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O n d e r w e r p : Bereikbaarheidsoffensief Holland Rijnland 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

De komende maanden zijn van wezenl i jk belang voor de bereikbaarheid van de regio Holland 
Rijnland. Invester ingen in de weginfrastructuur en het regionale openbaar vervoer zijn 
essentieel voor het behoud en de verdere ontwikkel ing van de economie in deze regio. Door 
een gezamen l i j ke inspanning van de gemeen tes b innen Hol land Ri jnland is het ge luk t om 
volop aandacht te k r i jgen bi j de provincie en het r i jk voor het bere ikbaarhe idsprob leem 
van onze regio. Door het me t e lkaar instel len van het Regionaal Inves ter ings fonds is het 
ge luk t om samen me t het r i jk en de prov inc ie een inves ter ingsbudget van 1,5 mi l ja rd bi j 
e lkaar te k r i j gen . In de komende maanden s taan de fundamen te le v ragen over de 
u i tvoer ing en de real isat ie cen t raa l . 

Met deze brief stellen we u op de hoogte van het Bereikbaarheidsoffensief Holland Rijnland, 
een offensief om te komen to t daadwerkel i jke investeringen in zowel weginfrastructuur als 
regionaal openbaar vervoer in de komende ja ren . Als Dagelijks Bestuur zijn wi j doordrongen 
van de noodzaak om te komen to t beslui tvorming op de korte te rmi jn . Via deze brief willen 
wi j u verder informeren over het besluitvormingsproces rond deze projecten en de rol die 
Holland Rijnland daar in speelt. 

Bereikbaarheidsoffensief Holland Rijnland 
Op 15 mei neemt Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland naar verwachting een 
besluit over het tracé van de RijnlandRoute en over de voorgestelde conceptwijziging voor de 
RijnGouweli jn. Kort daarna v indt er een bestuurl i jk overleg plaats tussen gedeputeerde en 
minister over het gebiedsbudget van het Rijk voor Holland Rijnland en de daarin gestelde 
voorwaarden. Holland Rijnland is zowel v o o r d e RijnlandRoute als de RijnGouwelijn 
medefinancier. Deze projecten worden gefinancierd vanui t het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF). 

Rol van de regio bij deze projecten 
De provincie Zuid-Holland is voor deze infrastructurele projecten projecteigenaar en 
eerstverantwoordel i jke. Voor de bereikbaarheidsprojecten RijnlandRoute, RijnGouwelijn en 
het programma Ontsluit ing Greenport is de regio medefinancier. De voorwaarden voor deze 
financiering zijn vastgelegd in de Beheersverordening RIF en daaropvolgende besluiten van 
het Algemeen Bestuur over inhoudeli jke randvoorwaarden en cri teria. 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland info@hollandrijnland.net 
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden www.hollandrijnland.net 
Postbus 558, 2300 AN Leiden BNG 28.51.13.992 
Telefoon (071) 523 90 90 
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In bijlage 1 vindt u de toetsingscriteria van de provincie en in bijlage 2 vindt u de 
toetsingscriteria van de regio voor de RijnlandRoute. Het Algemeen Bestuur zal moeten 
toetsen in welke mate de projectvoorstel len van de provincie Zuid - Holland voldoen aan de 
regionale voorwaarden. 

Het vervolgproces 
Onder de noemer Bere ikbaarheidsof fens ie f Hol land Ri jnland gaan wi j u de komende t i j d 
verder in fo rmeren over het be re ikbaarhe idsprogramma van de regio Hol land 
Ri jn land, waaronder ook het p rog ramma Onts lu i t ing Greenpor t en de corr idor N207 
va l len . Holland Rijnland gebruikt ondermeer haar website om u te informeren over dit proces 
en de regionale aanpak. 

Gedeputeerde Sta ten zal op 15 mei beslu i ten nemen ten aanzien van twee re levante 
provincia le bere ikbaarhe idspro jec ten . Zowel voor de Ri jn landRoute ( t racékeuze) als de 
Ri jnGouwel i jn (voors te l concep tw i j z ig ing) . Bijgaand t ref t u, in bijlage 3, de planning zoals 
deze door de provincie is opgesteld voor de RijnlandRoute. Wij hebben daar onze regionale 
planning aan toegevoegd, waarin de belangri jkste beslui tvormingsmomenten staan 
aangegeven. 

Gegeven het belang voor de regio Hol land Ri jnland van deze pro jec ten is door het 
A lgemeen Bestuur gevraagd er bij de gedeputeerde op aan te dr ingen om het bestuur 
van Hol land Ri jn land te consul teren a lvorens Gedeputeerde Staten beslu i ten neemt over 
de Ri jn landRoute (mo t ie Jongste) en de Ri jnGouwel i jn ( toezegging por te feu i l lehouder De 
Lange, A lgemeen Bestuur 14 december 2 0 1 1 ) . De gedeputeerde heef t zich h ier toe bereid 
ve rk laa rd . Met gedeputeerde De Bondt is 8 mei 2012 als d a t u m afgesproken voor een 
ext ra b i j eenkoms t van het A lgemeen Bestuur voor deze consul ta t ie . 

Inhoudel i jke behandeling door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van de 
projectvoorstel len voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn van Gedeputeerde Staten dient 
plaatst vinden tussen besluitvorming van Gedeputeerde Staten (15 mei) en Provinciale Staten 
(27 j u n i ) , opdat wi j als regio onze voorkeur kunnen laten doorkl inken. Momenteel staat een 
vergadering van het Algemeen Bestuur gepland op 27 jun i . Dat overleg zal naar voren worden 
gehaald. Wanneer een definit ieve datum staat gepland wordt u daarover geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de s de vo tan 

enferink 

Bijlagen 
Integrale planning PZH 
Afwegingscriteria PZH 
Toetsingscriteria Holla 

C c : - colleges van burgemeester en wethouders van de regio Holland Rijnland 
- college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 
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Gedeputeerde Staten 

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

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
wvw.zuid-holland.nl 

Provinciale Staten _ f c „ 

Ons kenmerk 
PZH-2012-326000872 
Uw kenmerk 

Bijlagen 
1 

Onderwerp 

Toetsingscriteria voor de tracékeuze van de 
RijnlandRoute. 

Geachte statenleden, 

in de vergadering van de statencommissie Verkeer en Milieu d.d. 23 november 2011 hebben wij 
u toegezegd dat Provinciale Staten in januari 2012 schriftelijk worden geïnformeerd over de 
besliscriteria voor de tracékeuze en de verdere planning van het project RijnlandRoute. Het 
formuleren van deze criteria heeft meer tijd gekost dan voorzien, waardoor u op een later moment 
dan beoogd hierover wordt geïnformeerd. Onze excuses daarvoor. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 
stoppen dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

In deze brief zijn de besliscriteria hernoemd tot toetsingscriteria, omdat de verschillende 
alternatieven en varianten aan de hand van deze criteria worden getoetst. In deze brief worden 
de toetsingscriteria benoemd en toegelicht. Draagvlak en de onderlinge weging tussen de diverse 
toetsingscriteria krijgen in deze brief geen plek, omdat dit politieke afwegingen betreffen. 
Daarnaast kunnen de absolute verschillen binnen de toetsingscriteria van invloed zijn op de 
weging. Ter illustratie: een groot financieel verschil zal zwaarder wegen dan een klein financieel 
verschil in de afweging met bijvoorbeeld milieueffecten. In de bijlage bij deze brief is de verdere 
planning van het project opgenomen. 

Inleiding 
Op dit moment worden in het kader van de nota voorkeursalternatief diverse onderzoeken 
uitgevoerd naar de verschillende oplossingsvarianten voor de RijnlandRoute op het gebied van 
economie en leefbaarheid. Eén van deze onderzoeken is het Milieueffectrapport (MER) 2 e fase, 
maar ook een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een nieuwe kostenraming 
zullen als input dienen voor de nota voorkeursalternatief. 
In het MER 2 e fase RijnlandRoute worden in totaal zeven varianten verdeel over drie 
alternatieven onderzocht. Het uiteindelijke doel is om tot één tracéalternatief te komen. Aan de 
hand van de nota voorkeursalternatief zal medio 2012 in Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten besloten worden over het voorkeursalternatief. 
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Om deze afweging mogelijk te maken zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de diverse 
alternatieven en varianten door de onderzoeksfeiten uit de planvorming integraal in beeld te 
brengen. Op die manier kan een transparante vergelijking plaatsvinden op basis van de in de 
nota voorkeursalternatief aangegeven toetsingscriteria. 

Het hoofddoel van de RijnlandRoute is het bevorderen van de bereikbaarheid van de stedelijke 
en economische centra in de regio (o.a. diverse woningbouwlocaties, waaronder locatie 
Valkenburg, Bioscience Park, Flora Holland, Esa/Estec) door het realiseren van een doorgaande 
oost-west verbinding van de A4 via de A44 naar de kust. 
Een belangrijke voorwaarde die de toetsingscriteria overstijgt is derhalve dat het gekozen tracé 
de beste oplossing biedt voor de bereikbaarheidsproblematiek in de regio. Allereerst is het dus 
van belang dat in de afweging de vraag aan de orde komt wat het doelbereik van de alternatieven 
is en welke oplossingen ze bieden voor het mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstuk in de regio 
Holland Rijnland. 

Achtergrond 
Ten tijde van de Verkenning RijnlandRoute, opgesteld door DHV en opgeleverd in mei 2005, is 
een aantal zogenaamde beoordelingscriteria benoemd. Enerzijds moest destijds gebruik worden 
gemaakt van een MKBA op basis van de Onderzoek Effecten Infrastructuur (OEI). Anderzijds 
was een aantal aanvullende thema's benoemd, waaronder 'verkeer en vervoer' en 'natuur en 
landschap'. De toen geldende tracés zijn op basis van deze beoordelingscriteria bekeken. De 
hieronder benoemde toetsingscriteria voor deze fase van het project sluiten op deze 
beoordelingscriteria aan. Ook wordt aangesloten op de toetsingscriteria die de regio Holland 
Rijnland hanteert. 

De toetsingscriteria 
In onderstaand overzicht zijn de toetsingscriteria benoemd, waarna deze nader worden 
toegelicht: 
1. Probleemoplossend vermogen op het gebied van infrastructuur 
2. Kosten 
3. Risico's 
4. Milieueffecten 
5. MKBA 
6. Ruimtelijke kwaliteit 

Ad 1) Probleemoplossend vermogen op het gebied van infrastructuur 
Het probleemoplossend vermogen is een vertaling van één van de doelstellingen van de 
RijnlandRoute. Het probleemoplossend vermogen van een weg wordt afgezet tegen de situatie in 
de referentiesituatie: de situatie dat autonome ontwikkelingen gerealiseerd worden, zonder 
aanwezigheid van de RijnlandRoute. De mate van probleemoplossend vermogen volgt uit de 
verkeersstudie die in het kader van het project wordt uitgevoerd. 

Een aspect dat samenhangt met het probleemoplossend vermogen is robuustheid. De minister 
van Infrastructuur en Milieu vindt dit een belangrijk aspect en daarom zal dit aspect ook 
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beschouwd worden in de nota voorkeursalternatief. Een robuust netwerk voldoet aan de volgende 
criteria (dit geldt voor zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet): 
• Biedt alternatieven bij calamiteiten (ongelukken), overbelasting en wegwerkzaamheden. 

Is toekomstvast 
• Ontvlecht verkeersstromen 

Ook wordt gekeken naar de effecten van dit project op het bestaande wegennet, zoals de 
ontlasting van de wegenstructuur in en rond Leiden (leefbaarheid en bereikbaarheid) en de 
ontsluiting van belangrijke ontwikkelingsgebieden als Valkenburg en het Universiteitsterrein. 

Een ander aspect dat wordt onderzocht is de verkeersafwikkeling op wegvak- en kruispuntniveau. 
Output daarbij is onder meer wachtrijlengtes, verliestijden en gemiddeld aantal stops. 

Ad 2) Kosten 
In het kader van het project zullen kostenramingen worden opgesteld voor alle alternatieven en 
varianten. Invulling van de kostenramingen gebeurt op basis van de SSK-systematiek, prijspeil 
2010. De verrekening van eventuele financiële risico's maakt onderdeel uit van de SSK-
systematiek. 

Het totaalbedrag van de kostenraming - de investeringskosten - wordt vervolgens per alternatief 
of variant aangevuld met een aantal extra kosten. Hierbij valt te denken aan de 
onzekerheidsmarge (a 20%), de beheerskosten en de apparaatskosten van de provincie en het 
Rijk. 

Ad 3) Risico's 
Naast financiële risico's (zie onder punt 2), zijn er ook andere risico's te benoemen. Hierbij valt te 
denken aan risico's die verband houden met de aanlegfase, de techniek, beleid, procedures en 
grondverwerving. Ten behoeve van het inzichtelijk krijgen en houden van de risico's wordt een 
risicodossier bijgehouden, waarin de kans van optreden, het tijdsaspect en de financiële gevolgen 
zijn opgenomen. Het aspect risico is geen onderwerp dat terugkomt in het MER 2 e fase en zal 
daarom behandeld worden in de nota voorkeursalternatief. In deze voorfase wordt het risico op 
verschillende manieren in beeld gebracht (risicodossier en ramingen) Uiteindelijk zullen alle 
financiële consequenties in een totaalraming worden samengevoegd, zodat dubbeltellingen 
worden uitgesloten. 

Ad 4) Milieueffecten 
Een belangrijke basis voor de tracékeuze komt voort uit de milieueffecten. Aan de hand van 
milieuonderzoeken met betrekking tot onder meer landschap, cultuurhistorie, geluid, lucht, natuur 
en water worden de effecten inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten van de onderzoeken van de 
diverse milieuthema's leveren een aantal inzichten op ten aanzien van onder meer milieueffecten, 
maakbaarheid en uitvoerbaarheid. Het resultaat is een transparante en gelijkwaardige vergelijking 
van de alternatieven en varianten. Dit resulteert in een zogenaamd Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief (MMA). Het MMA is niet per definitie het tracé dat de voorkeur krijgt, omdat de overige 
genoemde toetsingscriteria ook een belangrijke rol spelen in de besluitvorming. 
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Ad 5) MKBA 
Naast het inzichtelijk maken van de kosten voor alle alternatieven en varianten zal tevens een 
MKBA worden opgesteld. In de MKBA worden de maatschappelijke kosten en baten van de 
alternatieven Zoeken naar Balans en Churchill Avenue inzichtelijk gemaakt. Zowel de kosten als 
baten van beide alternatieven worden uitgedrukt in euro's. 

Ad 6) Ruimtelijke kwaliteit 

Omdat de ruimtelijke aspecten moeilijk kwantificeerbaar zijn, worden deze kwalitatief benoemd. 
De ruimtelijke inpassing op het niveau van het voorkeurstracé heeft met name betrekking op de 
inpassing van het schetsontwerp van de alternatieven en varianten (tunnel, ligging, type 
aansluiting e.d.). Uitwerking van de ruimtelijke inpassing op het niveau van het inpassingsplan is 
een juridische vereiste. Deze vereiste zal door het opstellen van een kwaliteitsparagraaf/-beeld in 
het inpassingsplan worden vormgegeven als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van de 
voorgestelde ontwikkeling. De kwaliteitskaart uit de Provinciale Structuurvisie (PSV) is hiervoor 
het referentiekader en stelt eisen aan de inpassingsvraagstukken en de oplossing daarvan. 
Aandachtspunt is dat natuur en landschap tevens beschreven worden bij de milieueffecten en dat 
dubbeltelling voorkomen moet worden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
waarnemend secretaris, voorzitter, 

M.M. van der Kraan J. Franssen 
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Motie Algemeen Bestuur 28 maart 2007 (Tjalma - den Oudsten en Staatsen) 

MOTIE 

Het Algemeen Bestuur van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in vergadering bijeen, d.d. 
28 maart 2007 te Oegstgeest; 

Overwegende dat Holland Rijnland een Regionale Investeringsstrategie heeft opgezet om de 
realisatie van de afspraken uit het Programma van Afspraken uit 2002 dichterbij te brengen; 

Dat onderdeel van deze investeringsstrategie is het vormen van een fonds dat gevoed wordt 
door bijdragen van de gemeenten; 

Dat uit dat fonds een bijdrage wordt geleverd aan vijf grote regionale projecten 

Dat één van deze projecten de Rijnlandroute betreft; 

Dat de provincie een planstudie uitvoert waarbij de regio Holland Rijnland en de 
grondgebiedgemeenten betrokken zijn; 

Dat voor het project Rijnlandroute twee tracés in onderzoek zijn tussen de A4 en de A44, 
namelijk het Korte Vliettracé en het tracé over de reservering voor Rijksweg 11; 

Dat in de planstudie een nul(plus)variant moet worden betrokken die eruit bestaat dat er 
geen weg wordt aangelegd of dat andere maatregelen worden getroffen (nulplusvariant); 

Dat de discussie met andere partijen over deze varianten en de inpassing ervan nog gevoerd 
moet worden; 

Spreekt uit: 

Dat Holland Rijnland er bij de provincie op toeziet dat beide varianten volwaardig in de 
planstudle betrokken worden; 

Dat Holland Rijnland er op toeziet dat er een eerlijke en objectieve afweging tussen beide 
tracés plaatsvindt in relatie tot de zogenaamde nul(plus)variant; 

Dat de uiteindelijke tracékeuze een functionele en hoogwaardige inpassing kent waarbij 
ruimtelijke inrichting, cultuurhistorische waarden, economie^jferkeer, natuur, recreatie en 
kosten en opbrengsten In samenhang zijn getoetst; /l^ratïSXT* 

Dat Holland Rijnland streeft naar een zodanige inpassing van de Rijnlandroute (ongeacht de 
definitieve tracékeuze) dat de wijk Noord-Hofland onlosmakelijk deel blijft uitmaken van de 
kern Voorschoten en dat er geen barrière ontstaat die een ruimtelijke en sociale scheiding 
teweeg brengt, waarbij de mogelijkheid voor een tracé onder maaiveld in beginsel wordt 
voorgestaan; 

Dat de bijdrage vanuit het regionale investeringsfonds alleen plaatsvindt/wanneer aan deze 
voorwaarden is voldaan. / / 

En gaat over tot de orde van de dag / / / / \ 

• 

y 1 
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Besluit in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 30 november 2010: 

1. Ins temmen met het toevoegen van € 37,5 min. aan het RIF, er van uitgaand dat de 
deelnemende gemeenten instemmen met een extra regionale bijdrage van € 37,5 mil joen 
ten behoeve van de RijnlandRoute, te verdelen via de volgende systematiek: 
• de gemeente Leiden en Katwijk dragen op 1 april 2015 samen € 25 min. euro bij naar 

rato van inwonersaantal (CBS, peildatum 1-1-2010), wat neerkomt op een bijdrage 
van € 16.372.700,- door Leiden en van € 8.627.300 door Katwijk; 

• het resterende bedrag van € 12,5 min. zal door alle 12 RIF-gemeenten worden 
bi jeengebracht door de huidige RIF-systematiek to t na 2022 te verlengen met een 
periode die nodig is om €12,5 min. in 2015 te realiseren (naar schatting twee jaar ) . 
De exacte duur van de verlenging zal afhangen van de rentestand en zal worden 
vastgesteld op het moment dat hierover meer duideli jkheid bestaat, maar uiterl i jk in 
2015. 

2. Deze wijziging van het RIF vast te leggen via ondertekening van een 
bestuursovereenkomst met de betreffende gemeenten, en begin 2011 door de 
beheersverordening RIF zelf te wijzigen 

3. In de beheersovereenkomst toe te voegen in artikel 1 als nieuw derde l id: "De bijdrage 
wordt alleen toegekend als de uiteindeli jk te realiseren variant een afdoende doorstroming 
van het verkeer tussen de A4 en de aansluiting van de N206 in Katwijk (ter hoogte van de 
Molenwijk bewerkstel l igt. Het resultaat van de varianten op de verkeersafwikkel ing moet 
bli jken uit de verkeersberekeningen in het kader van de MER. 

4. De extra regionale bijdrage alleen te bestemmen voor: 
a) de variant F; 
b) de variant Churchill Avenue, mits deze laatste variant financieel en verkeers- en 

mil ieutechnisch minimaal vergel i jkbaar is met variant F. 
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