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Ondergetekenden,
1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder, mevrouw M.C. Junius, krachtens volmacht van de
burgemeester van 26 augustus 2010 en als zodanig handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2010, hierna
genoemd de gemeente Delft,
2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, de heer C. van der Kamp, krachtens
volmacht van de burgemeester van 23 augustus 2010 en als zodanig handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23
augustus 2010, hierna genoemd de gemeente Midden-Delfland,
3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, de heer M. Groene, krachtens
volmacht van de burgemeester van 1 september 2010, en als zodanig handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31
augustus 2010, hierna genoemd de gemeente Schiedam,
4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Verkeer, de heer C.T.
Oosterom, krachtens volmacht van de burgemeester van 1 september 2010 en als zodanig
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van 31 augustus 2010, hierna genoemd de gemeente Vlaardingen,
5. De Stadsregio Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, mevrouw J.N. Baljeu, daartoe
gemachtigd door de voorzitter van de Stadsregio Rotterdam krachtens het
bepaalde in artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling stadsregio Rotterdam, en als
zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 1
september 2010, hierna genoemd de Stadsregio,
6. Het Stadsgewest Haaglanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, de heer P.W.M. Smit, daartoe
gemachtigd door de voorzitter van het Stadgewest Haaglanden krachtens het
bepaalde in artikel 39, derde en vijfde lid, van de Regeling stadsgewest
Haaglanden 1995, en als zodanig handelend onder voorbehoud van bekrachtiging door het
Dagelijks Bestuur op 8 september 2010, hierna genoemd het Stadsgewest,
7. Het Hoogheemraadschap van Delfland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw A.W. Bom-Lemstra, dijkgraaf, loco, hierna genoemd het
Hoogheemraadschap,
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8. Het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedeputeerde, de heer M. van Engelshoven-Huls, en als
zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten
van 31 augustus 2010, hierna genoemd de Provincie,
9. Het Recreatieschap Midden-Delfland, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, de
heer M. van Engelshoven-Huls, hierna genoemd het Recreatieschap,
en
10. De minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna genoemd de
Minister, en handelend namens de Staat der Nederlanden, hierna genoemd de Staat, de
heer C.M.P.S. Eurlings,
Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen,
Nemen het volgende in overweging:
1. Partijen1 hebben op 23 juni 2006 het Convenant Integrale Ontwikkeling Delft – Schiedam
(hierna: IODS-Convenant 2006) ondertekend, waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd
voor de inpassing van de A4 in het landelijk en stedelijk gebied, ingeval de Minister (in
overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (hierna: VROM)) besluit om de A4 Delft – Schiedam aan te leggen;
2. Met het IODS-Convenant 2006 hebben de ondertekenaars zich verbonden aan de
uitvoering van zes projecten ter integrale ontwikkeling van het gebied tussen Delft en
Schiedam, bestaande uit vijf Kwaliteitsprojecten en het Project A4 Delft - Schiedam;
3. De Minister heeft in overeenstemming met de minister van VROM op 18 maart 2010 op
basis van het Standpunt van 3 september 2009 een Ontwerp-Tracébesluit A4 Delft Schiedam (OTB) vastgesteld, dat van 31 maart tot en met 25 mei 2010 ter advisering aan
betrokken bestuursorganen is voorgelegd;
4. In dit OTB heeft de Minister een nadere invulling gegeven aan de uitgangspunten voor
inpassing en het ontwerp van de weg. Nadere invulling is noodzakelijk vanwege de
optimalisatie van het wegontwerp A4 Delft - Schiedam en de regelgeving inzake
verkeersveiligheid in tunnels;

1

Het Recreatieschap heeft het IODS-Convenant 2006 niet ondertekend, maar is wel Partij bij de Bestuurlijke
Overeenkomst IODS, vanwege de verantwoordelijkheid voor Kwaliteitsproject 3, Recreatieve Routestructuur. Het
IODS-Convenant 2006 is ondertekend door een aantal organisaties die thans geen ondertekenaar zijn van de
Bestuurlijke Overeenkomst IODS: gemeente Maassluis, Vereniging Natuurmonumenten, ANWB, LTO-Noord,
VNO-NCW West, Stichting Woonplus Schiedam en de Vereniging en Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie.
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5. Partijen zijn vervolgens vanuit de gemeenschappelijke wens om recht te doen aan de
uitgangspunten van het IODS-Convenant 2006 en om de leefbaarheid en kwaliteit in het
stedelijk en landelijk gebied te beschermen2, en waar mogelijk te verbeteren, in overleg
getreden over de consequenties van deze nadere invulling;
6. Partijen zijn van mening dat met de uitvoering van de maatregelen, zoals genoemd in deze
Overeenkomst, de door Partijen beoogde kwaliteit van de integrale ontwikkeling van het
gebied tussen Delft en Schiedam moet worden geborgd;
7. Op basis van de verwachting dat het Tracébesluit (TB) voor de A4 Delft - Schiedam in de
eerste helft van 2011 onherroepelijk wordt, vinden Partijen het wenselijk dat de uitvoering
van de Kwaliteitsprojecten overeenkomstig het IODS-Convenant 2006 in de eerste helft
van 2011 wordt gestart;
8. Partijen hebben sinds de ondertekening van het IODS-Convenant 2006 activiteiten
ondernomen om deze Kwaliteitsprojecten verder te ontwikkelen en hebben behoefte aan
nadere afspraken om tot uitvoering van deze projecten over te gaan;
9. Partijen zijn overeengekomen de nadere afspraken en daarmee samenhangende
maatregelen vast te leggen in deze Overeenkomst, waarin tevens afspraken worden
gemaakt over de toekomstige samenwerking;
10. Partijen spreken de intentie uit om in de uitvoering van de Kwaliteitsprojecten de beoogde
resultaten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de integrale ontwikkeling van
het gebied tussen Delft en Schiedam daadwerkelijk tot stand wordt gebracht;
11. Partijen hebben op 2 september 2010 de overige IODS-partners op de hoogte gebracht
van deze Overeenkomst.
Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Definities
D&C-contract: een tussen de Staat en de Opdrachtnemer te sluiten Design & Construct contract
met betrekking tot het ontwerp en de aanleg van de A4 Delft - Schiedam.
Flankerende maatregelen: maatregelen die in aanvulling op het IODS-Convenant 2006 tussen
Partijen worden overeengekomen ter bevordering van de integrale ontwikkeling van het gebied
tussen Delft en Schiedam.
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In dit kader hebben de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland
een onafhankelijke beoordeling van het OTB geluidsonderzoek inzake de geluidsgarantie van het stiltegebied laten
uitvoeren, waarvan de resultaten zijn verwerkt in het ontwerp van de A4 Delft-Schiedam en in deze Overeenkomst.
Daarmee wordt voldaan aan de eisen aan het stiltegebied met betrekking tot de geluidsgarantie, zoals verwoord in het
IODS-Convenant 2006.

4

IODS-Convenant 2006: het Convenant Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam van 23
juni 2006.
Kwaliteitsprojecten: vijf projecten uit bijlage 1 van het IODS-Convenant 2006, te weten:
1. Groenblauw Lint,
2. Sanering verspreid liggende glastuinbouw,
3. Recreatieve Routestructuur,
4. Groen Ondernemen, een nieuwe landbouw,
6. Stedenbouwkundige Ontwikkeling Vlaardingen – Schiedam.
Opdrachtnemer: de private partij of het consortium van private partijen waaraan de aanleg van
de A4 Delft – Schiedam door de Staat via het sluiten van een D&C-contract zal worden
opgedragen.
Overeenkomst: deze bestuurlijke overeenkomst.
Project A4 Delft - Schiedam: het ontwerp en de aanleg van de A4 Delft – Schiedam, inclusief
de daarbij uit te voeren werken en werkzaamheden, waaronder mede is begrepen het nemen van
maatregelen op het gebied van natuur, water en milieu, en het nemen van maatregelen omtrent de
wijze van inpassing van de A4 Delft – Schiedam in de omgeving. Voorts omvat het de overdracht
van beheer en onderhoud aan medeoverheden. Dit is project 5 uit bijlage 1 van het IODSConvenant 2006.
Projecten: het geheel van de Kwaliteitsprojecten (IODS-projecten 1, 2, 3, 4 en 6) en het Project
A4 Delft – Schiedam (IODS-project 5).
Tracébesluit: het door de Minister, in overeenstemming met de minister van VROM, op basis
van de Tracéwet genomen besluit voor de A4 Delft - Schiedam.
Uitvoeringsovereenkomst: een tussen de Staat, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, en een
andere Partij in het vervolg op deze Overeenkomst te sluiten nadere overeenkomst, waarin
afspraken worden vastgelegd over onderwerpen die nadere uitwerking behoeven, met name in de
realisatie- en beheerfase van het Project A4 Delft - Schiedam.
Vergunningen: vergunningen, ontheffingen, dispensatie, verklaringen, afwijkingen en
soortgelijke beschikkingen, die ter uitvoering van de Projecten benodigd zijn.
Artikel 2: Doel van de Overeenkomst
1. Het doel van de Overeenkomst is afspraken tussen Partijen vast te leggen over de
uitvoering van het IODS-Convenant 2006, de daarin vermelde inpassing van de A4 Delft
– Schiedam, de uitvoering van de Kwaliteitsprojecten en de uitvoering van Flankerende
maatregelen, rond het moment dat de Minister in overeenstemming met de minister van
VROM het Tracébesluit A4 Delft – Schiedam neemt.
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2. De Overeenkomst heeft voorts ten doel om afspraken vast te leggen over de wijze waarop
Partijen gedurende de komende jaren met elkaar zullen samenwerken, over de
gebruikmaking van hun bevoegdheden en over de wijze van totstandkoming van een
Uitvoeringsovereenkomst, een en ander ter bevordering van de tijdige uitvoering van het
Project A4 Delft – Schiedam, van de Kwaliteitsprojecten en de Flankerende maatregelen.
3. Partijen streven daarbij naar integrale ontwikkeling van het gebied tussen Delft en
Schiedam, waarbij het behoud en de bevordering van de leefbaarheid en de kwaliteit van
het stedelijk en landelijk gebied voorop staan.
4. Deze Overeenkomst vervangt het IODS-Convenant 2006 niet, maar heeft ten doel om
nadere afspraken te maken over de Projecten.

Deel 1. Project A4 Delft - Schiedam
Artikel 3: Verantwoordelijkheden van Partijen
1. De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Project A4 Delft – Schiedam.
Als de Minister besluit tot uitvoering van genoemd project, zal de uitvoering van dit
project plaatsvinden voor rekening en risico van de Minister, overeenkomstig het
Tracébesluit, de financiële afspraken in artikel 4 en bijlage 1 van het IODS-Convenant
2006 en de afspraken in de artikelen 4 en 5 van deze Overeenkomst.
2. Partijen zullen zich inspannen hun publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden
op een dusdanige wijze te hanteren dat daarmee de spoedige voortgang van het Project A4
Delft – Schiedam wordt bevorderd, onder de voorwaarde dat de A4 conform het
Tracébesluit en deze Overeenkomst wordt aangelegd. Daartoe behoort ook het verlenen
van Vergunningen en verdere medewerking aan de uitvoering van het project A4 Delft –
Schiedam op het grondgebied van Partijen.
Artikel 4: Afspraken over het Project A4 Delft – Schiedam
Partijen komen de navolgende afspraken overeen met het oog op de stroomlijning van de
condities uit het IODS-Convenant 2006 en het Tracébesluit A4 Delft – Schiedam:
1. Inpassing geluidsabsorberende maatregelen bij Tanthof (Delft)
a. geluidswal
Ter uitvoering van artikel 4, lid1, sub h. van het IODS-Convenant 2006 komen de
gemeente Delft, gemeente Midden-Delfland en de Minister overeen dat aan de Oostzijde
van de A4 ter hoogte van de wijk Tanthof (hectometerpaaltje 56,8 tot en met
hectometerpaaltje 57,8) de 3 meter hoge wal in combinatie met het 3 meter hoge
absorberende scherm (zoals opgenomen in het Tracébesluit) aan de Tanthofzijde wordt
aangevuld met een talud. Aan de voet van dit talud komt een sloot, waardoor de
geluidswal niet toegankelijk is voor recreatie. Ter plaatse van de onderdoorgang van de
geluidsafschermende maatregel onder de 380 kV leiding bestaat de geluidwering uit een 6
meter hoog absorberend scherm.
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b. opstijgpunt 380 kV leiding
De Minister en de gemeente Delft treden in overleg met leidingbeheerder Tennet over een
integraal ontwerp op hoofdlijnen voor de inpassing van de geluidwal en de inpassing van
de 380 kV leiding. Dit ontwerp is de basis voor uitwerking van de geluidwal door de
Minister en de inpassing van het opstijgpunt van de 380 kV leiding. In dit ontwerp
worden afspraken gemaakt over de helling van het talud aan de Tanthofzijde en over de
precieze ligging van het struinpad en de watergang(en). De gemeente Delft spant zich in
om uiterlijk 31 december 2011 de benodigde Vergunningen voor vergunningplichtige
veranderingen op haar grondgebied buiten de grenzen van het Tracébesluit gereed te
hebben. De Minister draagt zorg voor de aanleg en inrichting van het talud. Keuze van de
beplanting zal door de gemeente Delft worden afgestemd met de beheerder. Genoemde
Partijen zullen de inpassing bespreken met de bewoners van de Westrand van Tanthof.
2. Natuurcompensatie aanleg A4 Delft - Schiedam: 15 ha weidevogelgebied
De Minister is verplicht om 15 ha reservaatgebied voor weidevogels te realiseren als
natuurcompensatie voor de aanleg van de A4 Delft – Schiedam. In het Tracébesluit is
hiervoor een weidevogelgebied in het Oudeland van Strijen aangewezen. De overige
Partijen streven naar het realiseren van deze natuurcompensatie binnen het MiddenDelflandgebied. De Provincie heeft het voortouw in de zoektocht naar de locatie voor
deze opgave. De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen
onderzoeken samen met de provincie of deze opgave in het Midden-Delflandgebied kan
worden gerealiseerd. Deze onderzoekopgave wordt gekoppeld aan het kwaliteitsproject
Groenblauw Lint (zie artikel 6) en (indien succesvol) in samenhang daarmee gerealiseerd.
Indien genoemde Partijen vóór 1 juli 2011 tot overeenstemming komen over een kavel
van 15 ha, is de Minister bereid dit gebied aan te merken als natuurcompensatie, zulks ter
vervanging van het weidevogelgebied dat in het Tracébesluit is opgenomen, mits tegen
(maximaal) gelijke kosten. De verantwoordelijke gemeente draagt voor eigen rekening
zorg voor de vereiste wijziging van het ter plaats geldende bestemmingsplan. De
natuurcompensatie dient uiterlijk 1 januari 2015 te zijn gerealiseerd.
3. Ecologische verbinding ter hoogte van de golfbaan van Schipluiden
De Minister realiseert een ecologische verbinding door middel van ecoduikers onder de
A4 en de toe- en afritten Delft-Zuid van de A4, zoals aangegeven in bijlage 1 van deze
Overeenkomst.
4. Natuurvriendelijke berm op de Zuidkade
De Minister realiseert een één meter brede, natuurvriendelijke berm op het kunstwerk in
de Zuidkade, binnen de maatvoering zoals aangegeven in het Tracébesluit.
5. Bebording, signalering en verlichting
De Minister zal de bebording, signalering en verlichting op een zodanig innovatieve wijze
laten uitvoeren, dat recht wordt gedaan aan de zichtgarantie van artikel 4, lid 1, onder e.
van het IODS-Convenant 2006. Uitvoerbare innovaties worden meegenomen tot en met
31 december 2013, zodat bebording, signalering en verlichting uiterlijk in 2015 zo goed
mogelijk worden ingepast; dat wil zeggen onder de denkbeeldige lijn tussen de
bovenzijde van de beide wallen aan weerszijde van de A4 of –indien dat niet mogelijk is7

afgeschermd met natuurlijke middelen. Partijen zullen de Minister vooraf adviseren over
de door hem voorgestelde oplossing.
6. Recreatieve maatregelen aanleg A4 Delft - Schiedam
De Minister draagt in het kader van de aanleg van de A4 zorg voor de recreatieve
maatregelen, welke zijn opgesomd in bijlage 2 van deze Overeenkomst.
7. Tunnelmond Noord
De Minister realiseert aan de noordzijde van de landtunnel een gebogen tunnelmond,
zoals aangegeven in bijlage 1 van deze Overeenkomst.
8. Inrichting tunneldak
De Minister laat de tunneldakconstructie zodanig uitvoeren dat de inrichting van
sportvelden op het tunneldak vanaf hectometerpaal 61,6 (nabij de noordelijke
tunnelmond) tot hectometerpaal 62,4 (nabij het Tramplus-tracé) in de toekomst mogelijk
wordt. Bovendien zal dit gedeelte van het tunneldak zodanig worden opgeleverd dat in de
toekomst onder verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam, substantieel meer
ruimte beschikbaar kan komen voor meer typen sportvelden. Naar de huidige inzichten
wordt door de gemeente Schiedam ingezet op realisatie van een dakconstructie met een
extra breedte van ca. 24 meter. Onder deze strook kunnen parkeerplaatsen worden
gecreëerd. Bovendien wordt de realisatie van een sporthal ter hoogte van verzorgingshuis
De Drie Maassteden door de gemeente nader onderzocht. Ter voorbereiding op de
toekomstige herinrichting wordt het tunneldak bij oplevering in 2015 uitgevoerd met
diverse wandel/struinpaden. Uitgaande van een kostenraming van circa 25 miljoen € voor
de ontwikkeling van deze locatie, zal de Staat maximaal 8,5 miljoen € bijdragen.
De Minister en de gemeente Schiedam zullen over de concrete logistieke uitvoering
nadere afspraken maken. De gemeente Vlaardingen wordt hierbij betrokken voor zover
het de wandel- en struinpaden betreft.
9. Tramplus-tracé Schiedam
Tramplus en de parallelle fietsroute kruisen de landtunnel bovenlangs op +5,4 m ten
opzichte van NAP. Om deze hogere inpassing te optimaliseren zal de Minister aan de
Schiedamse zijde een rank kunstwerk doen plaatsen, zoals aangegeven in bijlage 1 van
deze Overeenkomst. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het fietspad en de watergang
die parallel aan de landtunnel liggen, onder het viaduct te laten kruisen.
De 26 parkeerplaatsen die als gevolg van de aanleg van Tramplus zullen verdwijnen,
worden elders gecompenseerd. De Minister en de gemeente Schiedam zullen hierover
nadere afspraken maken.
10. Tramplus-tracé Vlaardingen
Aansluitend op het Tramplus-tracé zoals aangegeven in het vorige lid, zal de Minister aan
de Vlaardingse zijde van de landtunnel een rank kunstwerk van circa 25 meter lengte
doen realiseren, zoals aangegeven in bijlage 1 van deze Overeenkomst. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid om de watergang en het fietspad die beide parallel aan de landtunnel
liggen, onder het kunstwerk te laten kruisen. De definitieve vormgeving van het
kunstwerk en het aansluitende grondlichaam zal in overeenstemming met de gemeente
Vlaardingen worden vastgesteld. De Minister draagt zorg voor een bepaling in het D&C8

contract, dat de Opdrachtnemer het Tramplus-tracé voor 7 jaar na oplevering van het
Tramplus-tracé in zijn geheel, inclusief de stabiliteit van de onderbouw, garandeert.
11. Tunnelveiligheid
De Minister zal in overleg met de gemeenten Schiedam en Midden-Delfland een dusdanig
goed ingepast ontwerp van de gehele weg (verdiepte ligging en landtunneltracé)
realiseren, dat de tunnelveiligheid goed is gewaarborgd, zulks naar analogie van de tunnel
in de A2 ter hoogte van Utrecht of een gelijkwaardige bestuurlijke afspraak. Betrokken
Partijen werken samen aan een integraal veiligheidsplan en een pré-bouwplan, waarin
afspraken worden gemaakt over de benodigde voorzieningen in de tunnel en in en om de
verdiepte ligging, zodanig dat er binnen het gehele tracé een samenhangend
veiligheidsniveau wordt gerealiseerd. Randvoorwaarde voor de afspraken is dat de
landtunnel maakbaar, vergunbaar en betaalbaar zal zijn.
12. Dwangpunten
Partijen komen een aantal dwangpunten overeen opgenomen in bijlage 3 van deze
Overeenkomst. De maximale afwijking wordt beperkt tot 0,10 m naar boven.
Artikel 5: Afspraken over vervolgstappen Project A4 Delft - Schiedam
De Minister, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, en de bevoegde gezagen (elk voor zover het
de eigen bevoegdheid betreft) zullen in Uitvoeringsovereenkomsten nadere afspraken maken over
de uitvoering van het project A4 Delft – Schiedam. Daarbij gaat het om de volgende
onderwerpen en uitgangspunten:
1. Leges
De Opdrachtnemer betaalt leges voor de benodigde Vergunningen op basis van de
werkelijke kosten van een bevoegd gezag. De Minister enerzijds en iedere Partij die in
deze optreedt in de hoedanigheid van bevoegd gezag, anderzijds zullen in overleg treden
over een vast bedrag voor de verschuldigde leges.
2. Beheer en onderhoud
De Staat is eigenaar van en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de
Rijksinfrastructurele objecten, bestaande uit de A4 Delft – Schiedam en het daarbij
behorende wegmeubilair, dat wil zeggen de ruwbouw, afbouw, toe- en afritten, afwatering
van de rijksweg, verlichting en geluidsschermen/wallen, etc. Over beheer en onderhoud
van het wegdek van kruisende infrastructuur worden afspraken gemaakt met de
wegbeheerder van het aansluitende wegennet.
Partijen spannen zich in om overeenstemming te bereiken over eigendom, beheer en
onderhoud van de overige niet-Rijksinfrastructurele objecten ter voorbereiding van de
overdracht door de Staat aan een andere Partij. Uitgangspunt hierbij is dat beheer- en
eigendomsgrenzen zoveel mogelijk samenvallen en herkenbaar zijn in het veld.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bilaterale uitvoeringsovereenkomst
tussen de Staat en ieder van de betreffende andere Partijen.
3. Overlast en klachtenbehandeling tijdens de aanleg
De Staat draagt zorg voor afspraken met de Opdrachtnemer in het D&C-contract om
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overlast ten gevolge van de werkzaamheden tijdens de aanleg van de A4 Delft –
Schiedam te beperken. Daarbij gaat het in ieder geval om de werktijden, het gebruik van
werkterreinen en het bouwverkeer. De Staat verplicht de Opdrachtnemer om een
klachtenprocedure (inclusief registratie van aanmelding en afhandeling) in te richten
gedurende de gehele periode van de aanleg van de A4 Delft – Schiedam.
4. Bereikbaarheid van het onderliggend wegennet en fietspaden tijdens de aanleg
De Staat draagt zorg voor zodanige afspraken in het D&C-contract dat de bereikbaarheid
van het onderliggende wegennet en fietspaden tijdens de aanleg van de A4 Delft –
Schiedam wordt geborgd, onder meer door alternatieve routes open te houden.
5. Vergunningen
Voor de uitvoering van het Project A4 Delft – Schiedam dienen door een aantal Partijen
Vergunningen te worden verleend. Betrokken Partijen zullen zich inspannen om het
proces van vergunningverlening snel en adequaat te doen verlopen.
6. Welstandsbeoordeling bij aanvraag bouwvergunningen
Bij de beoordeling van een bouwaanvraag voor het Project A4 Delft – Schiedam door een
gemeentelijke welstandscommissie, zullen de betrokken Partijen het ontwerp en de
inpassing van de A4, zoals opgenomen in het Tracébesluit en het Beeldkwaliteitsplan A4
Delft - Schiedam als beoordelingskader nemen, zulks naast de gemeentelijke
welstandsnota.

Deel 2. Kwaliteitsprojecten IODS
Artikel 6: Kwaliteitsproject 1 Groenblauw Lint
1. De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Kwaliteitsproject
‘Groenblauw Lint’.
2. De gemeente Midden-Delfland is bestuurlijk gedelegeerde voor de restopgave van 71 ha
te realiseren natuur en verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende afspraken:
• de bestuurlijk gedelegeerde zorgt voor voortgang in het bestuurlijk overleg tussen
betrokken partijen (de Provincie, de gemeente Midden-Delfland, Natuurmonumenten
en LTO-Noord);
• het natuurdoel is in beginsel weidevogelnatuur. Gronden krijgen de bestemming
natuur;
• betrokken partijen hebben over de geschiktheid van twee locaties overeenstemming
bereikt en op 19 januari 2010 is het Ontwerp Aanvulling Natuurbeheerplan
gepubliceerd:
 Een locatie van 57 ha in de polder Noord-Kethel (een deel van de locatie betreft
BBL-grond);
 10 ha particulier natuurbeheer in de Holierhoekse en Zouteveense polder;
• met het oog op de realisatie van substantiële beheerseenheden van minimaal 25 ha
wordt door betrokken partijen voor de restopgave onderzocht of deze op basis van
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•
•
•

vrijwilligheid kan worden gevonden in aansluiting op de 10 ha particulier
natuurbeheer in de Holierhoekse en Zouteveense polder;
voor de restopgave wordt mede gekeken naar mogelijkheden elders in het
zoekgebied (zoals aangegeven op de kaart opgenomen als bijlage 4 van deze
Overeenkomst);
de nieuwe natuurgebieden vormen samen met de drie ecopassages (A13, Schie en
A4) en reeds bestaande natuurgebieden een goede ecologische verbinding tussen de
Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden;
realisatie (verwerving en inrichting of omschakeling naar particulier natuurbeheer)
zal zijn afgerond voor de openstelling van de A4 Delft – Schiedam in 2015.

3. In samenwerking met de agrarische Natuurvereniging Vockestaert zullen de Provincie, de
gemeente Midden-Delfland en de gemeente Schiedam in 2010 de feitelijke
realiseringsmogelijkheden van de doelstelling van 250 ha zwaar beheer in het zoekgebied
in kaart brengen. Tevens zullen alternatieven worden bezien, zoals verbreding van het
zoekgebied en in overleg met betrokkenen worden vastgesteld door de Provincie.
4. De Provincie draagt in 2010 zorg voor een ontwerp voor de eco-passage door/over de
Schie, een beheersplan, financiering en een planning voor de realisatie, zodanig dat deze
ten tijde van de openstelling van de A4 Delft – Schiedam gereed is.
5. De Minister draagt zorg voor de kwalitatieve opwaardering van de bestaande eco-passage
onder de A13. Deze passage is opgenomen in het Meerjarenprogramma Ontsnippering.
Realisering vindt zodanig plaats dat de ecologische verbinding ten tijde van de
openstelling van de A4 Delft – Schiedam gereed is.
Artikel 7: Kwaliteitsproject 2 Sanering verspreid liggende glastuinbouw
1. De gemeente Midden-Delfland is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Kwaliteitsproject ‘Sanering verspreid liggende glastuinbouw’.
2. De glastuinbouwbedrijven worden gesaneerd volgens het plan van aanpak ‘Saneren
verspreid liggende glastuinbouw in Midden Delfland’ van december 2009.
Artikel 8: Kwaliteitsproject 3 Recreatieve routestructuur
1. Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsproject
‘Recreatieve routestructuur’.
2. Het Kwaliteitsproject ‘Recreatieve routestructuur’ omvat fase I van het
‘Routestructuurplan Midden Delfland 2009’, zoals dit is vastgesteld op 15 oktober 2009
door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Fase I betreft de realisatie en het
beheer van ruiterroutes, skateroutes, kanoroutes, een mountainbikeparcours en
wandelpaden.
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3. Het Kwaliteitsproject ‘Recreatieve routestructuur’ zal uiterlijk voor de openstelling van
A4 Delft – Schiedam zijn uitgevoerd.
4. Het Recreatieschap zal de te realiseren en beheren recreatieve routes projectmatig
definiëren waarbij per project de samenhang met de A4 wordt aangegeven, de routes
exact worden gelokaliseerd, de kosten worden bepaald, de financiering wordt opgesteld
en het beheer en onderhoud worden vastgesteld.
5. De Provincie en het Recreatieschap maken uiterlijk 31 december 2010 nadere afspraken
over de financiering en de verantwoording van de toegezegde gelden.
Artikel 9: Kwaliteitsproject 4 Groen ondernemen, een nieuwe landbouw
1. De gemeente Midden-Delfland is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Kwaliteitsproject ‘Groen ondernemen, een nieuwe landbouw’.
2. De gemeente Midden-Delfland voert het projectonderdeel ‘Groen ondernemen, Duurzaam
boer blijven’ uit volgens het projectplan ‘Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland
2010’. Hiervoor zal de gemeente Midden-Delfland in 2011 een programma vaststellen
waarmee de uitvoering van dit project wordt verankerd, gebruik makend van de
beschikbare IODS-financiën.
3. De gemeente Midden-Delfland voert het projectonderdeel ‘Grondinstrument’ uit volgens
een projectvoorstel van de gemeente Midden-Delfland in overleg met de Provincie dat
uiterlijk 31 december 2010 wordt vastgesteld door gemeente Midden-Delfland en de
Provincie, gehoord hebbende de Adviescommissie IODS.
Artikel 10: Kwaliteitsproject 6 Stedenbouwkundige Ontwikkeling Vlaardingen - Schiedam
1. De gemeente Schiedam is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Kwaliteitsproject Stedenbouwkundige Ontwikkeling Vlaardingen – Schiedam.
2. Het College van B&W van de gemeente Schiedam heeft op (datum) 2010 het boekje
‘Alles onder een dak’ vastgesteld. Dit boekje geeft de gemeentelijke visie weer voor de
stedenbouwkundige ontwikkeling rond de aanleg van de A4 op het grondgebied van de
gemeente Schiedam. ‘Alles onder een dak’ is de aanleiding voor de afspraken tussen de
Minister en de gemeente Schiedam, zoals opgenomen in deze Overeenkomst.

12

Artikel 11: Financiering Projecten
1. De verdeling van de kosten voor de Projecten is als volgt:
Bijdrage Rijk
Groenblauw Lint

Birk 2,0

Bijdrage
Provincie
6,61

Dop /
Noapfonds3
1,0

Stadsgewest
Haaglanden

Stadsregio
Rotterdam

10 (inpassing van
de weg)

10 (inpassing van
de weg)
15 (Trampassage)

ILG 100 ha
Saneren glastuinbouw

5

2,1

Recreatieve
routestructuur
Groen Ondernemen

1

3,9

12,5

2,4

A4 Delft-Schiedam

8204

25 (inpassing van
de weg)

1,0

Stedelijke inpassing
8,55
A4
Alle bedragen in miljoenen €; de bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.
Birk = Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit ministerie VROM; ILG = Investeringsbudget Landelijk Gebied
Ministerie LNV.

2. Partijen komen overeen dat deze bedragen uiterlijk 30 juni 2011 worden vastgelegd.
Partijen komen overeen dat bedragen worden overgedragen aan de verantwoordelijke
budgethouder van het betreffende project vanaf het moment dat de werkzaamheden
worden opgedragen volgens een tussen betrokken Partijen overeen te komen kasritme.
Een budgethoudende Partij doet hiertoe een onderbouwd betalingsverzoek aan een cofinancierende Partij.
3. In het IODS-Convenant 2006 is overeengekomen dat voor de door partijen toegezegde
bedragen als prijspeil het jaar 2006 is genomen.
Deel 3. Flankerende maatregelen
Artikel 12: Afspraken over flankerende maatregelen
1. Geluidswerende maatregelen afslag Beatrixlaan (Rijswijk) – Kruithuisweg (Delft)
De Minister zal vanaf de afslag Beatrixlaan tot aan de Kruithuisweg op de bestaande A4
twee-laags Zeer Open Asfalt Beton laten aanbrengen. Deze maatregel wordt gefinancierd
door de Minister.
2. Zichtwal Harnaschknoop (Midden-Delfland)
De Minister zal een zichtwal doen aanleggen parallel aan de A4 ter hoogte van de
Zwethkade Zuid. De gemeente Midden-Delfland draagt zorg voor de juridischplanologische wijziging en de benodigde vergunningen. De aanleg wordt gefinancierd
door de Minister.
3

Mits dit voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.
Prijspeil Rijksbijdrage aan de A4 Delft-Schiedam is 2009. Andere bedragen prijspeil 2006.
5
Bijdrage als bedoeld in artikel 4, lid 8.
4
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3. Inpassing zichtwal bij Buitenhof (Delft)
De gemeente Delft, de gemeente Midden-Delfland en de Minister komen overeen dat ter
hoogte van de wijk Buitenhof (van hectometerpaal 56,4 tot en met hectometerpaal 56,7)
en parallel aan de A4 een zichtwal van 4 meter wordt gerealiseerd. De Minister draagt
zorg voor de aanleg en financiering van deze zichtwal, die gereed is vóór de openstelling
van de A4 Delft – Schiedam. De gemeente Midden-Delfland is verantwoordelijk voor de
juridisch-planologische wijziging en draagt uiterlijk 30 juni 2011 zorg voor de benodigde
vergunningen. De gemeenten Delft en Midden-Delfland zullen de inpassing van deze
zichtwal bespreken met de bewoners van de westrand van de wijk Buitenhof.
4. Aanpak N468, inclusief aansluitingen op de A4 en de N223
De gemeente Midden-Delfland, de gemeente Delft, het Stadsgewest, de Provincie en de
Minister komen overeen dat - na de openstelling van de A4 Delft – Schiedam - de
verkeersdruk op de N468 wordt verminderd, doorgaand verkeer wordt tegengegaan en
aldus de leefbaarheid van de dorpen Schipluiden en Maasland wordt versterkt.
Hiertoe wordt door genoemde partijen een plan van aanpak opgesteld dat 1 juli 2011
gereed zal zijn. Hierin worden alle maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om er
voor zorg te dragen dat vanaf de openstelling van de A4 de verkeersdruk op de N468
daadwerkelijk wordt verminderd. Genoemde partijen bereiden deze maatregelen tijdig
voor zodat ze direct bij de openstelling van de A4 kunnen worden uitgevoerd. In dit plan
wordt tevens opgenomen onder welke voorwaarden de gemeente Midden-Delfland de
N468 van de provincie overneemt. Bij het bepalen van deze voorwaarden wordt ingegaan
op de staat van de weg, de te verrichten maatregelen en de toekomstige kosten van beheer
en onderhoud. In het geval de provincie vóór de openstelling van de A4 (groot)
onderhoud pleegt aan de N468, dan wel maatregelen neemt, zal dit onderhoud, dan wel de
maatregelen bijdragen aan de uitvoering en realisering van het plan van aanpak.
5. Aanpak Woudse Knoop
De gemeente Midden-Delfland, de gemeente Delft, het Stadsgewest, de Provincie en de
Minister monitoren de effecten van de openstelling van de A4 Delft - Schiedam op de
aansluiting Woudse Knoop, waarbij wordt uitgegaan van de in 2011 te vergroten rotonde
op de Klaas Engelbrechtsweg en de aanleg en aansluiting van de Hooipolderweg (en in
het verlengde daarvan de Reinier de Graafweg) op de Woudse Knoop.
6. Aansluiting N470 op A4
De gemeente Delft en de Minister zullen in overleg treden met Tennet over een zodanige
inrichting van masten dat eventuele toekomstige herinrichting van de aansluiting van de
N470 op de A4 niet onmogelijk wordt gemaakt.
7. Aansluiting Abtsrechtseweg
Tijdens de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt de aansluiting Abtsrechtseweg op de
N470 verplaatst naar de aansluiting met de Kerkpolderweg. De Abtsrechtseweg wordt
ontsloten via de Kerkpolderweg, om zodoende een overzichtelijker en veiliger aansluiting
van de A4 op de N470 te realiseren. Uitgangspunt van het nieuwe ontwerp is dat de
situatie voor langzaam verkeer tussen Delft en Midden-Delfland veilig blijft. Rijk en
Provincie zullen in overleg treden over de financiering van deze maatregel.
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8. N470 (Kruithuisweg)
De gemeente Delft, het Stadsgewest, de Provincie en de Minister onderzoeken één jaar na
openstelling van de A4 Delft – Schiedam de verkeerseffecten van de A4 op de N470. Als
blijkt dat de verkeersintensiteit door de aanleg van de A4 toeneemt en hierdoor problemen
ontstaan, zullen genoemde Partijen in overleg treden over uitvoeringsmaatregelen en de
financiering daarvan volgens een nader overeen te komen verdeelsleutel.
De gemeente Delft, het Stadsgewest en de Provincie spannen zich in om het Quick Wins
voorstel ‘Fietstunnel Buitenhofdreef’ op te nemen in het uit te voeren maatregelenpakket
van het MIRT Haaglanden. De fietstunnel Buitenhofdreef is er op gericht de N470 voor
het langzaam verkeer veilig te houden. Indien de ‘fietstunnel Buitenhofdreef’ wordt
opgenomen in het uitvoeringsprogramma zullen de gemeente Delft, het Stadsgewest en de
Provincie zorg dragen voor realisatie zodanig dat deze fietstunnel wordt opengesteld vóór
de opening van de A4 Delft-Schiedam.
De Provincie treedt met de gemeente Delft in overleg om te bezien welke maatregelen de
komende jaren genomen kunnen worden om de N470 optimaal te laten functioneren
waarbij de verbindingen tussen Tanthof en de binnenstad van Delft verbeteren en de
verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer, toeneemt.
9. Parkeerverharding bij Schipluiden
De Minister draagt zorg voor de aanleg van 80 parkeerplaatsen (op basis van grastegels)
die worden ontsloten aan de noordzijde van de Abtsrechtseweg bij Schipluiden. De
gemeente Midden-Delfland, het Recreatieschap en de Minister treden in overleg over de
inpassing van deze maatregel. De Minister draagt zorg voor de financiering. De gemeente
Midden-Delfland draagt uiterlijk 31 december 2011 zorg voor de juridisch-planologische
wijziging en de benodigde Vergunningen.
10. Inpassing zichtwal bij Schipluiden ter hoogte van de golfbaan
De Minister en de gemeente Midden-Delfland komen overeen dat ter hoogte van de
golfbaan en parallel aan de A4 (tussen de Kruithuisweg en de Zuidkade) door de Minister
een zichtwal van ongeveer 4 meter hoogte (met een maximum van 6 meter hoogte) zal
worden gerealiseerd. Deze dijk wordt ter hoogte van de Zuidkade afgerond met een
uitzichtspunt. De Minister draagt zorg voor financiering van de aanleg.
11. Dichten geluidsscherm A13
De Minister en de gemeente Delft komen overeen dat de Minister zal zorg dragen dat het
gat in de geluidswering naast de A13 ter hoogte van de Delfgauwseweg wordt gedicht. De
Minister is bereid deze maatregel te financieren. De gemeente Delft zegt toe medewerking
te verlenen aan een aanvraag bij Bureau Sanering Verkeerslawaai.
12. Geluidschermen Schiedam
De Minister draagt zorg voor de aanleg en financiering van een geluidscherm in de
gemeente Schiedam vanaf hectometerpaal 71,6 (A4-oostzijde nabij de aansluiting
Vijfsluizen) tot en met hectometerpaal 24,4 (A20-zuidzijde ter hoogte van de Poldervaart)
via het Kethelplein. Dit geluidscherm is (maximaal) 7 meter hoog. Hiermee wordt de
basis gelegd voor de ontwikkeling van het Harga-gebied door de gemeente Schiedam.
De Minister draagt voorts zorg voor de aanleg en financiering van een geluidscherm aan
de noordzijde van de A20 van hectometerpaal 24,35 tot hectometerpaal 24,55 (ter hoogte
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van het Wellness Center Schiedam).
De gemeente Schiedam draagt uiterlijk 31 december 2011 zorg voor de juridischplanologische wijzigingen en de benodigde Vergunningen.
13. Noord-Zuid Fietsroute Schiedam
Evenwijdig aan de landtunnel zal een recreatieve fietsverbinding worden gerealiseerd, die
rechtstreeks via de Laan van Bol’Es/Prinses Beatrixpark, parallel aan de Poldervaart, de
A20 onderlangs kruist en vervolgens via het viaduct Nieuwe Damlaan verder zuidwaarts
gaat. Naast het routeontwerp voor de aanleg van de fietsverbinding worden de huidige
onderdoorgangen schoon en veilig gemaakt door middel van verlichting en
materiaalkeuze. Bovendien wordt de waterkwaliteit van de Poldervaart verbeterd. De
Minister draagt voor maximaal 1 miljoen € bij aan de investeringskosten. De gemeente
Schiedam draagt uiterlijk 31 december 2011 zorg voor de juridisch-planologische
wijziging en de benodigde Vergunningen. De gemeente Schiedam en de Minister maken
nadere afspraken over de uitvoering van deze maatregel.
14. Onderliggend Wegennet bij Kethelplein
De Minister, de Stadsregio, de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen zullen de
verkeersintensiteiten voor en na de aanleg van de landtunnel monitoren. Indien de groei
van het autoverkeer onverhoopt aanleiding geeft tot capaciteitsproblemen op het
onderliggend wegennet, zullen genoemde Partijen met elkaar in overleg treden om
oplossingen te realiseren.
15. Onderliggend Wegennet bij Vijfsluizen
De Minister, de Stadsregio, de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen hebben
kennis genomen van de onderzoeksresultaten naar de lokale verkeerseffecten (juli 2010),
waaruit blijkt dat rondom knooppunt Vijfsluizen met de ingebruikneming van de A4 Delft
– Schiedam afwikkelingsproblemen worden verwacht. Partijen spreken af om voor 1 juni
2011 met elkaar in overleg te treden om hiervoor oplossingen te vinden.

Deel 4. Algemene Bepalingen
Artikel 13: Monitoring en voortgangsrapportage
1. De Minister draagt zorg voor monitoring van de afspraken opgenomen in artikel 4 van
deze Overeenkomst, en geeft de anderen Partijen jaarlijks schriftelijk inzicht in de
voortgang en uitvoering van de afspraken. De laatste rapportage vindt plaats zes maanden
na de openstelling van de A4 Delft - Schiedam.
2. Iedere Partij draagt zorg voor monitoring van de overige afspraken opgenomen in deze
Overeenkomst, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheid betreft. De Provincie
bundelt de resultaten van deze monitoring in een voortgangsrapportage en geeft de andere
Partijen daarmee jaarlijks inzicht in de voortgang van de uitvoering van de afspraken. De
laatste rapportage vindt plaats zes maanden na de openstelling van de A4 Delft Schiedam.
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Artikel 14: Overlegstructuur
1. Partijen zullen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken in de Overeenkomst
regelmatig in overleg treden. Partijen zullen in ieder geval met elkaar in overleg treden
indien één van hen daartoe schriftelijk aan de andere Partijen, onder opgave van redenen,
een verzoek doet. Waar wenselijk kunnen ook andere betrokken organisaties worden
uitgenodigd daarbij aanwezig zijn.
2. Partijen stellen in het kader van de informatie-uitwisseling over de Overeenkomst elk een
vaste contactpersoon aan. De contactpersonen bereiden tevens het overleg voor. Waar
nodig zullen Partijen in overleg ambtelijke voorbereidingsgroepen instellen.
3. Van het bestuurlijk overleg wordt een verslag gemaakt, dat door Partijen wordt
vastgesteld.
Artikel 15: Publiekrechtelijke medewerking
1. Partijen spannen zich zoveel als mogelijk in om met inachtneming van hun eigen
(wettelijke) taken en bevoegdheden de uitvoering van deze Overeenkomst met
voortvarendheid te (doen) realiseren.
2. Partijen zullen bij de uitvoering van de verplichting opgenomen in het vorige lid, niet
handelen in strijd met vigerende wet- en regelgeving en de vereiste zorgvuldigheid jegens
derden in acht nemen.
3. Partijen zullen steeds zorg dragen voor onderlinge afstemming van de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke besluitvorming ten aanzien van de Projecten.
4. Partijen spreken de voorkeur uit voor het realiseren van de Projecten zoals beschreven in
deze Overeenkomst.
5. Partijen zijn zich ervan bewust dat (wijzigingen in) wet- en regelgeving en ter uitvoering
van deze Overeenkomst noodzakelijk te volgen procedures ertoe kunnen leiden dat de
Projecten anders moeten worden uitgevoerd dan Partijen bij ondertekening van deze
Overeenkomst voor ogen hebben.
Artikel 16: (On)voorziene omstandigheden
Ingeval:
a. besluiten die uit de Overeenkomst voortvloeien of besluiten die ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, één en ander met inbegrip van wijzigingen
van wet- en regelgeving, beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een
overheid of rechterlijke instantie, niet of slechts gedeeltelijk worden goedgekeurd, worden
geschorst of worden vernietigd,
b. van rijkswege, vanwege gewijzigde beleidsinzichten in de Ministerraad en/of de Eerste
en Tweede Kamer der Staten Generaal, de voor realisatie van de Projecten benodigde
financiële middelen niet of niet in voldoende mate ter beschikking worden gesteld, of
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c. zich anderszins (on)voorziene omstandigheden voordoen die wezenlijke gevolgen
hebben voor de uitvoering van deze Overeenkomst,
is artikel 17 van toepassing.
Artikel 17: Overmacht
Indien een Partij een afspraak uit de Overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht
of een omstandigheid als bedoeld in artikel 15, vijfde lid of in artikel 16, kan dit ertoe
leiden dat één of meer Projecten niet kunnen worden uitgevoerd zoals beschreven in deze
Overeenkomst. Indien dit het geval is, treden Partijen in overleg. Dit overleg vindt plaats
binnen vier weken nadat een Partij daartoe een mededeling heeft gedaan aan de andere
Partijen. Partijen zullen in dat geval in goed overleg bezien of de Overeenkomst wijziging
behoeft. Bij overeenstemming over de wijziging wordt de wijziging onderdeel van de
Overeenkomst.
Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen
mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding van de
mogelijke oplossing daarvan.
3. Partijen treden in geval van een geschil met elkaar in overleg binnen twee weken na
ontvangst van de mededeling zoals bedoeld in lid 2.
4. Indien het overleg als bedoeld in lid 3 niet tot overeenstemming tussen betrokken Partijen
heeft geleid, zullen zij het geschil beslechten via bindende arbitrage conform artikel 9, lid
4, van het IODS-Convenant 2006.
5. De kosten voor arbitrage komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde Partij.
Indien Partijen deels in het ongelijk worden gesteld, draagt elke Partij bij het geschil zijn
eigen kosten.
Artikel 19: Inwerkingtreding en looptijd Overeenkomst
1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de laatste ondertekening
door één van de Partijen.
2. Deze Overeenkomst eindigt nadat het Project A4 Delft - Schiedam conform het daarvoor
genomen Tracébesluit is uitgevoerd, de Kwaliteitsprojecten en de Flankerende
maatregelen zijn uitgevoerd, de looptijd van het door de Staat met de Opdrachtnemer te
sluiten D&C-contract is beëindigd en de overdracht van beheer en onderhoud van
kunstwerken en andere voorzieningen aan andere Partijen heeft plaatsgevonden.
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Artikel 20: Beëindiging van de Overeenkomst
1. Iedere Partij is gerechtigd om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder enige
verdere verplichting ten opzichte van de andere Partijen te hebben en schadeplichtig te
zijn, indien:
a. het Project A4 Delft - Schiedam niet uitvoerbaar is vanwege eisen in wet- en
regelgeving (inclusief wijzigingen in die wet- en regelgeving) of vanwege onherroepelijke
rechterlijke uitspraken, of
b. het overleg als bedoeld in artikel 17 niet binnen vier maanden tot overeenstemming
heeft geleid.
In het geval onder a. zal de Partij niet eerder opzeggen dan nadat voorafgaand overleg met
de andere Partijen is geweest.
2. De Minister is daarnaast gerechtigd om, na voorafgaand overleg met de andere Partijen,
deze Overeenkomst in de volgende gevallen tussentijds op te zeggen, zonder dat hij
daardoor schadeplichtig is:
a. indien de uitkomsten van de in 2009 door het kabinet gestarte brede heroverwegingen
dan wel de thans lopende kabinetsformatie daar naar zijn mening aanleiding toe geven
(deze standaardbepaling wordt door de Staat opgenomen bij iedere bestuursovereenkomst
met financiële consequenties);
b. indien vaststaat dat – om welke redenen ook - geen Tracébesluit zal worden vastgesteld
of het Tracébesluit niet onherroepelijk zal worden, dan wel zal worden ingetrokken;
c. indien de Staat besluit de aanbestedingsprocedure voor het Project A4 Delft –
Schiedam tussentijds te beëindigen;
d. indien de Staat tijdens de aanbestedingsprocedure voor het te sluiten D&C-contract
besluit niet tot gunning over te gaan.
3. Wanneer een Partij de Overeenkomst op grond van het eerste of het tweede lid opzegt,
beraden de overige Partijen zich over de gevolgen daarvan voor de Overeenkomst.
4. Indien de Overeenkomst, overeenkomstig een van de artikelen opgenomen in deze
Overeenkomst, (geheel of gedeeltelijk) wordt beëindigd, zijn Partijen niet gehouden
elkaar enige schade te vergoeden.
Artikel 21: Wijziging van deze Overeenkomst
1. Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de
andere Partijen schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft
de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de
andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst en de wijziging en de verklaringen
tot instemming worden in afschrift aan de Overeenkomst gehecht.
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Bijlage 1 Impressies kunstwerken
Artikel 4.1 Inpassing geluidsmaatregelen bij Tanthof
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Artikel 4.3 Ecologische verbinding ter hoogte van de golfbaan van Schipluiden
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Artikel 4.7 Tunnelmond Noord
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Artikel 4.9 en 4.10 Tramplustracé Schiedam en Vlaardingen
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Bijlage 2 Maatregelen Recreatie
In het kader van de aanleg van de A4 Delft – Schiedam worden de volgende recreatieve
maatregelen getroffen:
•

Van de Kruithuisweg tot aan de Zuidkade wordt aan de westzijde van de A4 een onverhard
recreatiepad gerealiseerd. Dit pad kan gebruikt worden door mountainbikers, wandelaars of
ruiters. Deze verbinding wordt van de weg gescheiden door een brede watergang, zodat het
gebruik van hekwerken voorkomen wordt. Het pad wordt omzoomd met clusters van gesloten
boombeplantingen die de weg van de omgeving afschermt.

•

Vanaf de Zuidkade tot aan de Oostveenseweg wordt aan de oostzijde van de A4 een nieuw
fietspad gerealiseerd met een breedte van circa 3,5 meter. Ten zuiden van Oostveenseweg
sluit dit fietspad aan op het bestaand fietspad naar de Woudweg.

•

De omgeleide Slinksloot wordt zo ingericht dat er een doorgaande verbinding ontstaat ten
behoeve van kleinschalige waterrecreatie (kano- en elektrovaart).

•

Aan de noordkant van het aqua-/ecoduct en ten noorden van de Zweth wordt een wandelpad
aangelegd als verbinding tussen het bestaande fietspad ten oosten van de A4 en een nieuw te
realiseren onverhard wandelpad van de Oostveenseweg aansluitend op de bestaande
fietsstructuur naar de Woudweg.

•

Aanleg van een kleinschalige oeververbinding (brug) over de Zweth ten westen van de A4
om de nieuwe wandel-/struinpaden onderling te verbinden.

•

Kano-overstappunt tussen de Slinksloot en de Zweth in de vorm van een verbindende vlonder
op het aqua-/ecoduct.

•

Aan de westkant van de A4 en ten zuiden van de Woudweg worden het tweede en derde
perceel (vanaf de A4 gezien) recreatief ingericht. In dit gebied worden struinpaden
gerealiseerd. Dit gebied wordt aangesloten op het bestaande recreatiegebied Holierhoekse
polder.

•

Het tunneldak wordt uitgevoerd met diverse wandel/struinpaden en krijgt een ruige en groene
uitstraling, vergelijkbaar met de huidige situatie van het zandlichaam.
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Bijlage 3 Dwangpunten
Onderstaande kunstwerken mag de aannemer maximaal 0,10m hoger realiseren dan aangegeven
in het Tracébesluit:
1. het wegdek van de A4 in de halfverdiepte ligging van hectometerpaaltje 57,9 tot en met
hectometerpaaltje 60,0 (de wegas ligt op -4,60 m ten opzichte van NAP);
2. het wegdek van het kunstwerk in de Zuidkade (+2,10 m ten opzichte van NAP);
3. het wegdek van het kunstwerk in de Oostveenseweg (-0,40 m NAP);
4. het wegdek van het kunstwerk in de Woudweg (-0,40 m NAP);
5. het aqua/ecoduct (minimale diepgang van de Zweth is 1,00 meter bij een waterpeil -3,45
m ten opzichte van NAP);
6. de Tramplus (bovenkant spoorstaaf ligt op +5,40m ten opzichte van NAP).
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Bijlage 4 Zoekgebied restopgave Groenblauw Lint
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