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Onderwerp Beantwoording van uw raadsvragen

Geachte heer Bovens,

Op 21 juli 2015 heeft u raadsvragen ingediend over toepassing van stil Zoab op de A13/ A16.
Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.

Vraag 1.
Wethouder Fortuyn meldt in het AD/RD van zaterdag 18 juli 2015 te geloven in stil asfalt op de A13/A16
(zie bijlage). Waarop is zijn geloof feitelijk gebaseerd? Kan de raad voor de commissievergadering van
25 augustus inzage krijgen in de onderliggende documentatie die zijn geloof inhoudelijk en overtuigend
onderbouwt?
Antwoord
De opstelling van wethouder Fortuyn is onder meer gebaseerd op bijgaande informatie van
Rijkswaterstaat.

Vraag 2.
Wil het college deze informatie ook toevoegen aan de openbare raadsstukken op internet?
Antwoord
Ja. Tegelijkertijd met het verzenden van deze brief is de informatie ter beschikking gesteld van de
griffie met het verzoek om ze op het Ris te plaatsen.

Vraag 3.
Hoe verhoudt het positieve standpunt dat het college in haar besluit d.d. 14 juli over het inpassingsplan
A13/A16 ingenomen heeft zich met het kritische standpunt van wethouder Simon Fortuyn zoals door
hem vertolkt tijdens de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit d.d. 6 juli? (zie in
bijlage brief T15. 10371aan de raadscommissie Ruimte)
Antwoord
Het college is van mening dat, gegeven het regionale budget van 100 miljoen euro, de concept
Afsprakenkaart de meest effectieve maatregelen bevat om een goede inpassing te bereiken waarbij
zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de eis van saldo nul.
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Het ter ondersteuning van het advies van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit gehouden pleidooi
van wethouder Fortuyn was gericht op het verkrijgen van extra (rijks)gelden voor een betere inpassing,
met name wat betreft het zicht.

Vraag 4.
Ziet het college spanning tussen de opmerking van wethouder Fortuyn in het ADIRO d.d. 18 juli dat "wij
hiermee (stil asfalt) saldo nul kunnen halen" en de passage in de brief aan de raad d.d. 9 juli dat "de
wethouder een betoog heeft gehouden ten faveure van het advies van de adviescommissie
Vervoersautoriteit over A13/A16om bij de minister aan te dringen op extra gelden voor een verbeterde
inpassing van de A13/A16".
Antwoord
Nee, zoals in het artikel waaraan wordt gerefereerd is aangegeven heeft wethouder Fortuyn gezegd dat
met de afsprakenkaart wordt voldaan aan de eerder gestelde eisen op het gebied van geluid en uitstoot.
Zoals in het antwoord op vraag 3 is aangegeven was het pleidooi voor extra geld gericht op een betere
visuele inpassing.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

b.a.

drs. ing. Ad Eijkenaar
Secretaris

Coos Rijsdijk
Burgemeester

Bijlage: brochure
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