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1. Opening vergadering
Mevrouw Van Nieuwenhoven opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Kleij doet de volgende mededelingen:
Tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie van Schiedam zijn de
ontwikkelingen m.b.t. de A4 toegelicht. Het was een goede bijeenkomst met
stevige standpunten onder de aanwezigen.
Een zelfde soort bijeenkomst vindt plaats in Vlaardingen op 17 november
2005. Op verzoek van Vlaardingen verzorgt het programmabureau IODS een
toelichting over de A4 en inpassing. Mochten andere partijen behoefte
hebben aan een zelfde soort presentatie dan is het programmabureau bereid
dit te verzorgen.
Op 25 augustus 2005 is VNO NCW-West op ludieke wijze alvast begonnen
met de aanleg van de A4. Hierover is veel media-aandacht geweest.
In Delft is op 5 oktober jl. de overeenkomst voor de Spoortunnel Delft
ondertekend.
Er is een provinciaal kernteam luchtkwaliteit van start gegaan. Hierin zitten
vertegenwoordigers van milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.
Het project heeft een duidelijke relatie met IODS. Op de
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Zuidvleugelconferentie d.d. 7 december 2005 zal luchtkwaliteit eveneens een
prominente rol spelen.
De gemeente Midden-Delfland heeft tijdens een conferentie in september
2005 met tal van andere partijen de gebiedsvisie Midden-Delfland opgesteld.
Deze is gepresenteerd tijdens het bezoek van de Koningin op 11 november
2005. De heer Van der Kamp zal in deze vergadering een toelichting geven.
Op 23 november 2005 vindt er overleg over de A4 plaats tussen mevrouw Van
Nieuwenhoven, Ministers Dekker en Peijs en de heren Hulman, Meijer, Bot,
Van der Kamp en Grasshoff.
Er is een brief van de Minister ontvangen waarin vermeld staat dat het
taakstellende budget voor de A4 is verhoogd naar € 511 mln. Dit bedrag is
opgebouwd uit € 475 + indexatie + apparaatskosten.
De heer Steekelenburg meldt dat hij vanochtend een e-mail betreffende een
side-letter bij het convenant verzonden heeft. Hierop zal een toelichting
door hem worden gegeven.

2. Verslag Adviescommissie 18 april 2005
De heer Steekelenburg geeft aan dat hij, zoals afgesproken, een tekstvoorstel heeft
gedaan voor zijn reactie op de TN/MER. Het tekstvoorstel wordt als bijlage bij het
verslag gevoegd.
De heer Van der Kamp meldt dat de aanvraag voor Interreg niet doorgaat.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Verslag Adviescommissie 29 juni 2005
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
4. Terugkoppeling klankbordgroep door de heer Kleij
In de laatste klankbordgroep vergadering is aandacht gevraagd voor
luchtkwaliteit. Tevens vraagt de klankbordgroep naar heldere afspraken over de
inpassingscriteria voor het landelijk en stedelijk gebied.
De heer Kleij geeft aan dat de afspraken met de klankbordgroep zijn herijkt. Er is
een gesprek geweest tussen mevrouw Van Nieuwenhoven en de voorzitter van de
klankbordgroep, de heer Eikema. De afspraken zijn vastgelegd in een brief aan
de voorzitter van de klankbordgroep (bijgevoegd).
De heer Meijer geeft aan dat hij in de raadscommissie vergadering verrast werd
doordat een lid van de klankbordgroep vragen stelde over het IODS-convenant,
een document dat op dat moment nog vertrouwelijk was. Hij vraagt hoe het kan
dat een klankbordgroeplid met een vertrouwelijk document naar buiten is
getreden.
Mevrouw Van Nieuwenhoven vermeldt dat de afspraken helder zijn: de documenten
die de klankbordgroep krijgt zijn vertrouwelijk totdat deze vertrouwelijkheid
door de Adviescommissie is opgeheven.
De heer Steekelenburg geeft aan dat het belangrijk is dat de klankbordgroep de
gelegenheid krijgt de Adviescommissie van advies te voorzien, echter de
klankbordgroep moet dat niet via andere kanalen dan de Adviescommissie doen.
De heer Hulman geeft aan dat de klankbordgroep de afspraken moet nakomen.
Mevrouw Van Nieuwenhoven komt hierop terug tijdens haar bezoek aan de
klankbordgroep op 29 november 2005.
De heer Kleij geeft aan dat de komende evaluatie van de Statenleden over het
functioneren van de klankbordgroep een natuurlijk moment is om het proces te
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evalueren. Daarnaast meldt hij dat het programmabureau het initiatief heeft
genomen voor een gesprek met bewoners die direct aan het tracé wonen.
De heer Steekelenburg adviseert dit breed te trekken, door alle bewoners uit te
nodigen, ook die niet bij een bewonersvereniging zijn aangesloten.
De heer Meijer geeft aan dat bij de eerste resultaten van de studie naar de
stedelijke inpassing breed contact wordt gezocht met bewoners.
5. Stand van zaken TN/MER door de heer Mendlik
De commissie m.e.r. heeft aangegeven dat een aantal keuzes in de TN/MER beter
toegelicht moeten worden. De door de commissie gevraagde informatie is
aanwezig in de achtergrond documenten, echter niet in het hoofdrapport.
Informatie over de verkeersafwikkeling op Ypenburg wordt toegevoegd. Evenals
de kosteneffectiviteit van de alternatieven. Ondertussen is de tweede fase
gestart.
Mevrouw Van Nieuwenhoven vraagt wat dit betekent voor de planning.
De heer Mendlik geeft aan de het tijdspad niet hoeft te worden aangepast, de
planning is niet gewijzigd.
Mevrouw Van Nieuwenhoven geeft aan dat in het MIT een passage is opgenomen
waarin wordt vermeld dat vertraging veroorzaakt is door de afstemming met de
regionale partners. Navraag bij Minister Peijs leerde dat dit ten onrechte is
opgenomen.
De heer Mooren stelt voor na het overleg met de Minister op 23 november 2005 een
persbericht uit te brengen waarin vermeld wordt dat de planning niet is
gewijzigd.
Mevrouw Van Nieuwenhoven stemt ermee in dat de onjuiste berichtgeving na het
overleg met de Minister wordt rechtgezet.
6. Stand van zaken IODS-convenant
De heer Kleij geeft aan dat er een concept-convenant is rondgestuurd. Beide
stuurgroepen, stedelijk gebied en landelijk gebied, hebben hier input voor
geleverd. Er vindt nu een verdere finetuning plaats.
De heer Meijer geeft aan dat hij een tekstvoorstel via e-mail heeft gedaan maar dat
dit nog niet is verwerkt.
De heer Kleij geeft aan dat er meerdere reacties zijn ontvangen, deze worden
verwerkt.
De heer Steekelenburg geeft aan dat vandaag nog niet aan de orde is wel of niet,
maar dat er een gezamenlijke tekst moet komen waar alle partijen hun fiat voor
kunnen geven. De heer Steekelenburg heeft een sideletter verzonden met daarin
vermeld dat de Zuid-Hollandse Milieufederatie geen uitspraak doet over de
(on)wenselijkheid. Tevens geeft hij aan dat de achterban van de Zuid-Hollandse
Milieufederatie zes weken nodig heeft om de overeenkomst goed te keuren.
Daarnaast geeft de heer Steekelenburg aan dat zijn handtekening pas geldig is
indien alle partijen tekenen.
De heer Mooren geeft aan de toevoeging voor artikel 3 van de heer Van der Kamp
goed te vinden.
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De heer Hulman is geen voorstander van een aparte brief. De (on)wenselijkheid
kan nu geen punt van discussie meer zijn. De publiciteit moet zo volledig, open
en compleet mogelijk zijn.
De heer Van der Kamp vermeldt dat de gemeente Midden-Delfland niet
verantwoordelijk is voor het project Groenblauw Lint, maar alleen voor de
projecten Groen ondernemen en Saneren glas. Hij is van mening dat het
convenant moet verwijzen naar de gebiedsvisie, deze twee moeten aan elkaar
worden gekoppeld.
De heer Van der Kamp geeft naar aanleiding van de sideletter aan dat de ZuidHollandse Milieufederatie geen toeschouwer is maar deelnemer aan het IODS
proces.
De heer Torenstra geeft aan dat geen uitruil mag plaatsvinden tussen stad en land.
Hij geeft aan dat de ecoverbindingen belangrijk zijn. Er moet nog gekeken
worden naar de situatie rond de Zweth en Slinksloot. Hij geeft aan tempo
belangrijk te vinden.
De heer Meijer is van mening dat het concept-convenant nog niet volledig is, eerst
moeten alle reacties worden verzameld.
Mevrouw Van Nieuwenhoven stelt dat de discussie of de weg er wel of niet komt niet
in de Adviescommissie plaatsvindt maar in de Tweede Kamer. In het convenant
leggen we afspraken over verantwoordelijkheden en inpassing vast.
Mevrouw Van Dreven vindt de duidelijkheid naar bewoners toe belangrijk.
Woningcorporaties moeten hun positie goed kunnen markeren. Ze geeft aan dat
een goede stedenbouwkundige inpassing belangrijk is. De positie van de
woningcorporatie is nog niet voldoende duidelijk. Dit zal uitgewerkt worden bij
de stedenbouwkundige inpassing. Zij kan zich vinden in de condities.
Mevrouw Ruijgh geeft aan dat het belang van hoogheemraadschap is een goede
waterhuishouding te handhaven als de weg aangelegd wordt. Daarnaast vindt zij
dat de insteek van het Hoogheemraadschap niet duidelijk staat weergegeven in
de projectbeschrijving. Mw. Ruijgh zal een tekstvoorstel doen voor de
omschrijving voor de medewerking van het Hoogheemraadschap aan de
verschillende projecten zoals recreatieve routestructuur en groene diensten.
De heer Mendlik geeft aan dat een goede inpassing van de weg binnen het
taakstellend budget belangrijk is. De Minister van VenW wil geen convenant
tekenen waarin onduidelijkheid is over de inpassing.
De heer De Visser is akkoord met de voorliggende tekst en geeft aan dat de drie
punten in de sideletter van de Zuid-Hollandse Milieufederatie redundant zijn, ze
kunnen achterwege worden gelaten zonder dat de positie van de Zuid-Hollandse
Milieufederatie in gedrang komt.
Mevrouw Van Nieuwenhoven geeft aan dat de ingebrachte amendementen zo goed
mogelijk worden ingepast in het convenant. Naar landschappelijke inpassing
wordt nadere studie verricht door de heer Van der Kamp. Kosten voor de studie
komen voor rekening van Rijkswaterstaat.
De heer Steekelenburg ziet graag dat in het convenant een zin wordt toegevoegd
over de (on)wenselijkheid.
De heer Mooren vindt dat vastgehouden moet worden aan de voorliggende tekst
van het convenant.
Mevrouw Van Nieuwenhoven geeft aan dat er alles aan gedaan wordt zodat iedereen
kan zeggen ‘dit is een goede manier om de weg aan te leggen’.
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De heer Meijer vraagt hoe de brief van de klankbordgroep, die gericht is aan de
heer Van der Kamp en hemzelf wordt behandeld. Deze brief wordt gezien als een
advies aan de Adviescommissie.
Stedelijk gebied
De heer Meijer verzorgt een presentatie over de inpassing in het stedelijke gebied
(zie bijlage). Hij geeft aan dat de communicatie erg belangrijk is, hiervoor is in
het kader van het project ‘Stedenbouwkundige inpassing A4’ een
communicatieplan opgesteld. De planning is dat de visie m.b.t. de
stedenbouwkundige inpassing in februari 2006 op papier staat.
Landelijk gebied
De heer Van der Kamp verzorgt een presentatie over de inpassing in het landelijke
gebied. Doel van de landelijke inpassing is bescherming van de kwaliteit van
Midden-Delfland. Er is overleg geweest met tal van IODS-partijen. Een goede
aansluiting met de inpassing in het stedelijk gebied is belangrijk. Besproken zijn
de recreatieve verbindingen, een ecopassage en waterverbindingen. Binnenkort
zal een adviesbureau worden ingeschakeld. Planning is dat een gedragen
voorstel voor de inpassing in het landelijk gebied voor de
gemeenteraadsverkiezingen (maart 2006) gereed moet zijn. Doelstelling is "een
aantoonbaar betere of gelijkwaardige inpassing in het landschap op te leveren
tegen mogelijk lagere maatschappelijke kosten".
Mevrouw Van Nieuwenhoven geeft aan dat de ondertekening van het convenant zal
plaatsvinden begin 2006.
De heer Steekelenburg ziet graag dat er een nieuw concept met de conceptnotulen
wordt verzonden.
7. Terugkoppeling gebiedsvisie Midden-Delfland ( Van der Kamp)
De heer Van der Kamp reikt de gebiedsvisie uit. Aanleiding voor de gebiedsvisie is
het aflopen van de Reconstructiewet. De gebiedsvisie is tijdens haar bezoek aan
Midden-Delfland op vrijdag 11 november 2005 gepresenteerd aan H.M. Koningin
Beatrix. Doelstelling van de gebiedsvisie is het bewerkstelligen van een sterk
landschap. Voor de uitwerking van de gebiedsvisie zal een kwartiermaker
ingezet worden.
8. Tonen video IODS
De dvd wordt in de vergadering uitgereikt. Omwille van de tijd wordt besloten
de film niet in de vergadering te tonen.

Bijlagen:
Brief aan de klankbordgroep
presentatie stedelijk gebied
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