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1. Wordt de route uitgevoerd met stil asfalt? 
Ja, zoveel als mogelijk is. Dit is nl. ook afhankelijk van het beheer.   
 

2. Door aanleg van de weg verdwijnt een deeltje van de Boterhuispolder. Moet daarvoor 
natuurcompensatie plaatsvinden? 
Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Als er in de polder ontwikkelingen plaatsvinden is een 
nadere onderbouwing daarvan nodig of er kan compensatie voor de ruimtelijke inpassing nodig 
zijn. In het vervolgtraject gaan we nader overleg voeren met de provincie over de 
randvoorwaarden vanuit de polder. Daarbij geldt dat ons uitgangspunt is  om de weg op een zo 
zorgvuldig mogelijke manier in te passen. Vooralsnog is de verwachting dat natuurcompensatie 
niet nodig is, omdat de aanpassing van de infrastructuur een beperkt deel van het 
weidevogelgebied raakt. De instandhouding van dit weidevogelgebied is niet in het geding.   
 
 

3. Kunt u de rekensom delen waaruit blijkt dat de huidige Provinciale Weg voldoende capaciteit 
heeft voor de nieuwe verkeersaantallen als gevolg van de LRN? 
 

Uit de verkeersprognoses blijkt dat vanuit de LRN het verkeer zich nagenoeg gelijk verdeeld over 
de N445 en N446. De huidige inrichting van deze wegen hebben voldoende capaciteit om deze 
intensiteiten te verwerken. De provincie Zuid-Holland is wegbeheerder van de N446 en daarmee 
ook van de daar aanwezige rotondes. Er is ingezoomd op de rotondes omdat kruisingen voor de 
verkeersafwikkeling maatgevend zijn. Vanuit projectgroep LRN is met de provincie afstemming 
geweest over vier rotondes (rotonde N445/N446; rotonde Persant Snoepweg – N446 en de twee 
rotondes die zorgen voor de uitwisseling van de N446 met de A4) waarbij de intensiteiten uit de 
RVMK 3.1.1 voor het jaar 2030 zijn gehanteerd. Op basis van de berekening met de 
Meerstrooksrotondeverkenner is de conclusie dat het verkeer afgewikkeld kan worden op de 
rotondes met de nieuwe intensiteiten voor 2030. Deze conclusie is hiermee dezelfde als bij het 
vorige kaderbesluit. De zeer technische rapportages over dit onderwerp zijn nog werkversies. 

 
4. Is er een Milieu Effect Rapportage gemaakt over de gevolgen van de wegaanpassingen en zo ja, 

kunnen uitkomsten daarvan gedeeld worden? Zo niet, hoe zijn de gevolgen voor geluid, milieu, 
uitstoot van stoffen, berekend en zijn die te delen? 
 

Nee, er is  geen milieu effectrapportage gemaakt. Er is wel een quickscan voor de  
omgevingsaspecten uitgevoerd en er is gekeken of sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht 
op basis van een beschouwing van het gehele tracé.  



 
Mer(-beoordelings)plicht 
Voor de vraag of er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht, is er getoetst aan de 
activiteitomschrijvingen in kolom 1 en 2 van onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r..  
Hieruit blijkt dat er als er naar het gehele tracé gekeken wordt er sprake is van een mer-
beoordelingsplicht. 
Daarom zal bij het eerste bestemmingsplan een mer-beoordeling voor de gehele LRN opgesteld 
worden. 
 
Behalve het Besluit m.e.r. kan er ook een plan-m.e.r.-plicht bestaan vanwege de eventueel 
vereiste passende beoordeling op basis van de Wet natuurbescherming. Er is een 
Aeriusberekening gemaakt voor de gehele LRN. Hieruit blijkt dat er geen significante toename van 
stikstofdepositie is, als gevolg van de LRN, op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Er is daarom 
geen plan-m.e.r.-verplichting. 
 
Beoordeling omgevingsaspecten 
De quickscan bevat een beoordeling op hoofdlijnen van de meest relevante omgevingsaspecten 
van de LRN. Uit de quickscan omgevingsaspecten blijkt dat er vooralsnog geen onaanvaardbare 
effecten te verwachten zijn. Hierbij is gekeken naar de aspecten geluid, luchtkwaliteit, natuur, 
archeologie, bodem, water, externe veiligheid, planologisch relevante leidingen en niet 
gesprongen explosieven. 
Voor een aantal omgevingsaspecten zijn maatregelen nodig zoals stil asfalt, geluidswerende 
voorzieningen, hogere grenswaarden, watercompensatie e.d. Voor externe  veiligheid, 
luchtkwaliteit en niet gesprongen explosieven zijn er geen belemmeringen.  
 
In de verdere uitwerking van de tracédelen en bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen 
vinden de benodigde aanvullende onderzoeken plaats, zoals een verdiepende s lag op de 
quickscan. Ook zal de aeriusberekening nog geactualiseerd worden met het recent beschikbaar 
gekomen aeriusmodel 2019. 
 
De quick scan is als bijlage bij de antwoorden toegevoegd.   

  

5. Door het verdwijnen van de bypass naar de Baanderij zal er meer verkeer over de Engelendaal 
gaan en de linksaf-afslag naar de Rietschans. Is die afslag en de kruising bij de Rietschans 
berekend op grotere verkeersaantallen en de groei van het aantal auto´s als gevolg van huidige 
en toekomstige woningbouw in het voormalige ROC gebied/ Baanderij? 
 
Ja. In het project LRN en de gebiedsvisie Baanderij wordt gebruik gemaakt van het verkeersmodel 
RVMK. In de prognoses van het RVMK is reeds rekening gehouden met het opheffen van de 
bypass en komst LRN. In de gebiedsvisie Baanderij is een range bepaald van een mogelijke 
invulling qua woningbouw en bedrijventerrein op de Baanderij. De verkeersgeneratie die deze 
range oplevert is met de intensiteiten uit het RVMK gebruikt om te toetsen of het kruispunt 
Rietschans – Engelendaal dit verkeersaanbod kan afwikkelen. Hieruit blijkt dat er op het kruispunt 
geen problemen met de verkeersafwikkeling te verwachten zijn. 


