunnel. Op het grootste deel 
van de routes zijn daarom geen extra haltes mogelijk. 
De beide altematieven bieden geen interessant alternatief voor bestaande 
busverbindingen. Deze zijn namelijk vooral op het centrum gencht. Zowel CA als ZnB 
gaan om het centrum heen. 
De beide routes leiden in het centrum tot minder bovengronds verkeer. Hierdoor is er voor 
bussen een indirect positief effect op de oversteekbaarheid van de Churchllllaan. 
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Gesteld kan worden dat de varianten CA en ZnB nauwelijks betekenis hebben voor het openbaar 
vervoer. Er is dan ook geen reden om op deze basis tot een andere weging te komen. 

Voor een uitgebreidere onderbouwing zie bijlage 2: Altematieven RijnlandRoute uit oogpunt 
Openbaar Vervoer 

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en zoals afgesproken ben ik 
bereid deze brief in een commissie V&M nader toe te lichten. 

Hoogachjend, 

Me^uw I.G.M. de Bondt 

Bijlagen: 

1. Memo met overzicht afspraken met Team Churchill Avenue en PZH, 27 juni 2011 
2. Memo Alternatieven RijnlandRoute uit oogpunt openbaar vervoer, 2 augustus 2011 
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