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Datum Raad   Portefeuillehouder 

10 september 2015   Simon Fortuyn 

    

Registratienummer   Preventief toezicht van toepassing 

BR1500110   Nee 

    

 

Onderwerp 

A13/A16: concept-Afsprakenkaart, uitgangspunten inpassingsovereenkomst en regionaal 

uitvoeringsprogramma 
 
 

Gevraagde beslissing 

1. In te stemmen met de concept-Afsprakenkaart Samenhangend Beeld (versie 3.0 mei 2015, 

T15.10155), waarin de door de BAG geprioriteerde bovenwettelijke inpassingsmaatregelen voor 

de A13/A16 zijn opgenomen, bevattende: 

- Tunnel Lage Bergse Bos op maaiveld, incl. extra prikkels in aanbesteding voor verdere 

verdieping van de tunnel 

- 8 meter breed recreaduct Vlinderstrik Oost-Schiebroeksepark 

- Saldo nul maatregelenpakket voor geluid met Tweelaags-ZOAB-fijn 

- Bosplantsoen Vlinderstrik-West 

- Hakhoutzone Schieveen 

- Parkinrichting Terbregseveld 

- Fietspaden 

- Inrichting Vlinderstrik Oost-Schiebroeksepark 

- Inrichting Triangelpark-Zuid 

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de inpassingsovereenkomst en het regionaal 

uitvoeringsprogramma (T15.10161) 

 

Samenvatting 

In 2011 zijn bestuurlijke principeafspraken gemaakt tussen de minister van Infrastructuur en Milieu 

(I&M) en de Stadsregio Rotterdam over de uitwerking op hoofdlijnen van A13/A16 in het ontwerp 

Tracébesluit (OTB). Afgesproken is dat de regio, te weten de Stadsregio en de gemeente Rotterdam, 

100 mln. euro ter beschikking zal stellen voor extra bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Na een 

uitgebreid voortraject heeft de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) in april 2015 een voorstel gedaan voor 

het prioriteren van deze bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Daarbij is saldo nul (niet horen, 

ruiken en zien) zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd. De door de BAG geprioriteerde boven-

wettelijke inpassingsmaatregelen zijn in de concept-Afsprakenkaart opgenomen. De bedoeling is om 

deze inpassingsmaatregelen, die het gebied van het Tracébesluit raken, uiteindelijk ook te laten 

meenemen in het Tracébesluit. Om dit mogelijk te maken moet voor 1 oktober 2015 door de regio en 

het rijk een Inpassingsovereenkomst zijn getekend. Afspraken over bovenwettelijke inpassings-

maatregelen, die het gebied van het Tracébesluit niet raken, worden vastgelegd in een regionaal 

uitvoeringsprogramma. De concept-Afsprakenkaart met de toelichting zijn door de BAG vrijgegeven 

voor bestuurlijke besluitvorming in Lansingerland, Rotterdam, MRDH en PZH. Ook de uitgangspunten 

voor de inpassingsovereenkomst en het regionaal uitvoeringsprogramma zijn opgesteld. Deze 

documenten worden nu aan u voorgelegd voor besluitvorming.  

 

 



 

Financiële consequenties 

N.v.t. Toelichting: De gemeente Lansingerland draagt niet bij in het regionale budget voor de boven-

wettelijke inpassingsmaatregelen. Wel komen de beheerlasten van het- in het kader van de saldo-nul 

maatregelen - voorziene stille asfalt op het onderliggend wegennet voor rekening van de 

wegbeheerders. Het gaat in Lansingerland om stil asfalt op de Bergweg-Zuid en op een deel van de 

Landscheidingsweg. Op de Boterdorpseweg ligt al stil asfalt. Deze beheerkosten vallen binnen de 

bestaande beheerprogramma’s voor deze wegen, zodat hiervoor geen extra financiële voorzieningen 

noodzakelijk zijn. 

 

Verdere procedure 

Na uw besluitvorming over de concept-Afsprakenkaart en de uitgangspunten voor de inpassings-

overeenkomst en het uitvoeringsprogramma, zal het college eind september besluiten omtrent de 

definitieve inpassingsovereenkomst en het daaruit voortkomende regionale uitvoeringsprogramma 

alsmede de ondertekening ervan. Ongeveer gelijktijdig met de besluitvorming in Lansingerland vindt 

besluitvorming plaats bij de andere regionale partijen, te weten de gemeente Rotterdam, de MRDH 

en de PZH. Beoogd wordt de ondertekening van de inpassingsovereenkomst door rijk en regiopartijen 

voor 1 oktober te laten geschieden. Dat is een vereiste van het ministerie om de bovenwettelijke 

inpassingsmaatregelen mee te kunnen nemen in het Tracébesluit en in de aanbesteding door het rijk. 

Indien deze planning wordt gehaald, worden de bovenwettelijke maatregelen in de periode tussen 

ontwerp-Tracébesluit en het Tracébesluit opgenomen in het Tracébesluit.  

 

Juridische aspecten 

Indien de inpassingsovereenkomst door Lansingerland wordt medeondertekend, is de gemeente 

hieraan gebonden. Hetzelfde geldt voor het regionaal uitvoeringsprogramma en de uiteindelijke 

uitvoeringsovereenkomsten. 

 

Extern draagvlak/burgerparticipatie 

1. Voor de A13/A16 heeft RWS gezamenlijk met de regiopartijen een communicatietraject uitgezet 

met expliciet aandacht voor gebiedstafels, omwonenden, media en andere betrokkenen. Er is 

gebruik gemaakt van een middelenmix van o.a. informatieavonden, een gezamenlijke website 

(www.a13a16rotterdam.nl) en een nieuwsbrief. Met de communicatie wordt aangesloten op de 

procedurele besluitvormingsmomenten. Na de besluitvormingsfase gaan partijen opnieuw om de 

tafel om een communicatietraject uit te zetten voor de voorbereidende en uitvoerende fase van 

het project. 

2. De Bewonersgroep Rodenrijs West (BGRW) heeft op 30 juni een petitie overhandigd in de Tweede 

Kamer. Daarin spreken zij hun onvrede uit over het participatieproces van de Gebiedstafels. Zij 

wensen extra geld van het rijk, meer tijd, en een lagere ligging van de rijksweg, betere inpassing 

en garanties over geluid, zicht en luchtkwaliteit in de directe omgeving. 

3. Het college van B&W van Rotterdam heeft de concept-Afsprakenkaart en de uitgangspunten voor 

de inpassingsovereenkomst vastgesteld en daarbij aanvullende aandachtspunten geformuleerd 

voor het vervolgproces ten aanzien van het opstellen van de inpassingsovereenkomst en het 

regionaal uitvoeringsprogramma. Deze aandachtspunten hebben betrekking op de betrokkenheid 

van de gemeente Rotterdam in het proces van de overeenkomsten, op het monitoren van 

afspraken, en op de vormgeving van de inpassingsmaatregelen. 

 

Duurzaamheid 

De bovenwettelijke inpassingsmaatregelen zijn met name gericht op het bereiken van saldo-nul (niet 

horen, zien en ruiken). Daarmee wordt beoogd om het effect van de A13/A16 op de aspecten geluid, 

luchtkwaliteit en visuele impact terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van de situatie 

zonder A13/A16. 

 

  



 

Bijlagen 

- Aanvullende Toelichting t.b.v. besluitvorming Lansingerland (T15.10154) 

- Concept-Afsprakenkaart A13/A16 (T15.10155) 

- Toelichting bij de concept-Afsprakenkaart A13/A16 (T15.10158) 

- Uitgangspunten inpassingsovereenkomst en regionaal uitvoeringsprogramma (T15.10161) 

- Informatieblad Tweelaags ZOAB-fijn (T15.10662)) 

 

Aanvullende informatie: 

U wordt verwezen naar de website www.a13a16rotterdam.nl voor: 

- Saldo-nul rapport d.d. 1 april 2015,  

- Onderstaande informatiebladen: 

1) Informatieblad Samenvatting A13/A16 Rotterdam 

2) Informatieblad Geluidbelasting 

3) Informatieblad Luchtkwaliteit 

4) Informatieblad Deelgebied West 

5) Informatieblad Deelgebied Midden 

6) Informatieblad Deelgebied Lage Bergse Bos 

7) Informatieblad Deelgebied Terbregseveld 

8) Informatieblad Bedrijventerrein Schiebroek 

9) Informatieblad Aansluiting N471 

10) Informatieblad AVO-knoop 

11) Informatieblad Glazen kap 

 

 

Toelichting 
 

Inleiding 

De concept-Afsprakenkaart en de toelichting zijn door de BAG vrijgegeven voor bestuurlijke 

besluitvorming in Lansingerland, Rotterdam, MRDH en PZH. Ook de uitgangspunten voor de 

inpassingsovereenkomst zijn opgesteld. Deze documenten worden nu aan u voorgelegd voor verdere 

besluitvorming. 

 

Beoogd maatschappelijk effect  

Beoogd wordt afstemming te bereiken over de inzet van het regionale budget van €100 mln, dat door de 

gemeente Rotterdam en de MRDH beschikbaar is gesteld voor bovenwettelijke inpassingsmaatregelen 

voor de A13/A16.  

 

Argumenten 

1. De concept-Afsprakenkaart bevat, gegeven het regionale budget van 100 mln. euro, conform de 

besluitvorming in BAG van 28 april 2015, de meest effectieve maatregelen om een goede inpassing 

te bereiken, waarbij zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan de eis van saldo nul 

dit blijkt uit de bijgaande Toelichting, die bij dit advies is opgenomen, en waarin een uitgebreide 

onderbouwing en afweging staat van de in concept-afsprakenkaart opgenomen bovenwettelijke 

inpassingsmaatregelen. 

 

2.1. De bestuurlijke besluitvorming over de inpassingsovereenkomst A13/A16 moet eind september 2015 

afgerond zijn bij de regionale partijen  

opdat de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen nog meegenomen kunnen worden in het 

Tracébesluit. De planning van RWS voor het Tracébesluit en de aanbestedingsprocedure is strak. RWS 

wil zo snel mogelijk duidelijkheid over welke bovenwettelijke maatregelen meegenomen kunnen 

worden in het Tracébesluit.  Alleen die bovenwettelijke maatregelen worden opgenomen in het 

Tracébesluit die financieel gedekt zijn door de regio en waarover voldoende bestuurlijke en 

financiële zekerheid bestaat voor het rijk en die betrekking hebben op het tracégebied. Daarmee 

http://www.a13a16rotterdam.nl/


 

beoogt het ministerie I&M het risico van de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen op vertraging van 

de Tracébesluitprocedure zo veel mogelijk te beperken. 

2.2. Alle inpassingsmaatregelen uit de concept-Afsprakenkaart, die niet in de inpassingsovereenkomst 

terechtkomen, omdat deze niet gerelateerd zijn aan het gebied van het Tracébesluit, of wanneer 

hierover nog geen bestuurlijke of financiële dekking is, worden in het regionaal uitvoerings-

programma opgenomen. 

derhalve wordt er naast de inpassingsovereenkomst ook een regionaal uitvoeringsprogramma 

opgesteld, dat getekend gaat worden door de regionale partijen (Lansingerland, Rotterdam, MRDH, 

PZH) en niet door het rijk.  

 

2.3. De uitgangspunten voor de inpassingsovereenkomst en het regionaal uitvoeringsprogramma moeten 

verder worden uitgewerkt om te komen tot een definitieve inpassingsovereenkomst en het daaruit 

volgende regionale uitvoeringsprogramma 

Het college acht de volgende extra aandachtspunten van belang voor het vervolgproces naar de 

uiteindelijke inpassingsovereenkomst, uitvoeringsprogramma en uitvoeringsovereenkomsten: 

 Onderliggend wegennet (OWN): geborgd moet worden in de inpassingsovereenkomst dat er 

procesafspraken worden gemaakt over de inventarisatie, aanpak en financiële 

verantwoordelijkheden van het rijk c.q. provincie ten aanzien van mogelijke knelpunten op 

het OWN in Lansingerland; 

 Monitoring: er dienen afspraken te komen over het monitoren van ontwikkelingen op het 

gebied van verkeer, geluid- en luchtkwaliteitsniveaus en over de aanpak van mogelijk 

tegenvallende resultaten.  

 Betrokkenheid gemeente: geborgd moet worden dat Lansingerland door RWS c.q. de 

regiopartijen betrokken wordt bij de uitwerking van het ontwerp en de uitvoering van de 

aanleg van de A13/A16 alsmede bij het ontwerp en de uitvoering van de (boven)wettelijke 

inpassingsmaatregelen, voor zover deze het grondgebied van Lansingerland betreffen; 

 Handhaving saldo-nul: er dienen procesafspraken gemaakt te worden over het behoud en de 

handhaving van de geluidsmitigerende effecten van de bovenwettelijke saldo nul 

maatregelen.  

 

Kanttekeningen 

 

1.1. Het ministerie van I&M ziet de bestuurlijke besluitvorming in Lansingerland als een risicofactor voor 

de vaststelling van de Afsprakenkaart en de daaruit voortvloeiende inpassingsovereenkomst  

Het ministerie opteert daarom voor het niet laten mee ondertekenen door Lansingerland van de 

inpassingsovereenkomst. Het ministerie ziet de inpassingsovereenkomst bovendien als een 

overeenkomst die de financiële verplichtingen van de partijen vastlegt. Aangezien Lansingerland niet 

bijdraagt in de regionale gelden van 100 mln. voor de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen, is het 

ministerie van mening dat Lansingerland in principe niet hoeft mee te tekenen. De regiopartijen 

opteren voor het mee laten tekenen van alle regionale partijen in verband met het bestuurlijk 

commitment op het gezamenlijke proces en het breed vastleggen van de afspraken. Vooralsnog 

wordt de besluitvorming in de verschillende regionale besturen afgewacht, waarna bezien wordt 

welke partijen de inpassingsovereenkomst tekenen.  

 

1.2. Er wordt nog onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het verlagen van het viaduct over de 

Randstadrail 

Dit onderzoek wordt gedaan door RWS of de MRDH. Bezien wordt of de bovenleiding van de 

Randstadrail kan worden vervangen door een ‘derde rail naast het spoor’, zodat het viaduct omlaag 

kan. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. 

 

1.3. Saldo-nul geluid wordt niet overal in Lansingerland gehaald 

In de figuur van bijlage VII van het saldo-nul rapport d.d. 1 april 2015 zijn de referentiepunten 17 

(Boterdorpseweg) en 18 (Schiebroekseweg) als rood weergegeven ten teken dat de saldo-nul 



 

doelstelling voor deze punten niet gehaald wordt met het maatregelenpakket, zoals dit beschreven 

wordt in dit rapport. Dit maatregelenpakket is opgenomen in de saldo-nul maatregelen van de 

concept-Afsprakenkaart. Aangezien een twee meter hoog scherm langs de N209 afdoende is om 

saldo-nul te halen op deze twee referentiepunten en in het bestemmingsplan Wilderszijde al wordt 

uitgegaan van de noodzaak van een scherm ten behoeve van de planontwikkeling op Wilderszijde, is 

in het kader van de saldo nul maatregelen geen aanvullend scherm meer nodig. Dit in Wilderszijde 

voorziene scherm is namelijk ook afdoende om saldo nul op de referentiepunten 17 en 18 te halen. 

Als de ruimtelijke ontwikkeling conform het bestemmingsplan Wilderszijde plaats gaan vinden, zal de 

exacte locatie van het scherm worden bepaald. Het saldo nul rapport is gepubliceerd op de website: 

www.a13a16rotterdam.nl.  

 

Noot: Voor een aanvullende toelichting over de inhoud concept-Afsprakenkaart A13/A16 en de 

uitgangspunten voor de inpassingsovereenkomst wordt u verwezen naar de bijlage “Aanvullende 

toelichting t.b.v. besluitvorming in Lansingerland over de concept-Afsprakenkaart A13/A16 en de 

uitgangspunten Inpassingsovereenkomst’ d.d. 14 juli 2015 (T15.10154) 

 

  

http://www.a13a16rotterdam.nl/


 

Raadsbesluit      
 

 *BR1500110* 

*BR1500110* 
 

 

Datum Raad    

10 september 2015    

Registratienummer 

BR1500110 

 

 

Onderwerp 

A13/A16: Afsprakenkaart, uitgangspunten inpassingsovereenkomst en regionaal 
uitvoeringsprogramma 

 

 

De raad van de gemeente Lansingerland; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. B&W 14-07-2015; 

 

Overwegende dat  

- door de MRDH en de gemeente Rotterdam 100 mln. ter beschikking is gesteld voor 

bovenwettelijke inpassingsmaatregelen voor de A13/A16; 

- in de concept-Afsprakenkaart Samenhangend Beeld (versie 3.0 mei 2015) de bovenwettelijke 

inpassingsmaatregelen zijn opgenomen die door de BAG op 28 april 2015 zijn geadviseerd aan de 

betrokken regiopartijen, te weten de MRDH, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en de 

gemeente Lansingerland; 

- over de bovenwettelijke maatregelen uit de concept-Afsprakenkaart bij alle betrokken 

regiopartijen besluitvorming plaatsvindt; 

- het ministerie van I&M voornemens is om de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen, die het 

gebied van het Tracébesluit raken, op te nemen in het Tracébesluit A13/A16 voor zover hierover 

regionale bestuurlijke besluitvorming heeft plaats gevonden en deze bovenwettelijke 

maatregelen financieel zijn gedekt door het regionale budget; 

- voor de inpassing van deze bovenwettelijke inpassingsmaatregelen in het Tracébesluit A13/A16 

een Inpassingsovereenkomst wordt opgesteld op basis van aan de raad voorgelegde 

uitgangspunten; 

- dat voor de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen die buiten de scope van het Tracébesluit 

A13/A16 vallen een regionaal uitvoeringsprogramma wordt op opgesteld op basis van 

uitgangspunten, die aan de raad zijn voorgelegd; 

 

Gelet op 

- artikel 160 eerste lid sub e Gemeentewet; 

- artikel 169 Gemeentewet; 

- handvest Actieve Informatieplicht Gemeente Lansingerland (2007). 

 
  



 

Besluit(en)  

1. In te stemmen met de concept-Afsprakenkaart Samenhangend Beeld (versie 3.0 mei 2015, 

T15.10155), waarin de door de BAG geprioriteerde bovenwettelijke inpassingsmaatregelen voor 

de A13/A16 zijn opgenomen, bevattende: 

- Tunnel Lage Bergse Bos op maaiveld, incl. extra prikkels in aanbesteding voor verdere 

verdieping van de tunnel 

- 8 meter breed recreaduct Vlinderstrik Oost-Schiebroeksepark 

- Saldo nul maatregelenpakket voor geluid met Tweelaags-ZOAB-fijn 

- Bosplantsoen Vlinderstrik-West 

- Hakhoutzone Schieveen 

- Parkinrichting Terbregseveld 

- Fietspaden 

- Inrichting Vlinderstrik Oost-Schiebroeksepark 

- Inrichting Triangelpark-Zuid 

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de inpassingsovereenkomst en het regionaal 

uitvoeringsprogramma (T15.10161) 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering  

van 10 september 2015, 

 

de griffier, de voorzitter, 

drs. Marijke Walhout  Coos Rijsdijk 

 


