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Lid Gedeputeerde Staten 

I.G.M. de Bondt 

Contact 

070 441 71 12 
igm.de.bondt@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.2utd-holland.nl 

Datum 

Bezoekadres 
Zukl-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haas 

Tram 9 en tius 65 
stoppen dichtbij het 
pmvinciehuls. Vanaf 
station Den Haag CS ls 
tiet tien minuten topen. 
De parlieemjtmte voor 
auto's is beperict. 

Ons kenmerk 

Uwkenmerk 

Bijlagen 
1 

Ondenwerp 

Stand van zaken RijnlandRoute 

Geachte statenleden, 

Bijgaand treft u een brief aan van GS met daarin toegelicht de stand van zaken en de voortgang 
van het project RijnlandRoute. Bijzondere aandacht daarin heeft de voortgang van de 
onderzoeken die in het kader van de aangenomen moties op 27 juni j l . worden uitgevoerd. Deze 
brief is vorige maand besproken in de vergadering van GS, maar door een ambtelijke omissie is 
deze vervolgens niet naar u verzonden. Met excuses ontvangt u de brief daarom alsnog. 

Hoogachtend, 

Mawouw I.G.M. de Bondt 

mailto:igm.de.bondt@pzh.nl
http://www.2utd-holland.nl


'̂vxïx^ HOLLAND ZUID 

Leden van Provinciale Staten 

Gedepu tee rde S ta ten 

Contact 
Dhr. A, Gerritsen 
T 070 441 6540 
a.gerritsen@pzh.nl 

Dhr. H. Driesse 
T 070 441 6001 
h,driesse@p2h.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070-441 66 11 
www.2uid-holland.nl 

Datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
Onderwerp 

Stand van zaken en voortgang RijnlandRoute 

Geachte statenleden, 

Op 27 juni 2012 hebben Provinciale Staten het tracé van de RijnlandRoute vastgesteld: Zoeken 
naar Balans Optimaal. Tijdens de vergadering is daamaast een aantal moties aangenomen. Het 
gaat om: 
1. Motie 345: Quickscan geboorde tunnelvariant Voorschoten bij keuze voor tracé ZnB; 
2. Motie 346: Inpassing Voorschoten bij keuze voor tracé ZnB; 
3. Motie 347: Inpassing RijnlandRoute bij Katwijk; 
4. Motie 348: Snelheid A44 In relatie tot ruimtebeslag Bio Science Parit; 
5. Motie 349: Alternatief voor bypass Oostvlietpolder. 

Conform de overeengekomen procedure melden wij u hoe Gedeputeerde Staten invulling geven 
aan voomoemde moties. Er is tevens aandacht voor de projectvoortgang in het algemeen en 
daamaast is de planning voor de komende periode kort toegelicht. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 
stoppen dictitbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS Is 
tiet tien ininuten lopen. 
De parkeemjimte voor 
auto's is beperkt. 

Voortgang moties 
Hieronder is de voortgang van de uitwerking van de moties beschreven. 

Ad. 1) Quickscan geboorde tunnelvariant Voorschoten bij keuze voor tracé ZnB 
De provincie geeft samen met de gemeente Voorschoten en Leiden invulling aan de quick-scan 
naar een geboorde tunnelvariant ter hoogte van Voorschoten. Inmiddels is ingenieursbureau 
Movares gestart met de werkzaamheden. Movares heeft en/aring met een vergelijkbaar 
tunnelproject (Rotterdamse Baan). De scope van de quick-scan omvat het gebied tussen de A4 
en A44 (exciusief de aansluitingen op het hoofdwegennet). 

De verwachting is dat een gedegen quick-scan, inclusief kostencalculatie, begin oktober 2012 
wordt opgeteverd. Omdat de gemeente Voorschoten niet de kennis en kunde over dit ondenwerp 
in huis heeft, heeft zij ter ondersteuning het ingenieursbureau Den Haag (ibDH) ingehuurd. 

mailto:a.gerritsen@pzh.nl
mailto:driesse@p2h.nl
http://www.2uid-holland.nl
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Het Team Compromis RijnlandRoute heeft in augustus 2012 een rapport opgeleverd en 
aangeboden aan de provincie. In de Stuurgroep RijnlandRoute is afgesproken dat 
vertegenwoordigers vanuil de Stuurgroep RijnlandRoute. zijnde vertegenwoordigers van de 
provincie, de betrokken gemeenten (Leiden en Voorschoten) en de regio Holland Rijnland, in 
gezamenlijkheid met hen contact opnemen. 
Hiema kunnen wij gezamenlijk beoordelen of er aanknopingspunten zijn ter verheldering van hun 
aannames en onderbouwing, zodat wij eventuele aanknopingspunten mee kunnen nemen in het 
onderzoek van Movares. 

Ad. 2) Inpassing Voorschoten bij keuze voor tracé ZnB 
Het vraagstuk over de inpassing btj Voorschoten is feitelijk afhankelijk van de uitslag van de 
quickscan naar de geboorde tunnel. Om niet onnodig tijd te veriiezen is gelijktijdig met de quick

scan naar de geboorde tunnel gestart met een onderzoek naar de inpassing van het tracédeel ter 
hoogte van Voorschoten. Een belangrijk onderwerp in dit kader Is de mogelijkheid te 
onderzoeken of een zogenaamde DODOconstructie mogelijk is. Dit houdt in dat de verdiepte bak 
bij Voorschoten afwisselend gesloten (dicht) en open is. Dit biedt mogelijkheden voor verdere 
inpassing van het tracé ten aanzien van onder meer de aanwezige sportvelden en het golfterrein, 
maar ook voor beperking van negatieve milieueffecten. 

Ad. 3) Inpassing RijnlandRoute blj Katwijk 
De uitwerking van deze motie is zowel verkeerskundig als ruimtelijk opgepakt in samenwerking 
met de betrokken partners in het gebied, zoals het RVOB en de gemeente Katwijk. Op dit 
moment zijn er twee kansrijke ontwerpen waarbij de meest westelijke aansluiting licht wordt 
geroteerd en de hoogteligging van de aansluiting is geoptimaliseerd. De meest oostelijke 
aansluiting wordt opgeschoven richting het westen. 

Ad. 4) Snelheid A44 in relatie tot ruimtebeslag Bio Science Park 
Ten aanzien van de aanpassing van het snelheidsregime op de A44 heeft de provincie een brief 
gestuurd aan de minister waarin zij heeft aangedrongen op een snelheidsveriaging. In 
voorbereiding daarop is onderzocht in hoeverre een snelheidsveriaging effect heeft. Het blijkt dat 
een snelheidsveriaging van 120 km/u naar 100 km/u weinig effect heeft op het wegontwerp c.q. 
de ruimtelijke impact. Een veriaging van de snelheid naar 80 km/u lijkt wel positieve effecten tot 
resultaat te hebben. Het ministerie van lenM heeft een aantal ven/olgvragen gesteld naar de 
omvang van de positieve effecten. De vragen worden uiteriijk voor eind september uitgewerkt. Bij 
het BO MIRT van november aanstaande verwachten wij helderheid van de minister over dit 
onderwerp. 

Ad. 5) Altematief voor bypass Oostvlietpolder 
De gemeente Leiden is in samenwerking met de provincie een onderzoek gestart naar 
altematieven voor de bypass Oostvlietpolder. Het altematief zoals bedoeld in motie 349 wordt 
hierin betrokken. Op basis van kosten, ruimtelijke inpasbaarheid en verkeerskundige weridng zal 
een aantal altematieven wel of niet kansrijk worden geacht. Naast de provincie zijn ook de 
gemeente Zoeterwoude en Rijkswaterstaat betrokken bij dit onderzoek. 
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Planning 
Als gevolg van de uitwerking van de moties is de planning voor het project RijnlandRoute 
geactualiseerd. Een aantal mijlpalen is naar achteren geschoven in de tijd en een aantal 
activiteiten is parallel geschakeld. Het ontwerp inpassingsplan ligt voor het zomerreces in 2013 
zes weken ter visie. In het 4^ kwartaal van 2013 zal het definitieve inpassingsplan vastgesteld 
worden. Er is kortom nog gelegenheid om ontwerpoptimalisaties mee te nemen in het 
vervolgtraject, mede op basis van de inspraakreacties op het voorontwerp inpassingsplan en het 
MER 2̂  fase die tot en met 4 september jl. ter inzage hebben gelegen. De einddatum van het 
project is niet verschoven. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter. 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen 
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