raadsmededeling

zaak/onderwerp
portef euillehouder
af deling
opgesteld door
datum/voorstel nr

Z-1 4-00884 / RijnlandRoute - planologisch kader en referentieontwerp
W.E. Tönjann-Lev ert
V ROM
A. Stroo
25 februari 2014 / RD-1 4-013

Geachte raad,
In deze mededeling informeert het college u over het v oornemen v an de provincie Zuid-Holland
om 2 e helft maart a.s. het planologisch kader v oor de RijnlandRoute in procedure te brengen. De
prov incie doet dit v ia het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) en het Trajectbesluit (TB).
Het hoofddoel van de RijnlandRoute is de kustregio/Bollenstreek beter te v erbinden met de A44
en A4 om zodoende economische en maatschappelijke ontwikkelingen ruimte te geven.
Voorbereidingen RijnlandRoute
In de periode 2012-2013 zijn v erschillende besluiten en onderzoeken uitgevoerd die leiden tot
het PIP en TB dat in procedure wordt gebracht. Onderstaand in chronologische volgorde een
ov erzicht:
Mei 201 2
Instemming gemeente met v oorkeurstracé Zoeken Naar Balans (optimaal)
Juni 201 2
V aststelling v oorkeursvariant RijnlandRoute door Provinciale Staten
Juni 201 2 – juni 201 3
Optimaliseren v oorkeursvariant
•

het deels ondergronds aanleggen van het tracé A4 en A44 langs V oorschoten

•

het ruimte-efficiënter aanleggen van de Knoop Leiden-West

•

het v erdiept aanleggen van de aansluiting Maaldrift

•

het v erplaatsen v an de aansluitingen nabij Katwijk.

Mei – juni 201 3
•

Haalbaarheid RijnlandRoute binnen plankaders ruimte en middelen (Gate
Rev iew Rijkswaterstaat)

Juli – december 2013
•

Realisatieovereenkomsten tussen provincie, regio Holland Rijnland en het
Ministerie v an Infrastructuur & Milieu (I&M)

*Z00056E1FDE*

•

De prov incie onderzoekt of de Knoop Leiden-West minder complex en meer
ruimte-efficiënt kan worden aangelegd.
o De fietsroute Leiden Centraal Station–Katwijk kan v ia de Niels Böhr-tunnel
onder de A44 worden geleid. De tunnel bev indt zich ter hoogte van Avery
Dennison in Nieuw-Rhijngeest Zuid.
o Onderzoek naar het definitieve tracé v oor de HOV -/R-Net-verbinding Leiden–Katwijk is nog niet afgerond.

Huidig planbeeld
Het actuele ontwerp v an de RijnlandRoute en in het bijzonder het tracé in de Knoop LeidenWest (KLW) v oldoet aan het raadsbesluit v an mei 2012. Het ruimtebeslag van de RijnlandRoute
in de KLW was in 201 2 groter dan opgenomen in de Ov ereenkomst Knoop Leiden-West uit
2007 . In onderstaande afbeelding wordt het huidige planbeeld in februari 2014 weergegeven.

On twerp Knoop Leiden-West februari 2014

Het nu geplande ruimtebeslag voor de RijnlandRoute is kleiner dan de planuitwerking in mei
201 2.
Prov inciaal InpassingsPlan en T rajectBesluit
Het ontwerp v oor de RijnlandRoute wordt met het PIP en het TB planologisch mogelijk gemaakt. De prov incie doet dit v oor haar provinciale wegen door v aststelling v an het PIP. In de 2 e
helft maart wil de prov incie het plankader PIP v rijgeven voor de planprocedure; de doorlooptijd
v an deze procedure is ca. één jaar. Het ministerie v an I&M zal medio dit jaar een v ergelijkbaar
besluit nemen met het Trajectbesluit; de doorlooptijd v an het TB is ca. zev en maanden.
In het kader v an het PIP v erzorgt de provincie de komend e periode voor omwonenden en raadleden informatie en inspraakmomenten. Deze bijeenkomsten worden tijdig v ia verschillende
media door de provincie kenbaar gemaakt.
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Referentieontwerp
In de periode februari – mei 201 4 stelt de provincie het referentieontwerp op v oor de RijnlandRoute, wat dient als realisatie-opgave (kader) bij de aanbestedingsprocedure. De betrokken
gemeenten en particulieren zijn gevraagd naar hun gebruikseisen voor de RijnlandRoute. Door
Oegstgeest zijn de v olgende eisen gesteld:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Kritisch ruimtegebruik; het ontwerp komt zoveel mogelijk overeen met de uit gangspunten in de ov ereenkomst Knoop Leiden-West 2007. Bij groter ruimtegebruik maakt de
prov incie compensatieafspraken met de Univ ersiteit Leiden en gemeente Oegstgeest.
Het ontwerp v oldoet aan het ambitiedocument ‘duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling’.
Uitwerkingen op het grondgebied Oegstgeest v oldoen aan de beeldrichtlijnen uit het
Stedenbouwkundigplan Nieuw-Rhijngeest (2008) en/of het handboek openbare ruimte
v an de gemeente Oegstgeest.
Functionele v ereisten:
• V olledige aansluiting Nieuw-Rhijngeest Zuid op N206
• V olledige aansluiting deelgebied 1 0/Rhijnhofweg op N206
• Doorlopende fietsverbinding v anaf Haagsche Schouw naar Rijnsburg, parallel aan
de Oude Rijn (noord-zuid)
• Snelfietsv erbinding v anuit Leiden Bio SciencePark door Niels Böhr-tunnel –
W.Einthov enstraat naar Torenvlietbrug N206 (oost-west)
• Koppeling fietsverbindingen ‘noord-zuid’ en ‘oost-west’.
De aanleg v an de RijnlandRoute levert geen v erhoging op v an de v erkeersdruk in de
dorpskern Oegstgeest; de provincie laat onderzoek uitvoeren naar beheersmaatregelen.
Adequate herlocatie McDonalds en transferium (R-net halte).
Zorgv uldige communicatie met direct betrokkenen bij de planv orming (bewoners en
ondernemers).

Ov ereenkomst met de Prov incie
Uitgangspunt v oor de planuitwerking en uiteindelijke realisatie v an de Knoop Leiden-West
waaronder de RijnlandRoute is de ov ereenkomst Knoop Leiden-West (2007). Het ruimtebeslag
v an de KLW is waarschijnlijk groter dan wat in 2007 is ov ereengekomen. Dit ex tra ruimtebeslag
lev ert in Nieuw-Rhijngeest Zuid nadelen op: er kunnen minder gronden worden uitgegeven en
bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd. V oor zowel de ontwikkelaar Universiteit Leiden als de
gemeente levert dit lagere opbrengsten op. Ov er de compensatie v an deze effecten gaat de gemeente met de provincie in ov erleg de komende maanden. Afspraken worden in een ov ereenkomst met de prov incie v astgelegd.
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Planning
maart 201 4 – maart 2015

Prov inciaal Inpassingsplan

februari – mei 201 4

referentieontwerp RijnlandRoute

medio 201 4 – maart 201 5

Trajectbesluit

maart 201 4 – nov ember 2014

Realisatieovereenkomst Provincie en Oegstgeest

v anaf april 201 4

V erwervingen

januari 201 5 – december 2015

Aanbesteding werken

medio 2020

Openstellen eerste delen RijnlandRoute

Met v riendelijke groet,
Burgemeester en wethouders v an Oegstgeest
de secretaris
de burgemeester

J.W. v an Tuijl

E.M. Timmers-v an Klink

Bijlagen:
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