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Voorwoord
Vastlopende verkeersstromen. Sluipverkeer met als gevolg onveilige situaties en veel hinder. Verrommeling
van het landelijk gebied. Een gestage transformatie van het agrarisch cultuurlandschap naar iets dat
niemand wil. Een stedelijk knooppunt dat niet goed is ontsloten. Stagnerende herstructurering van de
bestaande woningvoorraad en bedrijfsterreinen.
Deze waarnemingen zijn ieder voor zich van toepassing op het gebied tussen Delft en Schiedam. Het
betreft een samenstel van problemen dat alleen in samenhang is op te lossen.
De afspraken in het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) van oktober 2000 waren aanleiding om
ook daadwerkelijk samen naar die oplossingen te gaan zoeken. Want in het BOR is afgesproken dat als
de A4 Delft-Schiedam wordt gerealiseerd, deze goed moet worden ingepast. De Minister van Verkeer en
Waterstaat heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om die afspraak uit te werken. Het ging daarbij niet
om het nut of de noodzaak van de A4. Dat is iets voor het kabinet en de Tweede Kamer. Het ging hier om
de vraag hoe een goede inpassing vormgegeven moet worden.
De stuurgroep ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’ is met dit verzoek aan de slag gegaan.
Centraal stond de vraag hoe we een kwaliteitsverbetering kunnen krijgen op al die onderdelen die nu
stilstaan of zich in een verkeerde richting ontwikkelen: een integrale aanpak in de meest letterlijke zin
van het woord. Zoeken naar voorstellen die een verbetering zijn voor water, melkveehouderij, natuur,
mobiliteit, economie, stedelijke ontwikkeling, luchtkwaliteit, recreatie….
Het is ons gelukt om een pakket van voorstellen te maken dat op al deze punten een kwaliteitsverbetering
meebrengt. Meer natuur, schonere lucht in het stedelijk gebied, behoud van Midden-Delfland als
groengebied met een stevige, duurzame melkveehouderij. Betere bereikbaarheid en veiligheid. Kansen voor
stedelijke ontwikkeling op de middellange termijn. Het is een pakket dat evenwichtig is en rekening
houdt met alle belangen.
Deze rapportage is een belangrijk resultaat. Op basis van dit rapport kan namelijk de besluitvorming
plaatsvinden in het kabinet en de Tweede Kamer over het BOR en de A4 Delft-Schiedam. Dit rapport
omvat echter niet het antwoord op álle denkbare vragen. Dat kan ook niet, daarvoor is een Tracé-/MERstudie noodzakelijk. Het rapport is wél een essentiële tussenstap in een lopend proces, waarin formele
(inspraak)procedures nog moeten starten. In dat traject moet ook worden aangegeven hoe het programma
van eisen dat de stuurgroep voor de aanleg van de A4 heeft opgesteld, nadere invulling krijgt.
Voor de stuurgroep is het belangrijk dat aanleg van de weg alleen bespreekbaar is wanneer het gehele
kwaliteitsprogramma wordt uitgevoerd en wordt voldaan aan het programma van eisen. Daarbij geldt:
boter bij de vis; geen halve toezeggingen.
De samenhang tussen de vele voorstellen is ontstaan door goede samenwerking van alle belanghebbenden.
Niet alleen bestuurders, maar ook belangstellende inwoners en maatschappelijke organisaties,
voorstanders en tegenstanders hebben zeer coöperatief samengewerkt. Niet iedereen heeft nu dezelfde
mening. Wel hebben we op basis van alle ideeën, suggesties en voorstellen een solide pakket van
maatregelen kunnen overeenkomen. De maatschappelijke organisaties delen dat beeld. Ik bedank de meer
dan honderd mensen die zich bijzonder hebben ingezet in dit proces van harte voor hun bijdrage.
We hebben met elkaar een op slot zittende discussie omgezet in een kans voor dit gebied. Laten we deze
kans benutten. Met onderkenning van alle zaken die nog moeten worden uitgewerkt, samen staan voor dat
gemeenschappelijke beeld. Kansen benutten, impasses doorbreken.
M a r n i x N o r d e r,
Vo o r z i t t e r s t u u r g r o e p I n t e g r a l e O n t w i k k e l i n g t u s s e n D e l f t e n S c h i e d a m
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1 Inleiding
Maak een programma waarmee een kwaliteitsverbetering wordt bereikt voor
Midden-Delfland en het stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en stel een
programma van eisen op voor de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dit
verzocht de Minister van Verkeer en Waterstaat in najaar 2000 aan de stuurgroep
Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Met dit verzoek reageerde de
minister op het voorstel van het bestuurlijk beraad (de overheden in de regio) om
bij de eventuele aanleg van de A4 te kiezen voor een integrale kwaliteitsimpuls
voor zowel het landelijk gebied in Midden-Delfland als het stedelijk gebied van
Vlaardingen en Schiedam.

35 jaar voorgeschiedenis
De voorgenomen aanleg van de A4 Delft-Schiedam is een zeer duidelijk voorbeeld van spanning tussen
de eis van een goede bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Het dichten van een maas in het
rijkswegennet en het verbeteren van de bereikbaarheid stonden jarenlang tegenover de bescherming van
een steeds kleiner geworden groengebied binnen één van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland
en het bezwaar van een verdere toename van milieuhinder in een daarmee toch al zwaar belaste regio.
De discussies tussen de voor- en tegenstanders duren al zo’n 35 jaar en hebben tot op dit moment nog
niet tot een definitieve keuze geleid.

Bereikbaarheidsoffensief Randstad
De A4 Delft-Schiedam is onderdeel van de afspraken in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief
Randstad (BOR) zoals overeengekomen tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat, de steden
Den Haag en Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio
Rotterdam. Een belangrijke voorwaarde voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is dat private partijen
meefinancieren. Wel is in het kader van het BOR 250 miljoen gulden aan rijksmiddelen gereserveerd voor
aanvullende financiering van kwaliteitsverhogende maatregelen. Een tweetal private consortia heeft reeds
plannen ontwikkeld voor de aanleg van de A4. Ook maakt de weg onderdeel uit van een voorgestelde
doorstroomroute van Zaanstad naar Antwerpen (rapportage: doorstroomroute A4). De private partijen
hebben echter aangegeven eerst meer duidelijkheid te willen van de betrokken overheden voordat sprake
kan zijn van aanbesteding.

Kwaliteit onder druk
Midden-Delfland vervult een belangrijke rol als groengebied met een regionale betekenis en wordt hoog
gewaardeerd. De kwaliteiten van Midden-Delfland en die van het aangrenzende stedelijk gebied staan
echter onder druk. Het buitengebied wordt steeds minder aantrekkelijk door de oprukkende glastuinbouw
en verstedelijking. Het gebied versnippert en er is veel sluipverkeer. Natuurgebieden zijn klein en liggen
geïsoleerd. Vooral de botanische waarden in het agrarisch cultuurlandschap zijn sterk achteruitgegaan.
Het stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam staat voor een omvangrijk transformatieproces. De
bestaande woningvoorraad van de wijken Vlaardingen-Holy en Schiedam-Groenoord past niet meer bij de
woningbehoefte in de nabije toekomst. De leefbaarheid van deze wijken komt daarmee in het geding.
Economische impulsen in zowel het landelijk gebied als in Vlaardingen en Schiedam zijn nodig om de
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vitaliteit en de leefbaarheid ervan te behouden.
De stuurgroep heeft deze vraagstukken willen betrekken in de discussie over de A4, om deze zodoende niet
alleen te beperken tot de optimale inpassing van een stuk snelweg. De essentie van deze benadering is:
• Verbreden van het perspectief: het combineren van de verschillende functies van het gebied met als
uitgangspunt dat de verschillende functies (zoals landbouw, natuur, water, recreatie en wonen) elkaar
versterken;
• Onderling koppelen van een oplossing voor de opgaven van Midden-Delfland, het stedelijk gebied
en de aanleg van de A4;
• Verbinden van het regionale belang (een open en groen Midden-Delfland en leefbare vitale steden)
met het bovenregionale belang (een bereikbare Zuidvleugel).

Drieledig resultaat
Het resultaat van het proces van de afgelopen maanden is drieledig:
• De hoofdlijnen van een kwaliteitsprogramma voor het landelijk en stedelijk gebied zoals de regio dat
voor ogen staat, met daaraan verbonden de eisen die aan de inpassing van de A4 gesteld worden, een
schatting van de kosten en een indicatie van de mogelijke dragers van de kosten;
• Het bestuurlijk commitment van de betrokken overheden om samen met de andere betrokkenen
het kwaliteitsprogramma verder uit te werken en de voorwaarden te scheppen waaronder de beoogde
kwaliteitsimpuls gerealiseerd kan worden;
• De intentie van alle betrokken partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en
burgers) om het landelijk gebied van Midden-Delfland ook in de toekomst open en aantrekkelijk te
houden met een (economisch, ecologisch en sociaal) duurzame veehouderij als belangrijke drager.
De conclusie die de stuurgroep trekt uit dit resultaat is, dat tussen het kwaliteitsprogramma en de aanleg
van de A4 een onverbrekelijk verband behoort te bestaan. Indien de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd,
moet ook het kwaliteitsprogramma gelijktijdig en gelijkwaardig ontwikkeld en uitgevoerd worden. Er kan
alleen een positief saldo ontstaan als de aanleg van de A4 hand in hand gaat met de vitalisering van
Midden-Delfland en het stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam. Bij het BOR-convenant gingen de
betrokken overheden ervan uit dat de aanleg en de inpassing van de weg gefinancierd konden worden uit
de opbrengst van de tolheffing (reële inschatting is 600 miljoen) en de aanvullende bijdrage van het BOR
(250 miljoen gulden). De aanleg van de weg en een zorgvuldige inpassing kosten ongeveer 885 miljoen
gulden, zodat sprake is van globale kostendekking. Omdat het kwaliteitsprogramma ongeveer 200 miljoen
gulden kost en omdat en koppeling van aanleg van de weg en de realisatie van het kwaliteitsprogramma
uitgangspunt is, is nog aanvullende financiering nodig. Aangezien die de draagkracht van de regio
overschrijdt is ook financiering door de rijksoverheid noodzakelijk.
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Context
Niet alle partijen zijn overtuigd van de noodzaak van de A4 Delft-Schiedam. Evenals in de landelijke
politiek leven in de regio vragen over het nut en de noodzaak van de A4 Delft-Schiedam.
De pluspunten die zijn verbonden aan de aanleg van de A4 zijn voor de Stadsregio Rotterdam, het
Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland reden om bij de Minister van Verkeer en Waterstaat
aan te dringen op realisatie van de weg. Aanleg van de A4 heeft ook minpunten, denk aan de toename
van emissies, hinder (geluid, zicht, geur) en de doorsnijding van Midden-Delfland. De nadelen zijn voor
sommige partijen zo zwaarwegend, dat deze een andere afweging maken.
Deze rapportage is tot stand gekomen in het besef dat besluitvorming over de A4 Delft-Schiedam
plaatsvindt in een ander gremium. Deze rapportage doet daarom geen uitspraken over de
(on)wenselijkheid van de A4. Zij gaat over het te realiseren kwaliteitsprogramma indien wordt
besloten de A4 aan te leggen.
De noodzaak om de vraagstukken aan te pakken waar Midden-Delfland en het aangrenzend stedelijk gebied
voor staan, met of zonder A4, wordt daarentegen algemeen onderkend. Er is een gevoel van urgentie en
momentum. Tussen het kwaliteitsprogramma en de aanleg van de A4 ligt een onverbrekelijk en onmisbaar
verband. Indien de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd, moet ook het kwaliteitsprogramma gelijktijdig
en gelijkwaardig ontwikkeld en uitgevoerd worden. Er kan alleen een positief regionaal saldo ontstaan
als de aanleg van de A4 hand in hand gaat met de vitalisering van Midden-Delfland en de stedelijke
omgeving. Uitgangspunt is dat reeds met compenserende maatregelen wordt aangevangen voorafgaand
aan de aanleg van de weg.
In deze context is de rapportage opgesteld. Het kwaliteitsprogramma staat centraal, evenals de eisen die
de regio stelt aan de inpassing van de weg. Bijlage 3 van deze rapportage bevat een beschouwing van de
argumenten die voor danwel tegen de aanleg van de A4 pleiten.
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2 Het proces tot nu toe
In de discussie over de aanleg van de A4 heeft het bestuurlijk beraad in het najaar van 2000
de Minister van Verkeer en Waterstaat voorgesteld héél Midden-Delfland en de stedelijke rand
een kwaliteitsimpuls te geven. Dit in plaats van de bestaande knelpunten te laten bestaan en
alleen te opteren voor een optimale inpassing. De minister heeft naar aanleiding hiervan de
Provincie Zuid-Holland gevraagd het voorstel uit te werken, de regie op zich te nemen en een
stuurgroep in te stellen. De stuurgroep Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam had de
taak om binnen negen maanden te komen tot een kwaliteitsprogramma voor Midden-Delfland.
Dit met als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied en daarbij de verschillende
functies die voor het gebied belangrijk zijn te combineren.

Schets een kwaliteitsprogramma voor Midden-Delfland en het stedelijk gebied, met als doel de schijnbaar
tegenstrijdige belangen van bereikbaarheid enerzijds en natuur, recreatie en woonklimaat anderzijds zodanig bij
elkaar te brengen dat alle belangen erbij gebaat zijn.
De onderdelen van dit programma betreffen:
• De ruimtelijke inpassing van de A4 Delft-Schiedam;
• De fysieke verbinding van Midden-Delfland met Oude -Leede voor natuur en recreatie;
• De toekomst van Midden-Delfland als duurzaam groengebied;
• De stedenbouwkundige wisselwerking tussen de weg en het stedelijk gebied van Schiedam en Vlaardingen.
Dit verzocht de Minister van Verkeer & Waterstaat op 15 september 2000 de stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen
Delft en Schiedam (zie ook bijlage 5).
Voor wat betreft de financiering meldt het verzoek van de minister dat de afspraken over het BOR bepalend zullen
zijn voor de publieke financiële inbreng. Zie ook onderstaande teksten uit de BOR-convenanten voor de regio’s
Rotterdam en Haaglanden.
Artikel 2.2.
De extra bijdrage van het rijk voor de projecten A13/16, A15 en A4 bedraagt 850 miljoen gulden. Hiervan is voorshands
indicatief 250 miljoen gulden gereserveerd voor de realisatie van de A4 tussen Delft en Schiedam.
Artikel 9
Partijen onderstrepen het belang van de A4 Delft-Schiedam. Zij streven ernaar in PPS-verband te komen tot realisatie
van een verantwoord in de omgeving ingepaste weg in de vorm van een tolweg. Partijen gaan er van uit dat de aanleg
van de weg grotendeels door marktpartijen gefinancierd kan worden. Indien er een onrendabele top blijft bestaan zal
aanvullende financiering kunnen plaatsvinden uit de opbrengst van de pilot met betaalstroken in de Beneluxtunnel
en/of de extra investeringsimpuls van het rijk. Gelet op het belang van de regio Haaglanden bij de realisatie van de weg
zal met Haaglanden overleg worden gevoerd over de bijdrage in de investeringen.
Overgenomen uit het BOR-convenant voor de regio Rotterdam.

Artikel 5
Partijen onderstrepen het belang van de aanleg van dit wegvak. Zij streven ernaar in PPS-verband te komen tot de
realisatie van een verantwoord in de omgeving ingepaste weg in de vorm van een tolweg.
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Partijen gaan er van uit dat de aanleg grotendeels door marktpartijen gefinancierd kan worden en
aanvullende financiering met name door het rijk zal plaatsvinden, conform artikel 2 lid 3 onder b (indicatief
250 miljoen gulden beschikbaar).
Voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam zijn de eerdere afspraken met de reconstructiecommissie en Tweede
Kamer van toepassing. Dit betreffen voorwaarden met betrekking tot:
• Geluid- en zichtgaranties, waarbij thans actualisatie van de inzichten inzake de ontwikkelingen van
verkeersintensiteiten e.d. noodzakelijk is;
• Compensatie binnen het gebied van Midden-Delfland.
De inpassing dient nader uitgewerkt te worden in overleg met de Provincie Zuid-Holland, de
reconstructiecommissie Midden-Delfland en aanliggende gemeenten, waarbij het (informele) plan van de
Provincie Zuid-Holland (plan Norder) als startpunt kan dienen.
Overgenomen uit het BOR-convenant voor de regio Haaglanden.

Publiek-publieke samenwerking
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
• J.M. Norder, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland (voorzitter);
• N.J.G. Janssens, portefeuillehouder van de Stadsregio Rotterdam;
• B.J. Bruins, portefeuillehouder van het Stadsgewest Haaglanden;
• W.H.M. Aalbers, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland;
• J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van de gemeente Schipluiden;
• P. van den Berg, wethouder van de gemeente Schipluiden;
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• J.P. Torenstra, wethouder van de gemeente Delft;
• H.J. Grashoff, wethouder van de gemeente Delft;
• K. van der Windt, wethouder van de gemeente Vlaardingen;
• L.A. Hafkamp, wethouder van de gemeente Schiedam;
• J.F. Koen, wethouder van de gemeente Maassluis;
• P.J. Bouvy-Koene, wethouder van de gemeente Maasland;
• P.N. Hoogerbrugge, wethouder van de gemeente De Lier;
• J. Nuijt-Verschoor, wethouder van de gemeente Pijnacker;
• Th.F.J. van de Gazelle, directeur verkeer en vervoer van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland.
De stuurgroep heeft dit rapport vastgesteld na consultatie van de achterbannen ten behoeve van de
aanbieding ervan aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.
De keuze voor een stuurgroep bestaande uit publieke partijen is mede ingegeven door de uitkomst
van de marktconsultatie voor eventuele aanbesteding in een PPS-constructie. De marktpartijen verklaren
hierin dat eerst de publieke partijen op één lijn moeten zitten alvorens tot aanbesteding kan worden
overgegaan.
Kenmerkend voor het hele proces is dat de provincie en niet Rijkswaterstaat de regie voerde, in
lijn met de keuze om het kwaliteitsprogramma en níet de A4 als insteek voor de discussie te
nemen. Rijkswaterstaat trad primair op als leverancier van kennis over wegaanleg, wegbeheer en
procesarchitectuur. Een tweede kenmerk was het interactieve proces en de intensieve betrokkenheid van
overheden, belangenorganisaties, bedrijven en burgers.

Voeding: klankschaal, productgroepen en werkateliers
Omdat een dergelijk proces niet zonder voeling met en voeding van belanghebbende organisaties kan,
zijn deze op meerdere wijzen in het proces betrokken. Op het niveau van de stuurgroep bestond een
zogenaamde klankschaal met daarin vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

Streef- en schrikbeelden
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• Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WTLO)/In Natura;
• Vereniging Natuurmonumenten;
• Zuid-Hollandse Milieufederatie;
• VNO/NCW West;
• Gezamenlijke woningbouwcorporaties van Vlaardingen en Schiedam;
• Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB);
• ANWB.
De uitwerking van het kwaliteitsprogramma onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep vond plaats
in inhoudelijke productgroepen. Elke productgroep had een specifiek aandachtsgebied met de opdracht
hiervoor een streefbeeld te ontwikkelen, inclusief een programma van eisen. De volgende thema’s zijn
in de productgroepen behandeld:
• Ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied;
• Ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het stedelijk gebied;
• Mobiliteit in lokale en bovenlokale zin;
• Financiering.
De samenstelling van de productgroepen was breed. Professionals van overheden, belangenorganisaties
en bedrijfsleven waren vertegenwoordigd. Daarnaast zijn verschillende betrokkenen rechtstreeks
geconsulteerd.
Naast de partijen die betrokken waren in de productgroepen hebben nog vele andere belanghebbende
partijen meegewerkt aan het formuleren van het kwaliteitsprogramma. Dit heeft met name op twee
momenten plaatsgevonden. De eerste keer gebeurde dat op 5 maart 2001 tijdens het werkatelier in Delft.
Tijdens deze bijeenkomst werd met meer dan honderd betrokkenen, die in het verleden vaak lijnrecht
tegenover elkaar stonden, gesproken over:
• Streefbeelden en schrikbeelden voor de ontwikkeling van Midden-Delfland;
• Ideeën en plannen waarmee de streefbeelden verwezenlijkt zouden kunnen worden;
• Suggesties voor het proces en de financiering.

Streef- en schrikbeelden
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De opbrengst van het werkatelier diende als input voor het werk van de productgroepen. Twee maanden
later kwamen opnieuw meer dan honderd mensen bijeen. Nu lagen de door de productgroepen geformuleerde
oplossingsrichtingen met bijbehorende bouwstenen voor. De deelnemers werd gevraagd de stuurgroep te
adviseren bij het maken van een keuze uit de oplossingsrichtingen en bouwstenen en daarbij aan te geven in
hoeverre deze elkaar kunnen versterken. De opbrengst van deze zogenaamde kristallisatiedag is gebruikt voor
het opstellen van het streefbeeld en de oplossingsrichtingen zoals verwoord in hoofdstuk 3 en 4.

Besluitvorming A4 in een andere arena
Met het kiezen van de benadering ‘verbreden van het perspectief, koppelen van oplossingen en verbinden
van belangen’ heeft in een open en voor alle betrokkenen toegankelijk proces de discussie over de toekomst
van Midden-Delfland en het aangrenzend stedelijk gebied een nieuwe start gemaakt. Betrokkenen bleken
bereid zich vanuit nieuwe gezichtspunten in elkaars standpunten te verdiepen en de oplossingen van anderen
te bestuderen.
Omdat besluitvorming over de A4 Delft-Schiedam in een andere arena plaatsvindt, is het mogelijk geweest
een kwaliteitsprogramma met een zo’n brede maatschappelijke participatie op te stellen.
Onderstreept wordt dat niet alle betrokkenen met hun deelname aan het proces achter de aanleg
van de weg staan. Het kwaliteitsprogramma is naar de mening van de stuurgroep en een groot
aantal maatschappelijke partijen echter voor zowel Midden-Delfland als het stedelijk gebied van
Vlaardingen en Schiedam de meest geoptimaliseerde oplossing indien (in een ander gremium) tot
aanleg van de A4 besloten wordt.

Stap in een proces
De stuurgroep heeft grote waardering voor de inspirerende bijdrage van de vele betrokkenen. Tweemaal
hebben meer dan honderd deelnemers vanuit zeer diverse achtergronden zich buitengewoon betrokken
getoond en zich met groot enthousiasme in de discussies begeven. In de perioden volgend op de ‘plenaire’
sessies hebben meer dan vijftig deelnemers aan de productgroepen zich ingezet om de verzamelde ideeën
en oplossingsrichtingen verder te verdiepen, uit te werken en gereed te maken voor behandeling in de
stuurgroep. Een en ander geeft aan hoe sterk Midden-Delfland bij de betrokkenen leeft en hoe zeer de nu
gezette stap naar een oplossing al verankering heeft gekregen.
De stuurgroep realiseert zich dat met deze opbrengst over de toekomst van Midden-Delfland niet alles gezegd
is. Wel is een belangrijke stap voorwaarts gezet in een proces dat al 35 jaar duurt. Partijen zijn nader tot
elkaar gekomen en hebben gezamenlijk op hoofdlijnen inhoud gegeven aan het kwaliteitsprogramma voor
Midden-Delfland en het aangrenzende stedelijk gebied en hebben eisen geformuleerd voor de inpassing van
de A4, indien tot de aanleg hiervan besloten wordt. Het vervolgtraject komt uitgebreider aan de orde in
hoofdstuk 6. Eindrapportage ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’
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3 Het streefbeeld
Samenhangend perspectief
Dit hoofdstuk bevat een samenhangend perspectief voor het plangebied. Het gaat om
samenhang in ruimtelijke zin: bij het formuleren van het perspectief is onderkend
dat het landelijk gebied en het aangrenzende stedelijk gebied van grote betekenis
voor elkaar zijn en dat ze elkaar in hun functioneren kunnen versterken. De stad
als afzetmarkt voor de producten van het buitengebied en het buitengebied als
leverancier van rust en ruimte aan de stedeling. Daarnaast is er een samenhang in
meer thematische zin. Het gaat om de samenhang die bestaat tussen de thema’s
ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en mobiliteit.

Het landelijk gebied, óók ten behoeve van de stedeling
Het landschap en de cultuurhistorie van het open veenweidegebied vormen kernkwaliteiten van MiddenDelfland. Het karakter en de identiteit van Midden-Delfland moeten behouden blijven. Van oost naar
west lopen ‘open’ zichtlijnen. Midden-Delfland biedt rust en ruimte in een hoog verstedelijkte omgeving.
In het gebied worden landbouw, recreatie, natuur en waterbeheer versterkt door het waarborgen
van de onderlinge samenhang, waarmee een vitale ruimtelijk-economische structuur ontstaat. In het
aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap is de landbouwsector van blijvende betekenis. De vitaliteit van
de landbouw wordt voor de lange termijn gewaarborgd. Belangrijke natuurwaarden worden versterkt. De
samenhang en krachtige ecologische verbindingen zijn de levensader. In de natuurgebieden overheerst
de rust.
Duurzaam waterbeheer is een belangrijke basisvoorwaarde om de kwaliteitsdoelstellingen in MiddenDelfland te bereiken. Het gebied is wat betreft het waterbeheer veilig en bewoonbaar en voldoet
aan de normen voor de waterhuishouding. Midden-Delfland biedt ruimte aan calamiteitenbergingen en
waterbuffering. Voor zowel de bewoners van Midden-Delfland als de bewoners van aangrenzende steden
is Midden-Delfland een belangrijk recreatiegebied. Het gebied is ontsloten door routes voor langzaam
verkeer. Lokale wegen zijn veilig, sluipverkeer is ingedamd.
Het streefbeeld voor het landelijk gebied is opgebouwd uit de volgende vier hoofdelementen:
• Vergroten samenhang: goede verbindingen binnen Midden-Delfland en tussen Midden-Delfland en de
stedelijke omgeving en aangrenzende groengebieden zijn essentieel voor het ecologisch en recreatief
functioneren. Vooral in noord-zuid-richting is het gebied sterk doorsneden. Het streven naar meer
samenhang concentreert zich dan ook op het slechten van deze barrières;
• Verhogen kwaliteit: voor een blijvende waardering van een groen Midden-Delfland is toevoegen
van extra kwaliteit noodzakelijk. Het gaat om extra natuurkwaliteit en om maatregelen die de
landschappelijke kwaliteit verhogen;
• Versterken positie veehouderij: hierbij gaat het om verbreding (een inkomen uit meer dan de
veehouderij alleen), om verdieping (productie met meer toegevoegde waarde) en het scheppen van
goede randvoorwaarden voor een blijvend gezonde veehouderijsector;
• Realiseren groenblauwe geledingszone: Midden-Delfland kent een wateropgave. Onderdeel daarvan is
de ruimtebehoefte voor waterberging. Multifunctionele waterberging en buffering behelst het
combineren van een wateropgave voor Midden-Delfland (bijvoorbeeld het bergen van overtollig regenwater
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in perioden van hevige neerslag) met een ruimtelijke opgave (bijvoorbeeld het weren van woning- en
kassenbouw door de hiervoor kwetsbare gebieden te bestemmen als waterberging).

Het stedelijk gebied, óók als verdediger van een duurzaam groen Midden-Delfland
Het stedelijk gebied rondom de A4 in Schiedam en Vlaardingen krijgt een kwaliteitsimpuls door
stedelijke vernieuwing, een betere bereikbaarheid en verbetering van de stedelijke groenstructuur. Met dit
laatste wordt niet alleen de kwaliteit van het woonmilieu in aanliggende vroeg-naoorlogse woonbuurten
verbeterd, maar ook gezorgd voor betere groenverbindingen tussen het totale stedelijk gebied van
Schiedam en Vlaardingen, en Midden-Delfland.
Het streefbeeld wordt specifiek in Schiedam en Vlaardingen bereikt door inhoud te geven aan de volgende
punten:
• Wegnemen van onzekerheid over de toekomst van het wegtracé;
• Een aantrekkelijk stedenbouwkundig plan;
• Goede ontsluiting;
• Een te voet en per fiets bereikbaar Midden-Delfland;
• Goede inpassing van de weg.
Onzekerheid over de toekomst van het wegtracé hindert nu de aanpak van de stedelijke vernieuwing in
aanliggende woonbuurten vanwege het onduidelijke perspectief.
In het stedenbouwkundig plan wordt de bestaande structuur van de wijken als uitgangspunt genomen.
Dat betekent dat net zoals nu, het wegtracé een groene invulling zal houden. Met deze groenzone
blijven beide gemeenten van elkaar te onderscheiden, terwijl een positieve inrichting zal leiden tot
betere gebruiksmogelijkheden van de groenzone zelf en de bebouwde zones erlangs. Door een groene
inrichting en groene routes naar Midden-Delfland ontstaan gunstige voorwaarden voor verbetering van de
woonkwaliteit en verhoging van de ruimtelijke capaciteit voor woongelegenheid en bedrijvigheid. Deze
kwaliteits- en capaciteitswinst worden in het kader van het ruimtelijk beleid in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening van grote betekenis geacht voor de toekomst van het bestaande stedelijk gebied en de beperking
van de ruimtedruk op het landelijk gebied.
Ten noorden van de Europaboulevard kan dit bijvoorbeeld door sportvelden te realiseren. Hierdoor
ontstaat tevens nuttige ruimte in andere delen van het stedelijk gebied. Ten zuiden van de
Europaboulevard kan de groene invulling plaatsvinden door een parkachtige structuur met hoogwaardige
woonbebouwing langs de randen en door het situeren van kantoren en dienstverlenende functies langs
de A20.
Voor de ruimtelijke inpassing van de A4 gelden verder eisen met betrekking tot het beperken van het
zien, horen en ruiken. Aan deze eisen voor zichtbelemmering, geluid-, luchtkwaliteit en veiligheid wordt
voldaan. Omdat zowel de A4 als A20 belangrijke schakels zijn in het netwerk van autosnelwegen, geldt
als verkeerskundig uitgangspunt dat sprake zal zijn van een volledige aansluiting van de A4 op de A20
ter plaatse van het Kethelplein. Een directe aansluiting van de aangrenzende wijken van beide steden
op de A4 is niet gewenst in verband met verkeerskundige overwegingen en omdat dit de milieukwaliteit
in de wijken grenzend aan de A4 zou aantasten. Voorgaande betekent dat de huidige aansluitingen van
Schiedam en Vlaardingen op de A20 tenminste gehandhaafd blijven, dit mede om sluipverkeer in het
stedelijk gebied te voorkomen.

Meervoudige, evenwichtige financiering
Het streefbeeld voor het kwaliteitsprogramma is geformuleerd vanuit de diverse belangen en met
betrokkenheid van vele partijen. De kosten van dit streefbeeld zullen ook gedragen moeten worden door
meerdere partijen. Een evenwicht in kosten en opbrengsten is het sluitstuk van het streefbeeld.
Het rijk is een belangrijke partij voor de financiering van het kwaliteitsprogramma. In de publiek-private
samenwerking worden marktpartijen en automobilisten belangrijke partijen voor de financiering van de
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weg. Provincie en gemeenten hebben beleidsdoelstellingen en belangen bij een integrale ontwikkeling
in de regio en zullen ook bijdragen aan de financiering van het kwaliteitsprogramma. De burgers in
en om het gebied profiteren van een kwalitatief goed ingericht groengebied en kunnen in principe
daar financieel op worden aangesproken. De agrariërs zijn belangrijke dragers voor de toekomst van het
streefbeeld. Door een gezamenlijke aanpak moeten de ambities financieel haalbaar worden gemaakt.
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4 Het kwaliteitsprogramma
Om het in hoofdstuk 3 geformuleerde streefbeeld te realiseren, moet aan drie
voorwaarden worden voldaan. Bestaande kwaliteiten moeten worden beschermd.
Potentiële kwaliteiten moeten tot ontwikkeling worden gebracht. En de eventuele A4
moet zorgvuldig worden ingepast.

4.1

De hoofdlijn
De eerste voorwaarde is het beschermen van bestaande kwaliteiten. In de stad gaat het hierbij om
de bestaande kwaliteit van de stedelijke leefomgeving. Die wordt in Vlaardingen en Schiedam onder
andere bepaald door de aanwezigheid van een groen ingerichte strook tussen beide steden. Dit gebied
vormt letterlijk de uitloper van het aangrenzende Midden-Delfland de stad in. In het landelijk gebied is
de aanwezigheid van een open agrarisch cultuurlandschap de belangrijkste te beschermen kwaliteit. De
omvang daarvan mag dan ook niet verder verminderen en zal worden afgeschermd tegen de invloed van
de oprukkende glastuinbouw.
De tweede voorwaarde is het tot ontwikkeling brengen van potentiële kwaliteiten. Zowel de stad als het
buitengebied hebben potenties die met een kwaliteitsimpuls tot ontwikkeling kunnen komen. Het gaat
hierbij zowel om economische potenties als potenties voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit,
waaronder natuur. Hierbij is gestreefd naar een integrale aanpak en oplossingen: uitlopers van het
groene gebied zorgen in de steden voor lucht en recreatieve mogelijkheden, medegebruik van het groene
gebied door stedelingen zorgt voor economische dragers voor beheer en ontwikkeling van het landschap.
Versterking van de veehouderij is te bereiken door verbreding en verdieping en door vergroting van
het areaal. In het stedelijk gebied is de kwaliteitsimpuls daarnaast gericht op de herstructurering van
bedrijfsterreinen en woningbouwlocaties.
De derde voorwaarde is dat de toekomstige A4 zorgvuldig wordt ingepast. De toekomstige A4 DelftSchiedam moet uiteraard zo min mogelijk nieuwe schade of hinder voor het gebied opleveren.
Een zorgvuldig ingepaste A4 is dan ook noodzakelijk. Het gaat hierbij om het minimaliseren van
extra milieuhinder (geluid, luchtkwaliteit, zicht/lichthinder), verstoring van het landschap en nieuwe
barrièrewerking.
Met het totaal van deze ingrepen voor het landelijk en het stedelijk gebied en als gevolg hiervan
een zorgvuldig ingepaste A4, zal het totale gebied een kwaliteitsimpuls krijgen. Midden-Delfland groeit
hierdoor uit tot een vitaal landschap met een grote recreatieve en natuurlijke waarde, dat als een groene
long in dit verstedelijkte gebied ligt. Een duurzame en vitale veehouderij is hier een onlosmakelijk
onderdeel van. In Vlaardingen en Schiedam ontstaan mogelijkheden voor een gecombineerde aanpak van de
verouderde woningvoorraad, nieuwe economische activiteiten en een groene inrichting van het A4-tracé.
De geschetste hoofdlijn is in de volgende paragrafen 4.2 en 4.3 nader uitgewerkt. De drieledigheid
‘bescherming van het bestaande, ontwikkeling van het mogelijke en een daarop aansluitende inpassing van
de A4’, komt bij de beschrijving van de voorstellen voor het landelijk en stedelijk gebied als indeling
terug.
Kenmerkend voor het kwaliteitsprogramma is de onderlinge samenhang tussen de maatregelen. Juist de
integrale aanpak heeft draagvlak voor het voorstel opgeleverd. Blijvende samenhang in de voorgestelde
maatregelen is dan ook essentieel. Bijlage 2 omvat het programma van eisen waaraan door het
kwaliteitsprogramma wordt voldaan.
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4.2

Het landelijk gebied

Bescherming van het bestaande
Handhaving van de huidige afspraken in streek- en bestemmingsplannen is onvoldoende om de waarden
van Midden-Delfland te behouden. Zo biedt het bestaande RO-instrumentarium geen bescherming tegen
speculatie en verrommeling (caravans in oude kassen, achterstallig landschappelijk onderhoud, etc). De
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening biedt nieuwe aanknopingspunten.
Daarnaast winnen gebieden die meerdere functies tegelijk dienen aan kracht. Het verder integreren van
diverse functies in Midden-Delfland (zoals bijvoorbeeld veehouderij met agrarisch natuurbeheer) zorgt
ervoor dat het open landschap de oprukkende bedreigingen beter kan weerstaan. Met deze overwegingen
stelt de stuurgroep de volgende maatregelen voor.

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Midden-Delfland heeft op dit moment de status van rijksbufferzone. In de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening (PKB deel 1) is vastgelegd dat de rijksbufferzones omgevormd worden tot regionaal park,
nationaal of provinciaal landschap. Daarbij wordt de regio gevraagd nieuwe inrichtingsplannen op te
stellen, zodat deze transformatie gestalte krijgt.
Midden-Delfland is een gebied van grote cultuurhistorische en archeologische betekenis. Het is dan ook
aangewezen als Belvédèregebied in de gelijknamige nota. Met deze status is Midden-Delfland volgens

Ve r b e t e r i n g
ecologische passage
b i j d e S c h i e, d o o r
polderwater en
boezemwater dichter
bij elkaar te brengen.

de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening een gebied waar een zogenaamde groene contour moet worden
bepaald. Bij de voorbereidingen van het Streekplan zal het provinciebestuur een groene contour trekken.
In principe gelden daarvoor de grenzen van de huidige bufferzone.
De provincie zal Midden-Delfland aanwijzen tot Provinciaal Landschap en hiervoor de procedure na
advisering door de klankschaal en de stuurgroep in gang zetten. Het te realiseren beschermingsniveau
moet daarbij toegesneden zijn op de situatie in Midden-Delfland. Het moet ongewenste ontwikkelingen
effectief weren en gewenste ontwikkelingen bevorderen.
Het provinciebestuur zal in overleg met rijkspartijen en regionale belanghebbenden de voorgestelde
beschermingsconstructies voor Midden-Delfland uitwerken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de
rijksoverheid de bijbehorende financiële ondersteuning regelt.

Groenblauwe geledingszone
Aan de noordwestzijde van Midden-Delfland, op de overgang naar het glastuinbouwgebied, wordt
gedacht aan een groenblauwe geledingszone. Dit gebied heeft naast de hoofdfunctie veehouderij ook
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andere functies, zoals waterberging, recreatie en natuur. Het doel van deze geledingszone is in eerste
instantie het openhouden van deze zone en het instandhouden van de veehouderij (door onder meer
het tegenhouden van verdere verglazing) en in tweede instantie mogelijk het verminderen van de
waterproblematiek. Indien hiervoor maatregelen worden getroffen, zullen natuur en recreatie hiervan mee
profiteren. Het Hoogheemraadschap van Delfland benadrukt dat de calamiteitenberging zoals opgenomen
in het ‘ABC-Delfland’ waterhuishoudkundig noodzakelijk is en dat met name de berging in de Zweth-zone
(Woudse polder en Groeneveldse polder) op korte termijn gerealiseerd moet worden.
Het tegengaan van verglazing is overigens ook mogelijk door het inzetten van het grondinstrument
(toegelicht op pagina 28), waarmee gronden alleen beschikbaar komen voor gewenste functies. Dit
betekent niet dat de geledingszone overbodig is, maar wel dat de noodzaak bekeken moet worden.
Indien de geledingszone noodzakelijk is, zal deze strook planologisch worden verankerd en als zodanig
worden aangewezen in streekplan, regionaal structuurplan en bestemmingsplannen. Als dit grondgebruik
aanpassingen in de agrarische bedrijfsvoering inhoudt, zal voor dit maatschappelijk verantwoord agrarisch
ondernemerschap een vergoedingsregeling worden ontwikkeld. Het Hoogheemraadschap van Delfland
neemt het voortouw om samen met de andere partijen een multifunctioneel plan op te stellen, waarin
onder meer de wateropgave voor het gebied in beeld wordt gebracht en waarin een discussie gestart wordt
over nut en noodzaak van de eventuele geledingszone.

Sanering verspreide glastuinbouw
Verspreide kassen in Midden-Delfland verstoren de kwaliteit van het landschap (openheid, lichthinder,
waterkwaliteit). Bovendien vormen ze een condensatiekern voor verdere verdichting. De bestaande,
verspreid liggende glastuinbouw zal door een op te richten grondbedrijf uitgeplaatst worden. De
financiering van de uitplaatsing kan mede plaatsvinden via het Vitaliteitsfonds. De begrippen
‘grondbedrijf’ en ‘Vitaliteitsfonds’ worden verderop in deze paragraaf uitgewerkt. In de streek- en
bestemmingsplannen wordt vastgelegd dat verdere uitbreiding van glastuinbouw in Midden-Delfland
onwenselijk is.
Mogelijkheden voor de toepassing van de ‘ruimte-voor-ruimteregeling’, onder meer bruikbaar voor het
verplaatsen van glastuinbouw, zullen worden verkend door de gemeente Schipluiden. Deze regeling zal
door alle Midden-Delfland-gemeenten worden opgenomen in hun bestemmingsplannen.

Aanpassen van bestemmingsplannen
De gemeenten spreken af hun bestemmingsplannen binnen 3 jaar na vaststelling van het nieuwe
streekplan, indien nodig, aan te passen.

Ontwikkeling van het mogelijke
Er liggen (economische) kansen voor het gebied. De natuurwaarden verdienen ontwikkeling, de agrarische
sector moet gestimuleerd worden tot een (opnieuw) vitale sector, en er is behoefte aan meer recreatieve
waarden.

Groenblauwe lint
Midden-Delfland is kleiner geworden en versnipperd geraakt. Om het landschap, het ecologisch
functioneren, het waterbeheer en de recreatieve mogelijkheden van het gebied te verbeteren is meer
interne samenhang, vooral in oost-west-richting, vereist. Ten eerste zijn hiervoor verbindingen nodig, ten
tweede moet de kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren verbeteren.
In de zone die globaal wordt begrensd door de zone tussen de Slinksloot en de Zweth wordt een
groenblauw lint ontwikkeld. In dit lint wordt een mozaïek van landschapstypen gerealiseerd. In dit deel
van Midden-Delfland zijn de natuurpotenties het grootst en kunnen de Vlietlanden en Ackerdijk worden
verbonden. Het mozaïek bestaat uit een afwisseling op bedrijfsniveau van gebieden met een hoofdfunctie
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natuur en gebieden met een bedrijfsvoering die meer op productie is gericht, maar die tegelijkertijd recht
doet aan de landschappelijke kwaliteit 1.
Als eerste stap wordt een nieuw natuurgebied gerealiseerd van 100 hectare in het gebied tussen de
Vlietlanden en de A13, op een locatie waar een dergelijke ‘stapsteen’ een hoog natuurrendement oplevert
en afgestemd is op de andere functies in het gebied. Het gaat om extra hectares natuur met een
hoge natuurwaarde. Het is denkbaar dat dit gebeurt in de vorm van een ’natuurbedrijf‘. De A4 DelftSchiedam is opgenomen in het SVV2 (Structuurschema Verkeer en Vervoer 2), dat de status heeft van
een planologische kernbeslissing. Het genoemde nieuwe natuurgebied van 100 hectare dient op een
gelijkwaardig niveau te worden vastgelegd als een concrete beleidsbeslissing in het streekplan. De
Vereniging Natuurmonumenten zal dit samen met betrokken partijen uitwerken, waarbij randvoorwaarde is
dat de ‘stapsteen’ daadwerkelijk en voorafgaand aan de openstelling van de A4 gerealiseerd wordt.
De verdere ontwikkeling van het mozaïek van landschapstypen komt tot stand via het beschikbaar
komen van gronden op de grondmarkt en via kavelruil. Natuuraankopen verlopen via het te ontwikkelen
grondinstrument (zie hierna).
Bestaande ecologische barrières zijn vooral de Schie (breed water met zeer steile oevers) en de
snelweg A13. Beide barrières zullen worden opgeheven met behulp van ecopassages ter hoogte van het
groenblauwe lint. De aanbesteding wordt voorbereid en verzorgd door de desbetreffende beheerder(s) op
basis van de voorstellen zoals in deze rapportage geschetst.
1 D o o r A LT E R R A i n w a g e n i n g e n i s i n h e t k a d e r v a n h e t p r o j e c t ‘ B o e r e n v o o r d e n a t u u r ’ e e n d r i e d e l i n g i n
b e d r i j f s t y p e n g e h a n t e e r d : p r o d u c t i e b e d r i j v e n , l a n d s c h a p s b e d r i j v e n e n n a t u u r b e d r i j v e n ( S t o r t e l d e r, 2 0 0 1 ) . I n h e t
groenblauwe lint vormen de natuurbedrijven en de landschapsbedrijven de uiteinden van het spectrum aan
voorkomende bedrijfstypen.
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Pilot groen ondernemen
Om het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland te behouden en te versterken moet de agrarische
sector, als beheerder van de groene open ruimte, duurzaam veilig gesteld worden. Dit kan door het
leveren van groene producten en diensten. Gedacht wordt aan streekproducten, dagverse producten,
biologisch geteelde producten, educatie en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (verdieping). Ook
functiecombinaties tussen landbouw en recreatie, landbouw en zorg en landbouw en natuurbeheer zullen
worden verkend (verbreding). De gemeente Schipluiden neemt het initiatief voor het schrijven van een
plan van aanpak voor een pilot groen ondernemen, dit in overleg met onder andere de WLTO/In Natura,
de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Commitment van
deze partijen is onontbeerlijk. De pilot wordt ook uitgewerkt overeenkomstig de aanbevelingen van de
commissie Wijffels (over duurzame veehouderij). Gezien de urgentie van de problematiek heeft de pilot
hoge prioriteit.
De elementen ‘groenblauwe dooradering’ en ‘agrarisch natuurbeheer’ leveren een belangrijke bijdrage aan
een verbreding van de landbouw.
Groenblauwe dooradering heeft ten doel bijzondere landschappen te versterken. In Midden-Delfland kan
dit bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers, slootkantenbeheer, greppelland, kreekruggen, kromme
sloten en inrichting van recreatieve routes, herstel en conservering van cultuurhistorische elementen of
herstel van landschapselementen. Aangesloten wordt bij de landelijke regeling ‘Groenblauwe dooradering’
van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, dat als doelstelling heeft het realiseren
van 10% aan landschapselementen in het cultuurlandschap. Het ministerie heeft hier middelen voor
beschikbaar gesteld. Ook wordt aangesloten bij de maatregelen die reeds in het kader van de reconstructie
Midden-Delfland worden uitgevoerd, waarbij alle hoofdwatergangen van een natuurvriendelijk profiel
worden voorzien.
Agrarisch natuurbeheer vormt een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijk landschap. Nadere
uitwerking en vooral een nieuwe invulling daarvan zal in de pilot plaatsvinden. Dit houdt in dat het
mogelijk zal zijn om van de geldende normen voor agrarisch natuurbeheer (Programma Beheer) af te
wijken. Vooralsnog wordt gedacht aan 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer, geconcentreerd in het
groenblauwe lint en 2000 hectare aan licht agrarisch natuurbeheer in geheel Midden-Delfland. Dat is een
forse uitbreiding ten opzichte van de huidige mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. De vergoeding
voor natuurbeheer moet gegarandeerd worden, zodat de ondernemer ook op lange termijn zekerheid heeft.

Vitaliteitsfonds
Om continue vitalisering van Midden-Delfland te ondersteunen wordt een Vitaliteitsfonds ingesteld. Het
fonds richt zich op de financiering van de hiervoor genoemde maatregelen. Het bestuur van dit fonds
zal worden gevormd door de regionale belanghebbenden die bijdragen in het fonds. Het fonds wordt
gevuld met rijks-, provinciale, gemeentelijke, waterschaps- en particuliere middelen. De doelen van het
fonds zijn:
• Garanderen van de openheid en het groene karakter;
• Instandhouden en ontwikkelen van het natuurrijk cultuurlandschap;
• Vergroten van de gebruikswaarde van het gebied;
• Stimuleren van een dynamisch en vitaal gebruik van het gebied;
• Versterken, verdiepen en verbreden van de veehouderij.
Deze doelen zullen door het bestuur nader worden uitgewerkt en vastgesteld. Locaties en prioritaire
gebieden worden op een kaart vastgelegd. Het gaat in het fonds om een zeer substantieel bedrag (zie
paragraaf 5.1). De provincie zal de regeling voor het Vitaliteitsfonds uitwerken en een voorstel doen
voor de vorm van het bestuur.
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Grondinstrument
Het bestuur van het Vitaliteitsfonds gebruikt een deel van zijn middelen om een ‘grondbedrijf’ te
financieren. Dit grondbedrijf krijgt de opdracht gronden te verwerven voor natuur, water, landbouw
en/of recreatie. Bij de aankoop van gronden wordt indien mogelijk gebruikgemaakt van de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten. De verworven gronden worden onder voorwaarden en tegen redelijke prijzen
verpacht. Hiermee kunnen ongewenste ontwikkelingen zoals verglazing en speculatie voorkomen worden
en gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd. De voorwaarden worden in de pilot groen ondernemen
nader uitgewerkt.
Het grondbedrijf wordt ondergebracht bij een nader vast te stellen organisatie. Een voorstel hiervoor
wordt gedaan door de WLTO/In Natura en Natuurmonumenten.

Sluipverkeer
De leefbaarheid van Midden-Delfland heeft ernstig te leiden onder sluipverkeer tussen Den Haag/Delft
en Rotterdam/Vlaardingen. Dit komt onder meer tot uiting in het aantal verkeersslachtoffers. Jaarlijks
vallen in de regio gemiddeld 400 doden en gewonden. Door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt
het gebruik van het hoofdwegennet aantrekkelijker. Hierdoor zal het sluipverkeer en ook het aantal
verkeersslachtoffers sterk afnemen. Naast de aanleg van de A4 Delft-Schiedam zullen sluipverkeerwerende
maatregelen op het onderliggende wegennet worden getroffen, zoals uitgewerkt door adviesbureau
AGV in het rapport ’Verkeersdruk polderwegen Midden-Delfland‘. Gezien het spoedeisende karakter van
de aanpak van deze problematiek dienen maatregelen op de kortst mogelijke termijn te worden
uitgevoerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de financiering zoals genoemd in de bestuursovereenkomst
‘Bereikbaarheidsoffensief Haaglanden’ (artikel 4, lid 8 en 9) en in de bestuursovereenkomst
‘Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdam (artikel 4, lid 6 en 7) gehandhaafd blijft.

Inpassing A4 in het landelijk gebied
De inpassing van de A4 in het landelijk gebied is allereerst gericht op het voorkómen van barrièrewerking.
Vanaf het Gaagaquaduct klimt de weg naar een nader te bepalen niveau onder maaiveld. Uitgangspunt is
een ontwerp waarbij geen betonnen-bakconstructie nodig is. Indicatief is dit, naar huidig inzicht, circa
1 meter onder maaiveld. Partijen spreken af dit gedeelte van het ontwerp in nader overleg verder uit te
werken en te optimaliseren. Direct na het Kruithuisplein daalt de weg zo snel als technisch mogelijk tot
halfverdiepte ligging. Deze ligging wordt voortgezet tot aan de Zuidkade, vandaar naar het zuiden daalt
de weg tot volledig verdiept onder de Slinksloot door. Een fietsbrug zorgt ter hoogte van de Zuidkade
voor een onmisbare recreatieve oost-westverbinding. Ter hoogte van het groenblauwe lint wordt een
ecopassage aangelegd (de Slinksloot wordt omgeleid naar de Oostveenseweg en de Zweth kan zijn loop
vervolgen). Voor een functionele ecologische verbinding is een passage ‘van formaat’ nodig. Minimale
eisen zijn passages voor zowel Slinksloot als Zweth van tenminste 100 meter breed. Het gebied tussen
de Slinksloot en Zweth krijgt ter hoogte van de A4 een ecologische inrichting als onderdeel van het
groenblauwe lint. Voor een goed ecologisch functioneren is behalve een goede passagemogelijkheid ook
een aantrekkelijk leefgebied aan weerszijden van de passage noodzakelijk. De in de paragrafen ‘pilot
groen ondernemen’ en ‘groenblauwe lint’ genoemde maatregelen (agrarisch natuurbeheer en realisering
‘natte stapsteen’) moeten ervoor zorgen dat een aantrekkelijk leefgebied ontstaat.
Daarnaast moet de verstorende werking van de A4 zoveel mogelijk worden beperkt. Maatregelen hiertoe
worden gedimensioneerd op een optimale benutting van de weg. Dit om te voorkomen dat een sterkere
groei van het autoverkeer dan geprognosticeerd, tot overschrijding van de gemaakte afspraken leidt.
Afgegeven geluids- en zichtgaranties zijn erop gericht om overlast van de weg in Midden-Delfland te
voorkomen. Deze garanties houden in: een maximale geluidsbelasting van 40 dB(A) op 250 meter afstand
van de weg en geluids- en zichtwerende voorzieningen van 4,3 meter hoogte ten opzichte van het
wegdek.
De A4 wordt zodanig aangelegd dat deze niet storend is in het landschap. Dat betekent zo min mogelijk
lichthinder (geen overlast van bewegwijzering of wegverlichting) en maximaal 2,5 meter hoge groene
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dijkjes vanaf maaiveld als geluids- en zichtwerende voorziening in Midden-Delfland. Deze hoogte komt
overeen met die van de boezemkades in de regio.
Het criterium is om deze reden alleen geformuleerd voor het open weidegebied (tussen de Zuidkade
en de Woudweg).Bij een halfverdiept liggende weg kunnen dergelijke dijkjes worden gerealiseerd en
kan tegelijkertijd worden vastgehouden aan de eis van 4,3 meter hoge geluids- en zichtwerende
voorzieningen.

E c o l o g i s c h e, re c re a t i eve e n wa t e r ve r b i n d i n g e n ove r d e A 4 t e r h o o g t e va n d e Z we t h e n S l i n ks l o o t

De basisvariant voor het wegontwerp gaat uit van een aansluiting na het Gaagaquaduct onder
maaiveldniveau, waarna de weg geleidelijk daalt tot onder de Slinksloot door. Hiermee kan met
akoestische maatregelen aan de afgegeven geluids- en zichtgaranties worden voldaan. Bij de basisvariant
ligt de weg ter hoogte van de Zuidkade 2 zo diep, dat 2,5 meter hoge dijkjes voldoende zijn om aan de
geluidsgarantie te voldoen.

4.3

Het stedelijk gebied

Bescherming van het bestaande
De bestaande kwaliteiten van het stedelijk gebied in Schiedam en Vlaardingen worden bepaald door de
eigen identiteit van de wijken aan beide kanten van de gemeentegrens, het groene karakter van de
betreffende wijken, de nabijheid van Midden-Delfland en de goede aansluiting van de wijken op het
hoofdwegennet via de aansluitingen Schiedam-Noord en Vlaardingen-Holy op de A20. Realisatie van de A4
Delft-Schiedam mag deze kwaliteiten niet schaden.

Ontwikkeling van het mogelijke
In de stedenbouwkundige visie die voor het stedelijk gebied van Schiedam en Vlaardingen is opgesteld,
wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten. In deze visie is allereerst uitgegaan van een situatie
zonder A4, om van daaruit de juiste inpassingseisen te kunnen formuleren. Ook is rekening gehouden met
het proces van stedelijke vernieuwing dat op dit gebied afkomt. De nu aanwezige groene zone op en rond
het aanwezige dijklichaam blijft als principe gehandhaafd en zorgt behalve voor een aantrekkelijk uitzicht
en verblijfsgebied ook voor de duidelijke gewenste markering van de grens tussen beide gemeenten. De
verbindingen voor fietsers en voetgangers naar Midden-Delfland worden waar nodig verbeterd.
2 De Zuidkade vormt de noordelijke begrenzing van het stiltegebied Midden-Delfland.
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Richtinggevend in de ontwikkelde visie is de volgende PKB-tekst uit de recent door het kabinet
uitgebrachte Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening:
”Voor een optimale benutting van het bestaand bebouwd gebied is het noodzakelijk dat de variatie wordt
vergroot en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. Het rijk stimuleert dat binnen het bebouwd gebied
meer centrum-stedelijke, groen-stedelijke en landelijk-dorpse woonmilieus tot stand komen. Per saldo
moet de oppervlakte die beschikbaar is voor parken en groenvoorzieningen minimaal gelijk blijven. Wijken
dienen een gemengd karakter te behouden met woningen in verschillende prijsklassen.” (PKB c5)
“Het rijk zal menging van wonen, werken en recreëren bevorderen, waarbij de kwaliteit van de
leefomgeving wordt verbeterd. Er mogen alleen bedrijven tussen woningen worden gevestigd die voldoen
aan reguliere eisen voor milieu, gezondheid en veiligheid en geen risico’s opleveren voor omwonenden.”
(PKB c6)
Schiedam en Vlaardingen staan voor een omvangrijk stedenbouwkundig transformatieproces. Dat
transformatieproces is al bezig, maar zal de komende jaren naar verwachting omvangrijker en intensiever
worden. Globaal tweederde van de woningvoorraad in deze gemeenten is te karakteriseren als ‘goedkoop,
gehuurd en gestapeld’. De constatering is dat deze voorraad niet meer past op de huidige vraag naar
woningen en woonmilieus. Als er niets gebeurt, zal deze situatie alleen maar verslechteren. Delen van
de woonwijken Groenoord in Schiedam en Holy in Vlaardingen, die beide uit de jaren zestig stammen,
zijn kwalitatief en markttechnisch verouderd. Daarmee dreigt bij niet tijdig ingrijpen een ‘aanzuigende
werking’ van de woningvoorraad op relatief arme en kansarme bevolkingsgroepen. Aanleg van de
A4 op maaiveld zal dit proces in de woningvoorraad ter weerszijden van de weg in negatieve zin
versterken. Dit terwijl in de Rotterdamse agglomeratie en dus ook in Schiedam en Vlaardingen - naar
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landelijke verhoudingen gemeten - nu al sprake is van relatieve oververtegenwoordiging van deze
bevolkingsgroepen.
De stedenbouwkundige visie die is ontwikkeld, houdt rekening met voorgaande aspecten. De kern van
de visie is dat de groenstructuur van Schiedam en Vlaardingen in relatie tot Midden-Delfland verbeterd
wordt. Het meest bijzondere van de visie is echter dat deze niet alleen toepasbaar is voor een situatie
zonder A4, maar dat dit ook geldt voor een situatie met een (deels) verdiepte weg. In het gedeelte tussen
Midden-Delfland en de Europaboulevard wordt dit vormgegeven door een overkluizing in de vorm van
een parkdek met sportvelden en in het gedeelte tussen de Europaboulevard en het Kethelplein met een
wijkpark, waaraan nieuwe woonbuurten ontwikkeld kunnen worden. Dit park krijgt een glooiend karakter,
omdat de weg over de Laan van Bol’es, het Kethelplein en de A20 heen geleid wordt. Langs en over
het groene gebied tussen Schiedam en Vlaardingen kunnen veilige wandel- en fietsroutes van en naar
Midden-Delfland worden aangelegd.
De Delftse wijk Tanthof heeft veel last van het verkeer op de Kruithuisweg (de weg die de A4 en de
A13 met elkaar verbindt). De etmaalintensiteit op de Kruithuisweg neemt na realisatie van de A4 DelftSchiedam naar verwachting met circa 10% af (hierbij is uitgegaan van een situatie zonder tolheffing). De
leefbaarheid in de wijk Tanthof zal hierdoor verbeteren. Door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt
het hoofdwegennet relatief aantrekkelijker en het onderliggende wegennet relatief onaantrekkelijker.
Vrachtauto’s uit het Westland zullen daarom via de A4 (in plaats van via de Kruithuisweg en de A13) naar
het zuiden rijden, waardoor de wijk Tanthof hiermee niet meer wordt belast. Indien de vrachtwagens uit
het Westland toch blijven kiezen voor de route door de woonbebouwing van Delft, worden aanvullende
maatregelen getroffen. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken met ondernemers die aangesloten zijn
bij de veiling (vervoersmanagement) en verkeersgeleidende maatregelen (bijvoorbeeld bewegwijzering,
aanpassen maximumsnelheid etc.). Hierdoor wordt de verbetering van de leefbaarheid in de wijk Tanthof
alsnog gewaarborgd.

Ve r b e t e r i n g
passagemogelijkheden
A13

De luchtverontreiniging in de Rotterdamse wijk Overschie, die mede optreedt als gevolg van de hoge
verkeersintensiteiten op de A13, heeft onacceptabele niveaus bereikt. De verkeersintensiteit op de A13
zal door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam ten opzichte van de autonome ontwikkeling naar verwachting
met circa 40.000 motorvoertuigen per etmaal afnemen, waardoor de luchtverontreiniging ook afneemt.
Om een nog verdere verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren worden aanvullende maatregelen op
de A13 onderzocht, zoals verkeersmanagement en het ‘homogeniseren’ van het verkeer (minder grote
snelheidsverschillen door bijvoorbeeld verlaging van de maximumsnelheid). Uitwerking, financiering en
realisatie van maatregelen om de luchtkwaliteit in de wijk Overschie te verbeteren vinden plaats in
een apart project onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat (in samenwerking met het Ministerie
van VROM).
Uit nadere studie moet blijken wat exact het effect is van de realisatie van de A4 op de A13. Ook moet
nader worden uitgewerkt welke functie de A13 in de toekomst krijgt als de A4 er is. De samenwerkende
regionale overheden achten zich na realisatie van de A4 gebonden aan de doelstelling om het aantal
motorvoertuigen op de A13 ter hoogte van Overschie ten opzichte van de autonome ontwikkeling
daadwerkelijk met 40.000 per etmaal te verminderen.
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Inpassing A4 in het stedelijk gebied
De milieubelasting in het stedelijk gebied is al hoog. Om de milieukwaliteit in ieder geval niet verder
te laten verslechteren zal de aan te leggen A4 in het stedelijk gebied worden overdekt. Hiermee wordt
milieuoverlast tegengegaan. Indien bij de toekomstige tunnelmonden sprake mocht zijn van stankoverlast
of problemen met de luchtkwaliteit, worden aanvullende maatregelen genomen.
De inpassing van de A4 in het stedelijk gebied is daarnaast gericht op het voorkomen van barrièrewerking
en het voldoen aan inpassingseisen vanuit de directe omgeving.
Vanuit optiek van de stuurgroep gelden de volgende inpassingseisen:
• In het horizontale vlak: de weg moet ter plaatse van het huidige zandlichaam liggen;
• De weg moet onder de Europaboulevard door gaan. De Europaboulevard kan enigszins verhoogd
over de A4 heen, maximaal 2 meter tot 2.50 meter. Dit in verband met de passage van de ‘tramplus’
verbinding;
• De weg moet worden afgedekt, zodat boven het tracé bijvoorbeeld een park en sportvelden kunnen
worden gerealiseerd. De uitvoering van het parkdek moet aan milieueisen voldoen;
• De A4 gaat over de Laan van Bol’es, het Kethelplein en de A20 heen 3;
• Completering van het Kethelplein: zowel vanuit de aansluitingen van Vlaardingen als Schiedam op de
A20 moet de A4 naar het noorden en naar het zuiden te bereiken zijn.
De ontworpen basisvariant voldoet aan deze eisen.

Eruit gelicht: een ingepaste A4 tussen Delft en Schiedam

3

In de basisvariant is gekozen voor invulling van milieueisen van Vlaardingen en Schiedam door de A4 over het Kethelplein

heen te laten lopen. In bijlage 7 worden de standpunten van Vlaardingen en Schiedam weergegeven.
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Een volledige aansluiting van Vlaardingen en Schiedam via de A20 en het Kethelplein op de A4
is in de plannen opgenomen. Een definitief ontwerp van de aansluiting van de A4 Delft-Schiedam
op het Kethelplein en de Beneluxtunnels is echter nog niet gereed. In het najaar wordt via een
aantal ontwerpateliers - in samenwerking met betrokkenen - het geschiktste ontwerp uitgewerkt. Zowel
uitwerking, financiering als daadwerkelijke realisatie van de aansluiting van Vlaardingen en Schiedam via
de A20 en het Kethelplein op de A4 vinden plaats in een apart project onder verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat. Dat gebeurt conform de in het kwaliteitsprogramma gestelde doelen.
Het type verkeer dat over de A4 gaat vormt een belangrijk element in de risicoanalyse die voor deze
rijksweg nodig is. De weg wordt aangemerkt als een categorie 1 weg. Dat wil zeggen dat de weg een zelfde
status heeft als de Beneluxtunnel en niet geschikt is voor het vervoer van explosie gevaarlijke stoffen.
Uit een integrale veiligheidsanalyse moet uiteindelijk blijken op welke wijze bijvoorbeeld het gewenste
wijkpark en de sportvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

Filevorming op de A13 ter hoogte van
Overschie
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5 Kosten en financiering
5.1

Kosten
De tabel op deze pagina geeft een overzicht van de kosten voor de aanleg en inpassing van de A4 tussen
Kruithuisweg en Kethelplein en voor de plannen voor het landelijk gebied. De kosten voor de aanleg en
inpassing van de weg bedragen 885 miljoen gulden. De kosten voor het kwaliteitsprogramma bedragen
circa 200 miljoen gulden. De plannen voor het stedelijk gebied leiden niet tot een financiële claim in
het kader van het kwaliteitsprogramma. Voorwaarde is dat wordt uitgegaan van een zodanige constructie
boven de A4 dat de beide gemeenten de A4-zone bijvoorbeeld kunnen inrichten als parkgebied. Dit lijkt
een goede garantie voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de stedelijke vernieuwing ter weerszijden van
het wegtraject. Eventuele tekorten bij de stedelijke vernieuwing in Schiedam Kethel en Vlaardingen Holy
worden meegenomen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
De in de tabel gespecificeerde kosten kennen met betrekking tot de A4 een marge van –10% tot +25%. De
overige kosten (verbindingen en Vitaliteitsfonds) zijn een indicatie.

Weg op maaiveld, inclusief aansluitingen Kruithuisweg en A20/Kethelplein,

400 mln

uitgevoerd volgens wettelijke eisen

Inpassingsmaatregelen
1. verbindingen

50 mln

• Passage Slinksloot en Zweth, inclusief Oostveense Weg

1,5 mln

• Fietsverbinding Zuidkade

3,5 mln

• Verbinding Woudweg

2. halfverdiepte en verdiepte ligging

430 mln

• Van onder maaiveld naar verdiept tussen Gaagaquaduct en
Slinksloot (4 km)
• Verdiepte ligging Slinksloot – Woudweg (1,5 km)
• Halfverdiepte tunnel met parkdek in stedelijke gebied
Vlaardingen/Schiedam (2km)

Kwaliteitsimpuls voor Midden-Delfland
1. Overige verbindingen
• Ecopassage Schie

10 mln

• Ecologisch/recreatieve passage A13

10 mln

2. Vitaliteitsfonds
• Groenblauwe geledingszone

8,5 mln

• Sanering verspreid glas

40 mln

• Natte stapsteen 100 hectare natuur

19 mln

• 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer

7,5 mln

• 2000 hectare licht agrarisch natuurbeheer

7,5 mln

• Verbreding en verdieping van de landbouw

7,5 mln

• Cultuurhistorie

15 mln

• Grondinstrument

75 mln

Totaal

1.085 mln
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5.2

Financiering
De collectieve wensen voor het kwaliteitsprogramma en de berekende kosten voor de weg samen bedragen
meer dan momenteel ‘hard’ gefinancierd kan worden. Dit is niet helemaal te voorkomen, omdat dit in
belangrijke mate samenhangt met het gegeven dat besluitvorming over de A4 nog moet plaatsvinden. De
volgende indeling in financieringsbronnen kan worden gemaakt:

Zekere financieringsbronnen
In het BOR is aangegeven dat indien de weg privaat gefinancierd wordt, 250 miljoen gulden beschikbaar
is voor een kwaliteitsimpuls voor Midden-Delfland en het stedelijk gebied langs de A4 en voor de
inpassingseisen voortvloeiend uit het kwaliteitsprogramma. Ingeschat wordt dat de opbrengsten voor de
proef met betaalstroken ten zuiden van het Kethelplein maximaal ongeveer 20 miljoen gulden bedragen.
Deze gelden kunnen worden ingezet voor realisatie van de weg en het kwaliteitsprogramma.
In aanvulling daarop is overeengekomen dat tolheffing op de A4 Delft-Schiedam een optie is. Volgens
eerdere globale berekeningen van de Hollandse Werkgeversvereniging en de commissie Brinkman kan
de A4 Delft-Schiedam 590 miljoen gulden aan netto tolopbrengsten (na aftrek van kosten) opleveren.
Dit spoort met onze inschatting dat deze opbrengsten tussen de 400 en 720 miljoen gulden liggen
en de meest waarschijnlijke opbrengst 590 miljoen gulden bedraagt. Recentelijk is door de Hollandse
Werkgeversvereniging (VNO-NCW West) in de klankschaal nogmaals benadrukt dat 590 miljoen gulden
aan netto tolopbrengsten reëel is. In het licht van de ontwikkelingen rond de kilometerheffing en de
rapportage van de Projectgroep A4-Corridor (commissie Blankert, juli 2001), is het de vraag of tolheffing
gewenst is. Afhankelijk van de reactie van de Minister van Verkeer en Waterstaat op de voorstellen
inzake de A4-Corridor wordt bepaald op welke wijze beprijzing is in te zettenvoor de financiering van de
A4-Corridor of delen daarvan. Uitgangspunt is dat een ander systeem tot minimaal dezelfde opbrengsten
leidt als een tolsysteem.
In totaal is een ‘hard’ bedrag beschikbaar van 860 miljoen gulden (inclusief 590 miljoen gulden inkomsten
aan (tol)opbrengsten) 4.

Rijksbijdragen VROM en LNV
De maatregelen uit het kwaliteitsprogramma voldoen aan de criteria die de rijksoverheid (i.c. de
Ministeries van VROM en Landbouw Natuurbeheer en Visserij) stelt voor cofinanciering. Budgetten van de
rijksoverheid zijn daarmee in principe beschikbaar. Het gaat om een bedrag van circa 250 miljoen gulden.
Dat betreft de volgende onderwerpen:
In Midden-Delfland wordt 100 hectare natuurgebied aangekocht. Het Ministerie van Landbouw
Natuurbeheer en Visserij wordt gevraagd hierin bij te dragen, conform de in het SGR2 voorgestelde groene
hectares voor de Randstad.
In Midden-Delfland wordt een pilot gestart voor groen ondernemen. Kern is het open en aantrekkelijk
maken en houden van het landschap en het versterken van de positie van de veehouderij (inclusief
grondinstrument). Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij wordt gevraagd hierin bij te
dragen, in het verlengde van het rijksbeleid ten aanzien van waardevolle cultuurlandschappen en de
uitvoering van een pilot conform de aanbevelingen van de commissie Wijffels.
4 Op basis van globale berekeningen van de Hollandse Werkgeversvereniging en de commissie Brinkman wordt ingeschat dat de verwachte
(gekapitaliseerde) netto tolopbrengsten voor de financiering van de weg kunnen liggen tussen de 400 miljoen en 720 miljoen gulden.
Hierbij is uitgegaan van een verkeersintensiteit op dit wegvak in 2010 van 82.200 motorvoertuigen per jaar. Een nadere basis van recente
gegevens (onlans is de verkeersintensiteit zonder tol opwaarts bijgesteld tot 90.000 motorvoertuigen per jaar) zal noodzakelijk zijn om
de huidige verwachte waarde te bepalen. Ook dient onderzocht te worden of de ontwikkelingen rond kilometerheffing en/of het vervolg
van de voorstellen van de commissie Blankert perspectieven bieden.
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Het stedelijk herstructureringsprogramma past binnen de criteria van het budget Investeringen ruimtelijke
kwaliteit (kwaliteitsimpuls Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening). Het Ministerie van VROM wordt gevraagd het
dubbel grondgebruik - waardoor herstructurering van de verouderde woningvoorraad en herstructurering
van verouderde bedrijfsterreinen op gang wordt gebracht - te ondersteunen.
Midden-Delfland is een rijksbufferzone en zal (conform de mogelijkheden die de PKB deel 1 biedt) worden
omgevormd tot een provinciaal landschap. Aan het Ministerie van VROM wordt gevraagd zorg te dragen
voor de hierbij horende financiën

Overige financiële mogelijkheden.
Het kwaliteitsprogramma gaat nadrukkelijk óók over het oplossen van knelpunten die níet gerelateerd zijn
aan de A4 (ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit). Indien de middelen uit het BOR onvoldoende
blijken om alle opgaven voor de regio aan te pakken, zal een beroep gedaan worden op de betrokken
partijen in Midden-Delfland voor aanvullende financiering. Een goed voorbeeld is het stimuleringsfonds
van de gemeenten Delft, Schipluiden en Den Haag als financieringsbron voor kwaliteitsimpulsen in het
landelijk gebied. Een sommatie van alle regionale ‘zachte’ financieringsbronnen levert een totaal op van
maximaal circa 175 miljoen gulden (exclusief 40 miljoen gulden van het Integraal Ontwikkelingsplan
Westland, IOPW voor de sanering van verspreide kassen in Midden-Delfland). Het verschil tussen de
minimum- en de maximumschatting van de tolopbrengsten (commissie Brinkman, zie hiervoor) van 130
miljoen gulden is ook onder de ‘zachte’ financieringsbronnen geschaard. De volgende regionale bronnen
zijn onderscheiden:
• De waterproblematiek is groot in Midden-Delfland en omgeving. Voor de eventuele groenblauwe
geledingszone wordt een integraal programma opgesteld waarin naast de waterhuishoudkundige
wensen, ook de wensen voor landschap, ecologie, recreatie en veehouderij worden meegenomen.
Het Hoogheemraadschap van Delfland wordt gevraagd bij te dragen in het Vitaliteitsfonds
waarin concrete waterhuishoudkundige projecten kunnen worden ondergebracht overeenkomstig de
constructie in het IOPW;
• De Vereniging Natuurmonumenten wordt eveneens gevraagd bij te dragen in het Vitaliteitsfonds;
• De deelnemende partijen aan het Zuidvleugelfonds (i.o.), waaronder de Provincie Zuid-Holland, worden
gevraagd bij te dragen aan natuurversterkende maatregelen als onderdeel van het in de Zuidvleugel
voorgestane groenblauwe netwerk;
• De agrariërs uit het gebied worden gevraagd een deel van het benodigde kapitaal voor de grondbank
te storten in het Vitaliteitsfonds;
• In het IOPW is vastgelegd dat de verspreide glastuinbouw in Midden-Delfland wordt gesaneerd. De
financiering kan ook in dit kader plaatsvinden;
• Voorgesteld wordt om een bedrag per passerend motorvoertuig te heffen als compensatie voor de
potentiële overlast;
• Gevraagd wordt om Europese cofinanciering. Het voorgestelde plan voldoet aan de criteria voor de
Europese subsidies in het kader van Leader en Interreg III.;
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• Een aantrekkelijk Midden-Delfland zorgt voor een hogere gemiddelde waarde van woningen. Dit
betekent ook een hogere OZB-opbrengst. Onderzoeken geven aan dat de gemiddelde waarde van
woningen tot 6% hoger is indien de woning ligt in een groene woonomgeving. Voorgesteld
wordt om jaarlijks een deel van de OZB-inkomsten van de deelnemende gemeenten te storten in
het Vitaliteitsfonds, dit aanvullend aan de bijdragen die de gemeenten reeds verstrekken aan het
recreatieschap Midden-Delfland.

5.3

Publiek-private samenwerking

Publiek-publieke samenwerking
Publiek-publieke samenwerking is een randvoorwaarde voor een integrale ontwikkeling in een gebied
dat in meerdere gemeenten ligt en waar verschillende overheidsinstanties eigendommen en/of belangen
hebben.
Belangrijk is dat de verschillende overheden als één partij richting private partijen optreden.
Voor het plan Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam is hiervoor een bestuurlijke
samenwerkingsovereenkomst nodig. Deze moet afspraken bevatten op hoofdlijnen, zodat ruimte blijft
bestaan voor toegevoegde waarde door een innovatieve inbreng van private partijen.

Publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking (PPS) wordt nagestreefd, omdat nationale en internationale ervaringen
aantonen dat een snellere, efficiëntere, goedkopere en/of kwalitatief betere realisatie van
infrastructuurprojecten mogelijk is door private partijen eerder te betrekken en door integraler uit te
besteden. Daardoor kunnen private partijen de lifecyclekosten optimaliseren. De lifecyclekosten betreffen
onder andere de aanleg en het onderhoud gedurende de gehele contractduur.
Dergelijke voordelen komen tot uitdrukking in lagere aanlegkosten en een snellere realisatietijd, waardoor
een efficiencywinst - ten opzichte van de traditionele uitvoering door publieke partijen - kan worden
bereikt van meer dan 10%. In het buitenland zijn voor infrastructuurprojecten kostenbesparingen
gerealiseerd tot 20%.
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Voorstel contracteringsstrategie
Eén PPS-contract voor de realisatie van de rijksweg A4 Delft-Schiedam en de andere te realiseren
projectonderdelen in het landelijk en stedelijk gebied ligt niet voor de hand. De combinatie heeft weinig
meerwaarde door de beperktheid van de infrastructurele werken in het landelijk gebied en de afwezigheid
van een stedelijk vastgoedprogramma tussen Schiedam en Vlaardingen.
Een vroegtijdige aanbesteding van het PPS-contract voor de weg heeft de voorkeur. Dat wil zeggen
meteen na de standpuntbepaling door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu, en nog voor de start van het opstellen van het Ontwerp Tracébesluit en de
daaropvolgende fasen. De private partijen krijgen op die manier de mogelijkheid om hun kennis, ervaring
en innovatieve technieken in te brengen met behoorlijke kansen op kostenvoordelen.
In de marktconsultatie in het voorjaar van 2000 gaven de private partijen aan dat zij een eerdere
aanbesteding niet zinvol achten. Door de aanbestedingsprocedures op tijd te starten, behoeft de
doorlooptijd van de Tracéwetprocedure niet uit te lopen. Er zou tijdwinst in de aanlegfase kunnen worden
behaald, waardoor de daadwerkelijke oplevering van de weg zelfs kan worden vervroegd.
Overigens zal ter zijner tijd nog een nadere afweging plaatsvinden over de meest gewenste PPScontractvorm. In dat kader moet een Public-Private-Comparator (PPC) worden berekend om het voordeel
van het PPS-contract financieel te onderbouwen.
De commissie Blankert (projectgroep A4- Corridor) biedt aanknopingspunten voor de meest gewenste
PPS-contractvorm. Wel dient een en ander nog uitgewerkt te worden. Pas dan zijn hier conclusies aan te
verbinden. In de hiernavolgende alinea’s worden de aanknopingspunten beschreven.

Betalingenstroom, benefitsharing
Door de projectgroep A4-Corridor (commissie Blankert) is een advies uitgebracht aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat over de exploitatie van de A4-corridor. De opbrengst van de concessie komt terecht
bij het ministerie. Afhankelijk van de beslissing van de Minister van Verkeer en Waterstaat over dit advies
is nader uit te werken hoe de inkomsten op basis van het gebruik van de weg ten gunste van de aanleg
van de A4 tussen Delft en Schiedam kunnen komen.
Daarnaast dient het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een DBFM-contract (Design, Build, Finance,
Maintain) voor de A4 Delft-Schiedam in de markt te zetten. De jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding
dient door het ministerie te worden betaald. Voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding kan het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat putten uit de opbrengst van het af te sluiten exploitatiecontract.
De opbrengsten uit exploitatie kunnen in de loop der tijd meer stijgen dan het basisscenario, waar de
private contractant vanuit is gegaan voor zijn normrendement. Door een vorm van ‘benefitsharing’ in het
contract kan de overheid deze overwinst voor een substantieel deel afromen.

Risicotoedeling en -beheersing
De belangrijkste financiële risico’s bestaan uit kostenoverschrijdingen voor de aanleg van de weg
(door ontwerpwijzigingen of -fouten, uitvoeringsproblemen of tijdsoverschrijdingen) en het beheer en
onderhoud van de weg, tegenvallende opbrengst uit tol en kostenoverschrijdingen in de projecten
voor het landelijk of het stedelijk gebied. Zeer belangrijk zijn ook de politiek-bestuurlijke planrisico’s
(scopewijzigingen, vertragingen) die leiden tot meerkosten, minderopbrengst of zelfs stopzetting.
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6 Het vervolg van het proces
Met het opstellen van het kwaliteitsprogramma en als gevolg hiervan de eisen
voor de inpassing van de A4 heeft de stuurgroep aan het verzoek van de minister
voldaan. De stuurgroep verzoekt nu de minister het kwaliteitsprogramma en de
eisen voor de inpassing te betrekken bij de besluitvorming over de aanleg
van de A4 in het parlement en ook nadrukkelijk te betrekken in de formele
besluitvormingsprocedures.

Derhalve zal de komende maanden sprake zijn van twee trajecten:
Het eerste traject betreft de besluitvorming door het parlement. Het kwaliteitsprogramma en de eisen
voor de inpassing van de A4 bieden aanknopingspunten om ook op landelijk niveau vanuit een breder
perspectief tot nieuwe inzichten te komen. Speciale aandacht vraagt daarbij de financiering vanuit
rijksmiddelen en door PPS van zowel het kwaliteitsprogramma als de inpassing van de A4.
Voor de aanleg van een rijksweg moet de Tracéwetprocedure worden gevolgd. De Tracéwet kent een
aantal stappen die in een vaste volgorde moeten worden doorlopen. De belangrijkste stappen en
besluitvormingsmomenten zijn in een kader vermeld. Aangegeven is welke termijnen hieraan zijn
verbonden. Een absolute tijdsplanning is nog niet opgenomen. Als besloten wordt tot de aanleg lijkt
realisering van de weg in 2007 haalbaar. In het kader is aangegeven op welke momenten met betrekking
tot welke zaken inspraak kan plaatsvinden.

Voor de A4 Delft-Schiedam is de Tracéwetprocedure eerder doorlopen tot en met de standpuntbepaling
van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM in 1996 (zie schema, stap 8). De procedure is
toen stilgezet. In formele zin verkeert het project op dit moment dus in de OTB- fase. Geconstateerd
is dat nog niet alle vragen met deze rapportage zijn beantwoord. De nog niet beantwoorde vragen zijn
opgenomen in bijlage 5. Mede op grond van deze constatering wordt voorgesteld een (aanvullende)
milieueffectrapportage (MER) uit te voeren. Beantwoording van de nog openstaande vragen kan dan
hierin plaatsvinden. Bovendien is de in de stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
voorgestelde variant niet in de Trajectnota/MER uit 1996 onderzocht. De Trajectnota/MER-fase moet
dan ook vanaf stap 3 opnieuw worden doorlopen. Voorgesteld wordt deze rapportage als basis voor de
startnotitie te gebruiken in het kader van de (aanvullende) Tracéwetprocedure/MER.
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Tracéwetprocedure
1.Verkenningenfase MIT
De voorlopige probleemverkenning; in een rapport wordt het verkeers- en vervoersprobleem geanalyseerd
en worden mogelijke kansrijke oplossingen geschetst.

2. Besluit tot starten Tracéwetprocedure
Dit besluit wordt genomen door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM, op basis van het
verkenningenrapport.

3. Aankondiging opstellen Trajectnota/MER en uitbrengen (ter inzage legging)
Startnotitie
De Startnotitie is gebaseerd op de resultaten van de verkenning van het probleem. In de Startnotitie
wordt de aanpak en de formele afbakening vastgesteld. Er wordt aangegeven welke mogelijke oplossingen
worden bestudeerd en aan welke effecten aandacht zal worden besteed.

4. Inspraak op en advies over de Startnotitie
Binnen 4 weken na publicatie van de Startnotitie is inspraak mogelijk over de gewenste inhoud en aanpak
van de op te stellen Trajectnota/MER. Binnen 9 weken volgen adviezen van de commissie MER en de
wettelijke adviseurs.

5. Richtlijnen voor Trajectnota/MER
Binnen (in beginsel) 13 weken na openbare kennisgeving worden richtlijnen voor de Trajectnota/MER
vastgesteld, met inachtneming van de inspraak en adviezen.

6. Opstellen Trajectnota/MER
De Minister van Verkeer en Waterstaat stelt de Trajectnota/MER op. Dit gebeurt op basis van de richtlijnen
en na overleg met relevante bestuursorganen.

7. Inspraak op en advies over Trajectnota/MER
Bedenkingen op de Trajectnota/MER moeten binnen 8 weken na ter inzage legging worden ingebracht.
Hierbij kan een oordeel worden gegeven over de resultaten en de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek,
en kan worden aangegeven welk alternatief de minister zou moeten kiezen. Advisering van de commissie
MER en de wettelijke adviseurs moet binnen 4 maanden plaatsvinden.

8. Standpuntbepaling Ministers Verkeer en Waterstaat en VROM
Oordeel van de beide ministers over de Trajectnota/MER en bepaling van het standpunt welk alternatief
uit de Trajectnota/MER in het Ontwerp Tracébesluit (OTB) zal worden uitgewerkt.

9. Vaststellen Ontwerp Tracébesluit (OTB)
Binnen 6 maanden na het uitbrengen van het standpunt dient het OTB te worden vastgesteld. Het OTB
betreft een gedetailleerde uitwerking van het voorkeursalternatief.

10. Inspraak OTB
Ter inzage legging van het OTB en inspraak. Een na inspraak gewijzigde OTB wordt eveneens ter inzage
gelegd. Bij de inspraak gaat het om de vraag of kan worden ingestemd met de gepresenteerde inpassing
van het voorkeursalternatief.
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11.Vaststelling Tracébesluit (TB)
De ministers besluiten binnen 16 weken na kennisgeving van het OTB tot vaststelling van het
Tracébesluit. Daarna volgt de ter inzage legging van het TB.

12.Beroep
Tot 6 weken na publicatie van het TB kan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het beroep kan betrekking hebben op de inhoud van het TB en/of op de gevolgde
besluitvormingsprocedure.

Het tweede traject start na besluitvorming door het parlement en betreft het vervolg van het
proces in de regio. Het bestuurlijk commitment van de betrokken overheden om samen met de andere
betrokkenen het kwaliteitsprogramma verder uit te werken en de voorwaarden te scheppen voor de
beoogde kwaliteitsimpuls, wordt in daden omgezet. Hetzelfde geldt voor de intentie van alle betrokken
partijen (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers) om het landelijk gebied
van Midden-Delfland open en aantrekkelijk te houden. De stuurgroep zou kunnen blijven bestaan en
een aantal subgroepen kunnen aansturen waarin de verschillende elementen van het kwaliteitsprogramma
verder uitgewerkt worden. De stuurgroep bewaakt de integrale aanpak. Uitvoering van het programma
start als de besluitvorming onherroepelijk is. Maar voorop staat dat nu al op onderdelen zaken gedaan
moet worden. Een voorstel hiervoor wordt gedaan in bijlage 6, ‘Adressering van afspraken’.
Naast het doorlopen van de besluitvormingsprocedures moet in de komende jaren intensief bericht worden
over de waarden van Midden-Delfland en over het (nieuwe) restrictieve en beschermende beleid. Hiermee
blijft het draagvlak voor de geformuleerde plannen behouden. Verantwoordelijk voor het realiseren van de
communicatie is het Promotieplatform Midden-Delfland.
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I

Veelgestelde vragen

Algemene vragen
Hoe past de weg in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening?
Deel 1 (het beleidsvoornemen van de regering) van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening gaat niet expliciet
in op de A4 Delft - Schiedam. De weg is wel opgenomen in het recent gepubliceerde deel 3 (het
Kabinetsstandpunt) van het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) en is dus onderdeel van het
rijksbeleid.
Als uitvloeisel van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal het huidige Rijksbufferzonebeleid
heroverwogen worden. Dit wil niet zeggen dat het gebied daarmee ten prooi valt aan nieuwe
verstedelijking.
Behoud van het specifieke karakter van Midden-Delfland is uitgangspunt van het ruimtelijke beleid van
rijk, provincie en gemeenten. In het nieuwe streekplan Zuid-Holland West zal dit beleid juridisch worden
vastgelegd door Midden-Delfland aan te wijzen als provinciaal landschap.

Wat is de relatie tussen het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
en de besluitvorming in de Tweede Kamer?
Met het opstellen van het kwaliteitsprogramma en als gevolg hiervan de eisen voor de inpassing van
de A4, heeft de stuurgroep aan het verzoek van de minister voldaan. De stuurgroep verzoekt nu de
minister het kwaliteitsprogramma en de eisen voor de inpassing van de A4 te betrekken bij de formele
besluitvormingsprocedure over de aanleg van de A4 in het parlement. Het kwaliteitsprogramma en de
eisen voor de inpassing van de A4 bieden aanknopingspunten om vanuit een breder perspectief tot nieuwe
inzichten te komen. Speciale aandacht is daarbij nodig voor de financiering vanuit rijksmiddelen en door
PPS van zowel het kwaliteitsprogramma als de inpassing van de A4 op basis van de gestelde eisen.

Vragen met betrekking tot de effecten op de mobiliteit en bereikbaarheid
(nut en noodzaak)
Is de weg de beste oplossing voor de bereikbaarheid van de Zuidvleugel?
De A13 is de enige verbinding tussen mainport Rotterdam, het bestuurlijke centrum Den Haag en
mainport Schiphol. Deze verbinding is gedurende een groot deel van de dag overbelast. Een klein incident
kan de bereikbaarheid van de economische centra in gevaar brengen. Daarnaast kent de weg een zeer
ernstige milieuproblematiek. Omdat verdere capaciteitsvergroting van de A13 vanwege milieuaspecten en
capaciteitsproblemen op de aansluitpunten vrijwel onmogelijk en in ieder geval zeer kostbaar is, is een
tweede noord-zuidverbinding noodzakelijk. De A4 Delft-Schiedam is hiervoor een oplossing. De A4 DelftSchiedam is de laatste ontbrekende schakel in de route van Amsterdam naar het zuiden. De keuze voor de
A4 Delft-Schiedam is medebepalend geweest voor de inrichting van de weefvakken tussen Prins Clausplein
en knooppunt Ypenburg, voor de prioriteit en vormgeving van de tweede Beneluxtunnel en van de A15
tussen Beneluxster en Vaanplein. Door de realisatie van dit stuk A4 zal de route als geheel de beoogde
functie goed gaan vervullen. Bovendien is de A4 een alternatieve route in geval van calamiteiten en
wegwerkzaamheden op de A13, waardoor de betrouwbaarheid van het wegennetwerk als geheel toeneemt.
Door de intensiteit van het verkeer en de concentratie van activiteiten in de Randstad zal de
fileproblematiek door de aanleg van nieuwe wegen nooit volledig en duurzaam kunnen worden opgelost.
Ook de A4 Delft-Schiedam lost niet alle files op. Wel scoort deze weg beter dan alle alternatieven. Dit
geldt ook voor andere aspecten dan de fileproblematiek. Een verbreding van de A13 levert minstens zo
grote problemen met de inpassing op als de A4 Delft-Schiedam, tegen aanzienlijk hogere kosten. Ook voor
de verbinding via de N54 gelden deze argumenten. Daarbij vormt vanwege de ligging de N222/N54 een
minder goed alternatief voor het verkeer en dus voor het verminderen van de fileproblemen op de A13.
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Op dit moment vallen op de lokale wegen in de regio 400 doden en gewonden per jaar. Door de aanleg van
de A4 Delft-Schiedam en de voorgestelde sluipverkeerwerende maatregelen zal het huidige sluipverkeer op
de lokale wegen tussen Delft en Schiedam/Rotterdam belangrijk verminderen.
De Delftseweg (half verdiepte tunnel) is geen reële uitwerking. Dit idee is geïnspireerd op een
oplossing bij Parijs, waar een speciale lage tunnel alleen voor personenauto’s is aangelegd. Aangezien
de A4-Corridor een belangrijke verbinding tussen de mainports vormt, is het juist gewenst dat het
doorgaande vrachtverkeer via de A4 rijdt. Op deze wijze worden het vrachtverkeer (en het andere
doorgaande verkeer) en het woon-werkverkeer aan de oostkant van de ruit rond Rotterdam optimaal
ontvlecht, hetgeen de kwaliteit van de verkeersafwikkeling ten goede komt.
Recapitulerend: realisatie van de A4 Delft-Schiedam draagt bij aan een evenwichtige structuur van het
autosnelwegensysteem tussen Rotterdam en Den Haag; creëert een alternatief in geval van calamiteiten
en dus een betrouwbaarder verkeerssysteem; maakt het mogelijk de milieuproblematiek rond de A13 te
verlichten en is belangrijk voor versterking van de economische structuur van de Zuidvleugel.

Hoe wordt de toekomst van een open Hoekse Waard gewaarborgd?
De toekomst van de Hoekse Waard is geen onderwerp dat in de stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen
Delft en Schiedam aan de orde komt. De stuurgroep beperkt zich tot het vraagstuk van de A4 DelftSchiedam in relatie tot zijn omgeving.
De aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt als antwoord gezien op de toenemende verkeerscongestie op
de A13 tussen de Haagse en Rotterdamse agglomeratie. Realisatie van de A4 Delft-Schiedam betekent
niet dat automatisch ook de aanleg van de A4-Zuid noodzakelijk is. Nog los van het feit dat het gaat
over problemen van verschillende schaalniveaus, kan in zuidelijke richting het verkeer via de A15 en
via de A29 of via de A16 worden afgewikkeld. In het kader van het BOR is geld gereserveerd voor
capaciteitsuitbreiding op dit traject. Dit is conform de ideeën die in de AREA-studie zijn uitgewerkt,
waarbij de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland samen met ANWB, VNO/NCW
en AVBB niét kiezen voor de A4-Zuid.
De A4-Zuid is overigens ook niet opgenomen in het Nationale Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Concrete
besluiten over de weg zijn op dit moment dan ook niet aan de orde.

Welke relatie bestaat tussen de plannen voor de aanleg van de verbinding A16/13 en
de aanleg van de A4 Delft-Schiedam?
Het project A16/13 is bedoeld om de volgende problemen op te lossen:
• Het capaciteitsprobleem op de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein; voor dit
knelpunt biedt de A16/13 een effectieve oplossing. Indien uitsluitend de A4 Delft-Schiedam wordt
aangelegd, blijft dit knelpunt bestaan. De situatie zal dan zonder aanleg van de A16/13 in de
toekomst, door de verwachte verdere toename van het verkeer en als gevolg van de nieuwe VINEXlocaties in de regio’s Rotterdam en Den Haag, alleen maar verslechteren;
• De ontsluiting van de Noordrand van Rotterdam. De A4 tussen Delft en Schiedam biedt de mogelijkheid
om de congestie, die ook met de aanleg van de A16/13 niet volledig zal verdwijnen, op de A20
te vermijden;
• De problemen ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving langs de A13 in Overschie.
Zowel door aanleg van de A16/13 als door realisatie van de A4 Delft-Schiedam zal de
verkeersintensiteit op de A13 verminderen. Beide verbindingen leveren een bijdrage aan de oplossing
van de problemen met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving in Overschie.

Welke verkeersintensiteiten (en files) worden in 2010 verwacht op de A4, in/voor de
Beneluxtunnel, op de A20 en op de A13 met en zonder aanleg van de A4?
De onderstaande tabel geeft een indicatie van de verkeersintensiteit op de A4, A13, A20 en in
de Beneluxtunnel, respectievelijk mét en zonder aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Deze indicatie is
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gebaseerd op de modelberekeningen die zijn uitgevoerd in de voorbereiding van de Trajectnota/MER A4
Delft-Schiedam uit 1996, met als uitgangspunt het SVVII-beleid (met prognosehorizon 2010). Rekening
houdend met de verkeersgroei in de afgelopen jaren op deze wegvakken, zijn deze cijfers op basis
van ‘expert judgement’ bijgesteld. In de tabel is daarnaast de verhouding tussen de intensiteit en de
capaciteit (I/C verhouding) weergegeven.
Indicatie intensiteiten en verhouding tussen intensiteit en capaciteit (I/C verhouding);
jaargemiddelde op werkdagen in 2010

A4 Delft-Schiedam

Zonder aanleg
A4

I/C verhouding Met aanleg
drukste uur
A4

I/C verhouding
drukste uur

-

-

90.000 5

0,6-0,8

195.000

>1

155.000 5

0,8-1,0

149.000

0,8-1,0

133.000 5

0,8-1,0

155.000

0,6-0,8

173.000 5

0,6-0,8

A13
Delft-Zuid-Zestienhoven
A20
KleinpolderpleinKethelplein
A4 Beneluxtunnel
Kethelplein-Beneluxster

Globaal geldt dat bij een I/C verhouding tussen 0,6 en 0,8 de doorstroming van het verkeer redelijk tot
goed is te noemen. Bij een I/C verhouding boven de 0,8 bestaat een aanzienlijke kans op congestie.
Conclusie is dat aanleg van de A4 Delft-Schiedam de doorstroming op de A13 verbetert. Op de A20 en bij
de Beneluxtunnel blijft de doorstroming in dezelfde orde van grootte.

Ontstaan door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam grotere files bij de op- en afritten
van Vijfsluizen en bij Vlaardingen en Schiedam?
Uit de voorgaande tabel blijkt dat de verkeersintensiteiten in 2010 in de Beneluxtunnel bij aanleg van de
A4 Delft-Schiedam circa 12% hoger kunnen zijn dan zonder aanleg van de A4 Delft-Schiedam (een stijging
van 155.000 naar 173.000 motorvoertuigen per etmaal). De capaciteit van de Beneluxtunnel is hiervoor
toereikend. De invloed van deze hogere intensiteiten op de filevorming bij de aansluitingen, hangt
daarom af van de uiteindelijke maatregelen die genomen worden om het verkeer op het onderliggend
wegennet op te vangen. Ervan uitgaande dat de afwikkeling op het onderliggende wegennet op peil is,
ontstaan naar verwachting geen files.

In welke mate levert de A4 Delft-Schiedam een bijdrage aan de oplossing van de
leefbaarheidsproblemen in Overschie?
Langs de A13 worden in de huidige situatie de grenswaarden voor NO 2 en fijn stof ruim overschreden. Door
de aanleg van de A4 Delft-Schiedam neemt de verkeersintensiteit op de A13 naar verwachting met circa
40.000 motorvoertuigen per etmaal af ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Ook de concentraties
5

Bij deze cijfers is de invloed van tolheffing niet meegenomen
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NO 2 en fijn stof langs A13 zullen hierdoor belangrijk afnemen.
Om een verdere verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren zijn aanvullende maatregelen op de A13
nodig, bijvoorbeeld in de vorm van verkeersmanagement en het ‘homogeniseren’ van het verkeer (minder
grote snelheidsverschillen door bijvoorbeeld verlaging van de maximumsnelheid). Uitwerking, financiering
en realisatie van maatregelen om de luchtkwaliteit in de wijk Overschie te verbeteren vinden plaats in
een apart project onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat (in samenwerking met het Ministerie
van VROM).
Uit nadere studie moet nog blijken wat exact het effect is van de realisatie van de A4 op de A13.
Ook moet nog nader worden uitgewerkt welke functie de A13 in de toekomst krijgt als de A4 er is. De
samenwerkende regionale overheden achten zich na realisatie van de A4 gebonden aan de doelstelling om
het aantal motorvoertuigen op de A13 ter hoogte van Overschie met 40.000 per etmaal te verminderen ten
opzichte van de autonome ontwikkeling (een reductie van tenminste 25%).

Hoe worden bij aanleg van de A4 en bij aantakking op de A20 de verkeersen geluidsproblemen opgelost in relatie tot de proef met expressbanen in de 2e
Beneluxtunnel?
Voor de proef met expressbanen is twee jaar uitgetrokken. De proef met expressbanen en de aanleg van de
A4 Delft-Schiedam overlappen elkaar dus niet in de tijd. Met betrekking tot de geluidsproblematiek (met
name rond het Kethelplein) wordt in nauw overleg met betrokken gemeenten aan een oplossing gewerkt,
die voldoet aan de wettelijke normen voor zowel de periode van de proef als na afloop van de proef. Er
worden hiertoe onder meer geluidsschermen aangelegd.

Hoe is de aansluiting van de A4 (verkeerskundig en financieel) op de A20 geregeld?
Een volledige aansluiting van Vlaardingen en Schiedam via de A20 en het Kethelplein op de A4 is in
de plannen opgenomen. Een definitief ontwerp van de aansluiting van de A4 Delft-Schiedam op het
Kethelplein/Beneluxtunnels is nog niet gereed. In het najaar wordt via een aantal ontwerpateliers - in
samenwerking met betrokkenen - het geschiktste ontwerp uitgewerkt. Zowel uitwerking, financiering als
daadwerkelijke realisatie van de aansluiting van Vlaardingen en Schiedam via de A20 en het Kethelplein
vinden plaats in een apart project onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en conform de in het
kwaliteitsprogramma gestelde doelen.

Is de verlengde veilingroute (N222/N54) een alternatief voor de A4 Delft-Schiedam?
De A4 is bedoeld om de A13 te ontlasten en de ontsluiting van het Westland te verbeteren. Om van
Den Haag in Rotterdam te komen, of preciezer: van het knooppunt Ypenburg naar het Kethelplein, zijn
in beginsel drie (hoofd)mogelijkheden: de A13, de Veilingroute N222-A20 en de te realiseren A4 DelftSchiedam. De route N222-A20 is tweemaal zo lang als de andere twee mogelijkheden. Dit betekent dat
er files met vertragingen van meer dan een kwartier op de A13 moeten zijn, wil de route N222-A20
aantrekkelijk worden. De huidige praktijk bevestigt dat ook. De Veilingroute is cruciaal voor de ontsluiting
van het Westland, maar wordt door doorgaand verkeer van Rotterdam naar Den Haag ook bij ernstige
files op de A13 nauwelijks gebruikt. Opwaardering van de N222 tot autosnelweg zal daar niet veel aan
veranderen. Er komen daarmee niet minder files op de A13. Er wordt alleen een bovengrens aan de
filevertraging gesteld. Dit probleem doet zich bij de A4 Delft-Schiedam niet voor. De A4 is een volwaardig
alternatief voor de A13, waarbij er niet eerst files op de A13 behoeven te staan om aantrekkelijk te zijn.
De weg levert niet alleen een reële bijdrage aan minder files op de A13, maar ook aan minder verkeer op
de A13 als er geen files zijn. Daarmee wordt de leefbaarheidproblematiek langs de A13 verlicht.
Naast verkeerskundige argumenten is er ook een aantal andere argumenten waarom de N222 geen
alternatief is voor de A4 Delft-Schiedam. De N222 is gedimensioneerd als een regionale ontsluitingsweg
met 2 x 1 rijstrook. Opwaardering naar een rijksweg van 2 x 2 rijstroken met aan beide zijden
een vluchtstrook komt neer op het slopen en het opnieuw bouwen van de weg met een ontwerp
waarbij rekening wordt gehouden met een zwaardere fundering, andere boogstralen in bochten en
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ongelijkvloerse kruisingen. Bovendien gaat de N222 net als de A4 Delft-Schiedam door bebouwd gebied.
Bij de inrichting van het Westland is echter nooit rekening gehouden met de aanleg van een snelweg, met
alle leefbaarheidsproblemen van dien. Ook zijn de kosten van een dergelijke weg aanzienlijk hoger, omdat
bij de A4 sprake is van reeds verworven grond terwijl bij de N222 gronden moeten worden aangekocht
waar nu huizen en kassen op staan.
Samengevat luidt het antwoord op de vraag of de N222 een alternatief is voor de A4 Delft-Schiedam:
de A4 is in de eerste plaats bedoeld om de problemen van de A13 op te lossen. De N222 staat precies
haaks op de verkeersstroom van de A13 en zal dat daarom niet kunnen. De A4 Delft-Schiedam kan dat wel,
omdat deze parallel loopt aan de A13 en daarmee aantrekkelijk is voor de hoofdstroom van het verkeer
tussen Rotterdam en Den Haag. Bovendien scoort de N222 qua kosten en leefbaarheid slecht.

Wordt het openbaar vervoer tussen Delft en Rotterdam ook opgewaardeerd?
Voor verbetering van het openbaar vervoer zijn de NS-spoortunnel in Delft en een kwaliteitssprong voor
het totale regionale openbaar-vervoerssysteem aan de orde. Voor beide onderwerpen bestaan voorstellen,
maar heeft concrete besluitvorming slechts gedeeltelijk plaatsgevonden.
Voor een uitbreiding van het spoortraject tussen Delft en Rotterdam tot vier sporen wordt voor het
gedeelte Rijswijk-Schiedam een verkenningsstudie uitgevoerd. Deze studie is vrijwel afgerond. De studie
geeft aan dat na 2010 capaciteitsproblemen op het traject kunnen worden verwacht. Belangrijk onderdeel
van de studie is de spoortunnel in Delft. In het BOR-pakket is voor deze spoortunnel een extra
rijksbijdrage opgenomen. De stand van zaken is als volgt:
Gewerkt wordt aan een procesovereenkomst met Delft om te komen tot een projectbesluit voor de
spoortunnel. De inzet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een viersporige tunnel. Het
ministerie heeft daar maximaal 640 miljoen gulden voor over. De rest moet via PPS worden opgebracht;
Als vervolg op de genoemde verkenning is Railned begonnen met een benuttingsstudie voor het hele
traject. Niet duidelijk is (onder meer door de HSL) of het probleem dermate groot is, dat dit alleen
met extra infrastructuur kan worden opgelost. Wellicht kunnen benuttingsmaatregelen, (25 kV, andere
beveiliging etc.), een afdoende oplossing bieden. Binnenkort wordt ook een verkenning voor het traject
Schiedam-Rotterdam gestart (1e kwartaal 2002). Door de gemeente Delft wordt verkend of een viersporige
tunnel mede is te gebruiken door het regionale openbaar vervoer.
Besluiten tot verbetering van het ov-netwerk tussen de regio’s Haaglanden en Rotterdam betreffen:
• RandstadRail tussen Rotterdam en Zoetermeer;
• ZORO-lijn (Zoetermeer-Rotterdam-lijn);
• RandstadRail op de Hofpleinlijn;
• Hofpleinlijn wordt via Rotterdam CS zonder overstappen aangesloten op noord-zuid metro en op het
tramlijnennet van Den Haag;
• Railverbinding Zoetermeer-Pijnacker-Delft-Den Haag-zuidwest, met uitstekende overstapmogelijkheden
in Delft en Pijnacker.

Vragen met betrekking tot de financiering
Wordt de weg volledig privaat gefinancierd?
De consortia De Rits en Prinsentocht hebben reeds enkele jaren geleden aangegeven dat de A4 in
samenhang met dubbel grondgebruik in het stedelijke gebied met PPS gefinancierd kan worden. De
inpassing van dit plan in het stedelijke en het landelijke gebied kan echter nog beter. De rapportage
van het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) doet hier een voorstel voor,
ontwikkeld in een samenwerking tussen uiteenlopende partijen. Waar de weg in de eerste Trajectnota/MER
390 miljoen gulden kost en in het voorstel van de consortia zo’n 640 miljoen gulden, bedragen de
kosten van het voorstel van de stuurgroep 1.085 miljoen gulden. Dit komt met name door een betere
inpassing en door aanvullende maatregelen in het aangrenzende gebied. De opbrengsten van tol bedragen
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naar verwachting tussen de 400 en 720 miljoen gulden, met als waarschijnlijkste opbrengst 590 miljoen
gulden. Door niet alleen de directe omgeving van de weg aan te pakken, maar een veel groter gebied,
komen voor de financiering van het voorstel - naast de opbrengsten van tol - diverse regionale en rijksfinancieringsbronnen in aanmerking (waaronder de 250 miljoen gulden uit het Bereikbaarheidsoffensief
Randstad).

Welk betalingssysteem wordt gekozen en heeft dit invloed op het ontwerp van de weg?
Aangesloten wordt bij de techniek en het inningssysteem dat wordt ontwikkeld voor de kilometerheffing.
Daarbij wordt uitgegaan van het concept MobiMiles, voorgesteld door de heer Pieper en momenteel verder
in ontwikkeling.

Wat is de hoogte van de beprijzing van de A4 Delft-Schiedam ?
De geprojecteerde A4 Delft-Schiedam levert de weggebruikers jaarlijks ruim 80 miljoen gulden op aan
reistijd- en afstandswinst. Gekapitaliseerd is dit ongeveer 1,2 miljard gulden. Een substantieel deel van
deze winst wordt door de weggebruikers ‘vrijwillig’ betaald in de vorm van tol. Tijdens de spitsperioden op
de A13 wordt het tarief afgestemd op de reistijdwinst en in de dalperioden op afstandswinst.
Voor de spitsperioden zijn twee tariefgrenzen berekend. Bij een tarief tot ƒ 8,50 is het aandeel verkeer
met als motief ‘woon-werk’ en ‘overig’ substantieel, daarboven daalt dit drastisch. Bij een tarief hoger dan
ƒ 11,- daalt ook het aandeel verkeer met als motief ‘zakelijk’ en ‘vracht’.
In de dalperioden zal het ‘woon-werk’ en ‘overig’ verkeer nauwelijks gebruikmaken van de tolweg. Het
tarief bedraagt ƒ 4,- omdat uit berekeningen blijkt dat bij een hoger tarief het aandeel verkeer met als
motief ‘zakelijk’ en ‘vracht’ daalt.
De berekende financieringsruimte van 400 tot 720 miljoen gulden is gebaseerd op een spitstarief van
ƒ 11,- respectievelijk ƒ 8,50 en een gelijkblijvend daltarief van ƒ 4,Naast de tolheffing zal de gebruiker van het traject A4 Delft-Schiedam - net als voor alle andere wegen ook kilometerheffing moeten betalen. De hoogte daarvan is nog niet bekend.

Vragen met betrekking tot de milieu-eisen (horen, zien, ruiken)
Voldoet het voorstel op basis van geactualiseerde gegevens aan de afgegeven garanties
voor geluid, zicht en stank?
Volgens de berekeningen die zijn uitgevoerd voor de Trajectnota/MER kunnen de geluids- en zichtgarantie
zowel bij een verdiepte ligging als bij een ligging op maaiveld worden gegeven tot een snelheid
van 100 km/uur, mits aan bepaalde akoestische uitvoeringseisen wordt voldaan. Een globaal onderzoek
heeft uitgewezen dat het actuele ontwerp voor de weg (basisvariant) aan de aangescherpte eisen van
het programma van eisen voldoet. Bij voortzetting van het project zal het uitgewerkte voorstel in de
vervolgfase gedetailleerd worden onderzocht.
In het open landelijke gebied worden de zichtlijnen niet doorkruist. De geluidsschermen, in de vorm van
groene dijkjes, zullen maximaal 2,5 meter hoog worden.
Bij realisatie van een tunnel in het gebied tussen Vlaardingen en Schiedam zal stankhinder niet aan de
orde zijn. In de periode tot 2010 neemt bovendien de emissie van stankgerelateerde stoffen door verkeer
af. Mocht echter toch nog overlast blijven bestaan bij de tunnelmonden, dan zullen hiertoe de benodigde
maatregelen worden getroffen. Bij overkluizing van de A4 in het stedelijke gebied wordt de luchtkwaliteit
volledig bepaald door de achtergrondbelasting, behalve bij de tunneluiteinden en de lozingspunten van
het afzuigsysteem. Op deze plaatsen worden zo nodig aanvullende maatregelen genomen, om aan de
luchtkwaliteitseisen in het stedelijke gebied te voldoen.

Leidt de A4 tot veiligheidsrisico’s?
Een nieuwe weg, of een bestaande weg die wordt aangepast, dient te voldoen aan de wettelijke
veiligheidsnormen. De A4 zal zodanig worden ontworpen, dat de weg aan die risico- en veiligheidsnormen
zal voldoen.
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Hoe wordt omgegaan met het feit dat Midden-Delfland een stiltegebied is?
De officiële term voor stiltegebied is Milieubeschermingsgebied in de zin van de Wet Milieubeheer.
Aan weerszijden van de A4 tussen Delft en Schiedam ligt zo’n gebied. In verband hiermee zijn over
de inpassing van de A4 afspraken vastgelegd tussen de reconstructiecommissie Midden-Delfland en de
Provincie Zuid-Holland. Hierbij gaat het onder meer om de hoogteligging van de weg en de hoogte van
de geluidswallen.
Afgesproken is dat het geluidsniveau overdag op 250 meter afstand van de weg niet meer dan 40
dB(A) mag bedragen (gemeten op een hoogte van 1,5 meter boven de grond). Met de toepassing
van dubbellaags-ZOAB en een deels halfverdiepte ligging zullen groene geluidswallen van 2,5 meter
voldoende zijn om aan de geluidsgarantie te voldoen. Conclusie is dat met de voorgestelde inpassing
de stiltegebieden van Midden-Delfland niet worden beïnvloed en dat de huidige zichtlijnen in het open
landschap kunnen worden gegarandeerd.

Vragen met betrekking tot de betekenis voor het landelijke gebied
Worden door de aanleg van de A4 verdwijnende natuurwaarden volledig gecompenseerd
en gaan de natuurwaarden er in het voorstel dus op vooruit? Hoe wordt versnippering
tegengegaan? Wordt dit onderzocht door een onafhankelijk adviesbureau?
Het verlies aan natuurwaarden door aanleg van de A4 Delft-Schiedam heeft betrekking op verstoring aan
weerszijden van de weg en op versnippering van leefgebieden.
Verstoring:
Uitgaande van een maximale geluidsbelasting van 40 dBA op 250 meter van de weg en ervan uitgaande
dat dit het gebied is waarbinnen verstoring plaatsvindt, heeft verstoring betrekking op een areaal van 4,5
km x 0,5 km = 225 hectare. Deze verstoring heeft voornamelijk betrekking op weidevogels.
Het kwaliteitsprogramma voorziet in de aanleg van 100 hectare nieuw natuurgebied. Daarnaast zal op een
areaal van 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer gestimuleerd worden. Licht agrarisch natuurbeheer
wordt op een areaal van 2000 hectare gestimuleerd. Tenslotte krijgt het gebied een zogenaamde
groenblauwe dooradering. Dat houdt in dat aanleg en onderhoud van circa 100 km aan lijnelementen als
slootkanten, knotwilgen, houtsingels enzovoort mogelijk wordt gemaakt. De aard van de te ontwikkelen
natuurwaarden wordt in samenspraak met onder meer agrarische en natuurorganisaties nader uitgewerkt.
Versnippering:
Voor versnippering gevoelige natuur is geconcentreerd aan de zuidzijde van Midden-Delfland en is
voornamelijk gekoppeld aan water. Het kwaliteitsprogramma voorziet in een ruim gedimensioneerde
ecologische passage ter hoogte van de Zweth en Slinksloot. Beide wateren blijven doorlopen aan
weerszijden van de A4. Daarnaast bevat het kwaliteitsprogramma maatregelen om de versnipperende
werking van de Schie en de A13 te verminderen.
Conclusie:
Natuurwaarden die verloren gaan, worden volledig gecompenseerd. Door de aanleg van nieuwe natuur gaat
de ecologische waarde van Midden-Delfland er met het kwaliteitsprogramma op vooruit. Met het slechten
van de barrières Schie en A13 verbetert de (ecologische) relatie van Midden-Delfland met de omgeving. In
die zin is er een meerwaarde voor het gebied te verwachten.
De rapportage van de stuurgroep bevat een ecologische onderbouwing van de voorgestelde maatregelen.
Deze onderbouwing is door het onafhankelijke adviesbureau Croonen Adviseurs opgesteld in samenspraak
met onder meer specialisten van de bij het project betrokken organisaties.
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Komen er extra waarborgen om verdere aantasting van Midden-Delfland
te voorkomen?
Het open en aantrekkelijk houden van Midden-Delfland lukt niet met één enkele afspraak, één beleidsplan
of één stimuleringsfonds. De praktijk wijst uit dat beïnvloeding van ruimtelijke ontwikkelingen een
brede, ambitieuze en gecoördineerde aanpak vraagt. Daarom hebben de betrokkenen een voorstel gemaakt
met een pakket van maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op verbreding en verdieping van
het grondgebruik, beïnvloeding van de grondhandel en de bestemming van de grond, en juridische
bescherming.
In dit pakket van maatregelen zitten twee elementen: vitaliseren en beschermen. Door Midden-Delfland
te versterken, worden negatieve ontwikkelingen (verrommeling, wegtrekken veehouders etc.) vanuit
de kracht van het gebied zelf voorkomen. Anderzijds moet Midden-Delfland worden beschermd tegen
krachtige economische sectoren als glastuinbouw en woningbouw.
Deze juridische bescherming wordt geregeld via de aanwijzing van Midden-Delfland tot een provinciaal
landschap. Het gebied krijgt daarmee een hogere bescherming dan in een regionaal park, wat
vergelijkbaar is met de huidige rijksbufferzone. Bovendien wordt vanwege de grote waarde van het
landschap een groene contour getrokken. Hierdoor wordt het landschap beschermd tegen ingrepen als
gevolg van bebouwing, infrastructuur en intensieve vormen van landbouw. Alle bestemmingsplannen van
de betrokken gemeenten en het streekplan zullen binnen drie jaar worden aangepast aan de voorgenoemde
beschermingsconstructies.

Vragen met betrekking tot de betekenis voor het stedelijke gebied
Heeft het plan een gunstig effect op het vestigingsklimaat ten zuiden van de A20 en
de woon- en leefomgeving ten noorden van de A20?
De A4 Delft-Schiedam maakt de te rijden afstand tussen Vlaardingen/Schiedam en Haaglanden beduidend
korter, en verstevigt ook de link met het Westland. Verbetering van de bereikbaarheid verbetert het
vestigingsklimaat voor bedrijven. De mate waarin dat gebeurt is locatiegebonden en hangt af van allerlei
andere factoren, zoals de productiestructuur van het gebied, het grondbeleid, de aanwezige arbeidsmarkt
en het imago van het gebied. Schiedam en Vlaardingen scoren momenteel op dat laatste punt niet echt
goed, en deze steden verdienen daarom een kwaliteitsimpuls.
Met het voorgestelde kwaliteitsprogramma gaan het stedelijke gebied en Midden-Delfland er in kwaliteit
op vooruit, terwijl de bereikbaarheid van de stadsdelen aanmerkelijk wordt verbeterd. Dit laatste kan,
wegens kortere reistijden, voor veel bewoners een positief effect hebben op de keuzemogelijkheden voor
werkgelegenheid en voorzieningen, en daarmee op de kwaliteit van leven en wonen in deze woonwijken.

Hoe ziet de aansluiting in Delft eruit en hoe zijn de leefbaarheidsproblemen in de
wijk Tanthof aangepakt?
De Delftse wijk Tanthof heeft veel last van het verkeer op de Kruithuisweg (de weg die de A4 en de
A13 met elkaar verbindt). De etmaalintensiteit op de Kruithuisweg neemt na realisatie van de A4 DelftSchiedam naar verwachting met circa 10% af (hierbij is uitgegaan van een situatie zonder tolheffing). De
leefbaarheid in de wijk Tanthof zal hierdoor verbeteren. Door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt
het hoofdwegennet relatief aantrekkelijker en het onderliggende wegennet relatief onaantrekkelijker.
Vrachtauto’s uit het Westland zullen daarom via de A4 (in plaats van via de Kruithuisweg en de A13)
naar het zuiden rijden. De wijk Tanthof wordt hiermee niet meer belast. Indien de vrachtwagens uit
het Westland toch blijven kiezen voor de route door de woonbebouwing van Delft, zullen aanvullende
maatregelen worden getroffen. Gedacht wordt aan afspraken met ondernemers die aangesloten zijn bij
de veiling (vervoersmanagement) en aan verkeersgeleidende maatregelen (bijvoorbeeld bewegwijzering,
aanpassen maximumsnelheid etc.). Hierdoor wordt de verbetering van de leefbaarheid in de wijk Tanthof
alsnog gewaarborgd.
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II Overzicht van gemaakte afspraken
Voor de inpassing van de A4 en voor de uitvoering van het kwaliteitsprogramma
is een groot aantal maatregelen denkbaar. Voor een goed onderbouwde keuze uit
de mogelijkheden is een helder programma van eisen nodig. Hieronder volgt het
overzicht. Voorgestelde individuele maatregelen mogen niet strijdig zijn met deze
eisen. Het totale pakket van maatregelen moet aan alle eisen voldoen.

Categorie 1: wettelijke eisen 6
De A4 Delft-Schiedam zal nu en in de toekomst aan de wettelijke (inpassings)eisen moeten voldoen. Het
gaat met name om milieueisen, veiligheidseisen en compensatie-eisen.

1-1 Geluidshinder in het stedelijk gebied
De normstelling uit de Wet Geluidhinder is van toepassing (Vlaardingen, Schiedam, Delft).
Grenswaarden (maximaal toelaatbaar geluidsniveau) luiden:
• 60 dB(A) geluidsniveau aan de gevel (buiten) bij bestaande woningen bij nieuwe autosnelwegen;
• 35 dB(A) binnen geluidsgevoelige objecten, zoals woningen.
Streefwaarde:
• 50 dB(A) geluidsniveau aan de gevel (buiten) bij bestaande woningen bij nieuwe autosnelwegen.
In het stedelijk gebied wordt voldaan aan de milieu-eisen doordat in de basisvariant gekozen is voor
een volledig gesloten tunnel.

1-2 Luchtkwaliteitseisen
Met ingang van 19 juli 2001 zijn nieuwe Europese richtlijnen voor de luchtkwaliteit van kracht.

Stoffen

EU-grenswaarde (g/m 3)

NO 2 uurgemiddelde

200 (99,8-percentiel; 2010)

NO 2 jaargemiddelde

40 (2010)

PM 10 24-uursgemiddelde

50 (90-percentiel; 2005)
50 (98-percentiel; 2010)

PM 10 jaargemiddelde

40 (2005)
20 (2010)

Benzeen jaargemiddelde

5 (2010)

SO 2 uurgemiddelde

350 (max. 24 keer per jaar overschreden; 2005)

SO 2 8-uursgemiddelde

125 (max. 3 keer per jaar overschreden; 2005)

Toelichting tabel: PM 10 = fijn stof; concentraties gelden voor het vermelde percentiel, het jaartal erachter
is het jaar waarin deze norm gehaald moet zijn.
6
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De luchtkwaliteit wordt bij een tunnel volledig bepaald door de achtergrondbelasting, behalve bij
de tunneluiteinden en de lozingspunten van het afzuigsysteem. Op deze plaatsen worden zo nodig
aanvullende maatregelen genomen om aan de luchtkwaliteitseisen in het stedelijke gebied te voldoen.

1-3 Externe veiligheid
Externe veiligheid kan worden uitgedrukt in een individueel risico en in een groepsrisico. Voor individuele
risico’s bestaan wettelijke normen (Nota Risiconormering). Voor groepsrisico’s is alleen een streefwaarde
gedefinieerd.
Individueel risico:
geeft de kans op een dodelijk ongeval in de omgeving van de weg als gevolg van een ongeval op die
weg. De grenswaarde hiervoor is gesteld op p = 10 -6/jaar (kans van optreden maximaal één miljoenste
per jaar).
Groepsrisico:
geeft de kans dat in één ongeval meer dan een zeker aantal slachtoffers valt. De oriëntatiewaarde
(streefwaarde) hiervoor is gesteld op p = 10 -2/N 2 per jaar per km wegvak
(waarin N = het aantal slachtoffers in één ongeval).

1-4 Interne veiligheid
Behalve de personen in de omgeving van de transportroute lopen ook de personen op de transportroute
een zeker risico: de interne veiligheid. In het bijzonder bij ondergrondse constructies en ter plaatse van
overkluizingen en overkappingen ontstaat een extra risico. Voor het interne groepsrisico is (nog) geen
streefwaarde geformuleerd.

1-5 Compensatie van natuurwaarden en recreatieve waarden
Natuurwaarden en recreatieve waarden die door aanleg van de A4 verloren gaan, moeten middels
het kwaliteitsprogramma worden gecompenseerd. Compensatie is ‘het creëren van nieuwe waarden die
vergelijkbaar zijn met de verloren gegane waarden. Indien het volledig onvervangbare waarden betreft,
heeft de compensatie betrekking op het creëren van zo vergelijkbaar mogelijke waarden’ (Structuurschema
Groene Ruimte). De richtlijnen voor compensatie zijn gehanteerd zoals verwoord in het Structuurschema
Groene Ruimte. Kort samengevat luiden deze:
• Als tot de ingreep wordt besloten, moet schade zoveel mogelijk beperkt worden (mitigeren). Het
restant aan schade moet gecompenseerd worden;
• Compensatie dient primair binnen het gebied te worden gevonden cq de directe omgeving;
• Het compensatiebeginsel is van toepassing op kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS), natuurontwikkelingsgebieden, kleinere natuurgebieden buiten de EHS (volgens streekplan,
Natuurbeschermingswet of bestemmingsplan), biotopen van aandachtssoorten, bossen en
grootschalige openbare recreatievoorzieningen;
• Geen nettoverlies voor iedere hiervoor genoemde categorie;
• Financiële compensatie alleen als fysieke compensatie niet mogelijk is.
Voor de kwaliteit van het gebied geldt verder:
Vernietiging:
niet van toepassing omdat de weg ter plaatse van het zandlichaam wordt aangelegd;
Verstoring:
is van toepassing op weidevogels. Onder een geluidsniveau van 47 dB(A) is er geen aantoonbare
verstoring bij weidevogels. Binnen de zone met een hogere geluidsbelasting bedraagt de gemiddelde
dichtheidsafname circa 40% 7. Het compensatiebeginsel is van toepassing op de ANL-gebieden (dit zijn
agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden) in Midden-Delfland aan weerszijden van het
7
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A4-tracé. Het beïnvloede oppervlak ANL-gebied dat gecompenseerd moet worden voor verstoring van
weidevogelpopulaties, bedraagt circa 75 hectare;
Doorsnijden van ecologische relaties:
ecologische relaties zijn in Midden-Delfland en voor zover in het geding bij aanleg van de A4 gekoppeld
aan de oost-west lopende (hoofd)watergangen: de Slinksloot en de Zweth. Het zijn deze ecologische
relaties die middels compenserende maatregelen in stand gehouden moeten worden.

Categorie 2: reeds gemaakte afspraken
In het kader van de reconstructie Midden-Delfland zijn tussen partijen reeds afspraken gemaakt over de
inpassing van de A4 op het gebied van zichtbaarheid en geluidshinder.

2-1 Geluidsbelasting in het landelijke gebied
Het geluidsniveau mag overdag op 1,5 meter hoogte niet meer dan 40 dB(A) bedragen op 250 meter
afstand van de weg (afspraak reconstructiecommissie - Provincie Zuid-Holland).
Deze afspraak is ook tot uitdrukking gebracht in de begrenzing van het milieubeschermingsgebied MiddenDelfland (stiltegebied): het A4-tracé inclusief een strook van 250 meter aan weerszijden ervan maakt geen
deel uit van het begrensde stiltegebied.

Categorie 3: aanvullende eisen naar aanleiding van het doorlopen traject voor het
project ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’
Aanvullende eisen aan de inpassing van de weg en het kwaliteitsprogramma zijn ontleend aan de inbreng
die is geleverd in de beide werkateliers (‘inzameldag’ en ‘kristallisatiedag’) en aan de inbreng van
deskundigen vanuit diverse disciplines en belangen in de productgroepen.

3-1 Ecologie
In aanvulling op de wettelijke compensatie-eisen moet het kwaliteitsprogramma een netto verbetering
van de natuurkwaliteit opleveren ten opzichte van de huidige autonome ontwikkeling (inclusief de
maatregelen die door de reconstructiecommissie worden uitgevoerd). Onder natuurkwaliteit worden de aan
het veenweide-cultuurlandschap verbonden waarden verstaan. Het gaat om weidevogels, schraallanden,
moerasvegetaties, rietlanden, oevervegetaties en moerasbos. Met het realiseren van alle maatregelen in
het kader van de reconstructie wordt de natuurkwaliteit al verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.
Het kwaliteitsprogramma moet een verdere versterking van de natuurwaarden opleveren. Het gaat hierbij
om het realiseren van ecologische verbindingen, het verbeteren van de inrichting van gebieden ten
behoeve van natuur en het toevoegen van nieuw natuurareaal.
Realiseren van verbindingen:
de Schie en de A13 vormen momenteel belangrijke ecologische barrières. Dieren moet op meerdere plekken
de mogelijkheid krijgen de Schie te passeren. Dat kan door polderwater en boezemwater langs een zone
van minimaal 100 meter dicht bij elkaar te laten lopen, dus zonder de extra barrière van bebouwing
en wegen. Aanvullende ecologische passages onder de A13 door dienen bij bestaande onderdoorgangen
gerealiseerd te worden. Het gaat om het verruimen van passagemogelijkheden en om een verbetering
van de inrichting;
Verbetering van de inrichting van gebieden:
met name in het huidige landbouwgebied moet meer natuurkwaliteit gerealiseerd worden door
natuurvriendelijker beheer (agrarisch natuurbeheer in verschillende zwaarten) en toevoeging van
natuurelementen (conform de landelijke regeling ‘Groenblauwe dooradering’);
Toevoeging van areaal:
100 hectare aan nieuw natuurgebied is noodzakelijk voor een duurzaam ecologisch functioneren.
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3-2 Recreatie
Met de reconstructie van Midden-Delfland wordt stevig geïnvesteerd in de verbetering van de recreatieve
mogelijkheden van Midden-Delfland. Het kwaliteitsprogramma moet ervoor zorgen dat met de A4 deze
mogelijkheden niet geschaad worden. De recreant moet zo min mogelijk overlast hebben van de A4. Bij
onder meer het ontwerp van recreatieve verbindingen moet hiermee rekening worden gehouden. Bovendien
moet het kwaliteitsprogramma een bijdrage leveren aan het actualiseren van recreatiedoelen ten opzichte
van de soms wat verouderde intenties van de reconstructiecommissie.
Die actualisering geldt met name voor:
Koppelen van functies:
waar de reconstructie nog sterk gericht is op functiescheiding, is het de intentie van het
kwaliteitsprogramma om functies meer te mengen. Ook het centrale landbouwgebied moet aantrekkelijk
zijn om in te recreëren;
Verbeteren van stad-land-relaties:
routes voor langzaam verkeer vanuit het Westland en de nieuwbouwlocatie Wateringse Veld moeten
verbeterd worden. Ook stad-land-relaties in functionele zin zijn voor verbetering vatbaar (denk aan afzet
van landbouwproducten in de stad, stichten van een dependance van een museum etc.).

3-3 Landbouw
Het kwaliteitsprogramma moet ervoor zorgen dat de landbouwsector een blijvende toekomst heeft in
Midden-Delfland. Gezien de huidige perspectieven voor de productielandbouw zal dat vaak een toekomst
van ‘groen ondernemen’ zijn: naast en in de plaats van producent van melk en vlees zal de boer van de
toekomst steeds vaker de producent van natuur, zorgvoorzieningen, recreatie etc. zijn.
Voor een duurzame landbouw zijn de volgende impulsen noodzakelijk:
Behoud van landbouwgrond voor de sector:
speculatie en aankopen door stedelingen (voor paardenweitjes) verdringen de veehouderij. Grondbeleid
moet ervoor zorgen dat grondprijzen laag blijven en de grond beschikbaar blijft voor de boer;
Creëren van nieuwe afzetmarkten:
streekeigen kwaliteitsproducten als Midden-Delflandse kaas en dagverse melk moeten worden afgezet in
de omliggende stad;
Nieuwe producten: vooral voor de productie van natuur is perspectief. Het kwaliteitsprogramma moet
natuurproductie faciliteren, zodanig dat een inkomen uit natuurproductie binnen bereik komt. Nieuwe
producten zijn ook: zorg, recreatie, kunst, horeca etc.
Bescherming tegen bedreigingen van buitenaf:
kwaliteitsimpulsen alléén zijn onvoldoende. Midden-Delfland moet ook afdoende beschermd worden tegen
bedreigingen van buiten (verglazing, woningbouw). Een voldoende hard planologisch en/of juridisch
instrumentarium is daarvoor een vereiste.

3-4 Waterhuishouding
Het kwaliteitsprogramma moet een substantiële bijdrage leveren aan de waterhuishoudkundige opgaven
voor Midden-Delfland. Uitgangspunt voor de waterhuishoudkundige opgaven is het waterbeleid in de 21ste
eeuw en het daarin gehanteerde middenscenario met betrekking tot klimatologische veranderingen voor de
situatie in het jaar 2050. Voor Midden-Delfland betekent dit:
• Garanderen van veiligheid tegen overstromingen en/of doorbreken van boezemkaden voor eens in de
100 tot 300 jaar. Hiervoor is onder andere extra bergingscapaciteit nodig van in totaal 1,5 miljoen m 3
langs de Zweth en 0,5 miljoen m 3 langs de Schie;
• Tegengaan van wateroverlast in polders en boezemland voor eens in de 10 tot 100 jaar. Een eerste
berekening geeft aan dat het voor het hele grondgebied van het hoogheemraadschap (ongeveer 40.000
hectare) gaat om een extra bergingscapaciteit van 2 miljoen m 3;
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• Tegengaan van watertekort/verdroging door bijvoorbeeld flexibel peilbeheer en strategische
watervoorraden. Bij het aanleggen van een watervoorraad gaat het globaal om 2 miljoen m 3 om heel
Midden-Delfland zelfvoorzienend te maken;
• Verbeteren van de waterkwaliteit volgens nader te bepalen (gebiedsgedifferentieerde)
kwaliteitsdoelstellingen (onder meer via het vasthouden van gebiedseigen water en het
beperken van gebiedsvreemd water).

3-5 Cultuurhistorie
De rijke cultuurhistorie van Midden-Delfland mag niet geschaad worden. Het kwaliteitsprogramma moet
een substantiële bijdrage leveren aan het versterken van het cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld
door het toegankelijk en beleefbaar maken van archeologische vindplaatsen en door het restaureren van
waardevolle bebouwing.

3-6 Landschap
De A4 moet zodanig aangelegd worden dat deze niet storend is in het landschap. Dat betekent geen
(licht)hinder van bewegwijzering of wegverlichting en een eis van maximaal 2,5 meter hoge groene dijkjes
vanaf maaiveld als geluids- en zichtwerende voorziening in Midden-Delfland. Deze hoogte komt namelijk
overeen met die van de boezemkades in de regio.
Overigens is het besef van reliëf bij de meeste mensen beperkt. Het verschil tussen een dijkhoogte van
4,3 meter en 2,5 meter is in de praktijk moeilijk waarneembaar. Het criterium is om deze reden alleen
geformuleerd voor het open weidegebied (tussen de Zuidkade en de Woudweg). Vanzelfsprekend betekent
een niet storende aanleg in het landschap ook dat vrachtauto’s niet te zien mogen zijn.
Niet alleen de A4 is een element dat de kwaliteit van het landschap beïnvloedt. De kwaliteit van
het landschap wordt vooral bepaald door de openheid, het verkavelingspatroon en het natuurlijke
reliëf (kreekruggen). Het kwaliteitsprogramma moet erop gericht zijn de actuele kwaliteit te
behouden en verloren gegane kwaliteit (met name openheid) te herstellen. Ook het toevoegen
van landschapselementen vergroot de landschappelijke kwaliteit. Onder ‘Landbouw’ (bescherming) en
‘Ecologie’ (groenblauwe dooradering) genoemde elementen hebben ook een positief effect op het
landschap.

3-7 Mobiliteit
Enerzijds mag de A4 geen versnipperende werking hebben voor (met name) het langzaam verkeer in
Midden-Delfland. Bestaande wegen die het dijklichaam kruisen moeten dan ook in stand blijven. Dat geldt
tevens voor verbindingen ten noorden van het Kethelplein tussen Vlaardingen en Schiedam (Laan van
Bol’es, Europaboulevard, Woudweg). Anderzijds moet het kwaliteitsprogramma maatregelen bevatten om
ongewenst sluipverkeer tegen te gaan.

3-8 Stedelijke relaties tussen Vlaardingen en Schiedam
Het dijklichaam is zowel de groene uitloper van Midden-Delfland de stad in, als een groene buffer tussen
de woongebieden van Vlaardingen en Schiedam. De strook waar de A4 komt, moet deze functies behouden.
Uitgangspunt hierbij is dubbel grondgebruik

3-9 Kwaliteitsimpuls in stedelijke gebied Vlaardingen en Schiedam
Stedelijke kwaliteitsimpulsen hebben betrekking op:
Herstructurering van naoorlogse woonwijken:
de aanleg van de A4 betekent geen belemmering voor eventuele functieveranderingen in dit gebied.
Het wegnemen van onzekerheid over aanleg van de weg levert kansen op voor het oplossen van
herstructureringsopgaven. De weg moet zodanig ingepast worden, dat die kansen benut kunnen worden en
er meerwaarde ontstaat voor het stedelijke gebied van Vlaardingen en Schiedam;
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Knooppuntontwikkeling:
de A4 moet zodanig aangelegd worden, dat kansen voor knooppuntontwikkeling gerelateerd aan het
Kethelplein en de omgeving van Vijfsluizen maximaal te benutten zijn;
Herstructurering verouderde bedrijfsterreinen: de A4 moet zodanig gerealiseerd worden dat het de
herstructurering van het Vlaardingse havengebied bevordert.

3-10 Geen hinder in het stedelijke gebied van Vlaardingen en Schiedam
Geluid:
voor geluidshinder gelden de wettelijke normen als geformuleerd in categorie 1 van dit overzicht;
Zicht:
de A4 mag geen visuele hinder opleveren voor het stedelijke gebied van Vlaardingen en Schiedam.
Dat is geïnterpreteerd als de eis dat geen auto’s te zien mogen zijn en dat afschermende
maatregelen aantrekkelijk zijn vormgegeven (bijvoorbeeld als begroeide wallen). Ook moeten de bestaande
verbindingen ten noorden van het Kethelplein tussen Vlaardingen en Schiedam niet zodanig gemodificeerd
worden, dat ze extra visuele hinder opleveren;
Stank:
de A4 mag niet tot stankoverlast leiden in het stedelijke gebied. Indien noodzakelijk worden hiertoe
aanvullende maatregelen genomen bij de punten waar de gassen uit de tunnel worden afgevoerd.

3-11 Verkeerskundige eis
De A4 Delft-Schiedam moet toegankelijk zijn voor al het verkeer met uitzondering van explosiegevaarlijke
stoffen (dat wil zeggen categorie 1, wat vergelijkbaar is met de Beneluxtunnel). Voor een
goede verkeerskundige afwikkeling is een Kethelplein met volledige aansluitingen in alle richtingen
noodzakelijk. Vlaardingen en Schiedam moeten op de A20 aangesloten blijven, waarbij het huidige aantal
aansluitingen blijft gehandhaafd.

3-12 Kosteneffectiviteit
Maatregelen moeten een zo groot mogelijke opbrengst geven tegen zo laag mogelijke kosten in termen
van gebiedskwaliteit, economische potenties en milieu. Daarmee kan uit elke bestede gulden aan het
kwaliteitsprogramma een maximaal rendement voor de regio worden behaald. Bij twee maatregelen die
beiden aan het programma van eisen voldoen, heeft de maatregel met de laagste kosten de voorkeur.
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III Argumenten met betrekking tot
de A4 Delft-Schiedam
In het NVVP is een afgewogen pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid
afgesproken. Zowel uitbreiding van het openbaar vervoer als van wegen is in het NVVP aan de orde. De
A4 Delft-Schiedam is daarvan een uitwerking.
Met de ondertekening van het BOR-convenant hebben de Stadsregio Rotterdam, het Stadsgewest
Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland aangegeven achter realisatie van de A4 Delft-Schiedam te staan.
In de rapportage ‘Kansen benutten, impasses doorbreken’ is aangegeven dat het kwaliteitsprogramma tot
stand is kunnen komen mede omdát besluitvorming over de A4 Delft-Schiedam in dit verband niet aan de
orde is. De stuurgroep doet in het rapport dan ook geen uitspraken over nut en noodzaak van de A4.
De grote maatschappelijke interesse voor het plan Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam is
daarentegen mede gebaseerd op de controverse tussen enerzijds het aanleggen van een nieuw stuk
snelweg om redenen van bereikbaarheid en anderzijds het voorkomen van verdere milieuhinder en behoud
van ruimtelijke kwaliteit in Midden-Delfland, het laatste groengebied van formaat in de regio. Nut en
noodzaak van de A4 kunnen in beschouwende zin in deze rapportage dan ook niet achterwege blijven.
De begrippen nut en noodzaak liggen in elkaars verlengde. Het onderstaande gaat in op het nut van
de A4 door Midden-Delfland. Of dit (maatschappelijke) nut van een dergelijke orde is dat van noodzaak
gesproken kan worden, blijft in deze rapportage in het midden. Tegenover maatschappelijk nut staan
maatschappelijke kosten. Ook deze worden belicht.

Het nut van de A4 Delft-Schiedam
Maatschappelijke baten van de aanleg van de A4 hebben betrekking op de vermindering van files, de
vermindering van de economische kwetsbaarheid, de vergroting van de efficiëntie van het wegennet, de
afname van het sluipverkeer, de vergroting van de verkeersveiligheid, de verlaging van geluidsbelasting en
luchtverontreiniging in Overschie en reistijd- en afstandswinst.
Maatschappelijke kosten hebben betrekking op de milieukwaliteit (emissie, geluidshinder, stank),
verstoring van het landschap (visuele hinder) en verstoring van het ecosysteem (barrièrewerking,
doorsnijding van ecosystemen). Het kwaliteitsprogramma is erop gericht om de maatschappelijke kosten
te minimaliseren.
De volgende paragrafen geven een inschatting van de mogelijke baten en kosten die optreden bij de
aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Een nadere kwantificering en onderbouwing maakt deel uit van de
(aanvullende) MER-procedure die volgt op besluitvorming over de A4 Delft-Schiedam.

Maatschappelijke baten
Minder files
Aanleg van de A4 zorgt voor een grotere capaciteit op het hoofdwegennet tussen de agglomeraties Den
Haag en Rotterdam. Gekoppeld aan maatregelen om de groei van het autoverkeer te verminderen, is het
de verwachting dat hiermee de filevorming op het hoofdwegennet (A13, A20, A16) en het onderliggende
wegennet afneemt.
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Verminderen economische kwetsbaarheid van de Zuidvleugel
De A13 is momenteel de slagader tussen twee agglomeraties met één miljoen inwoners elk. Bovendien
is het een kwetsbare slagader met een grote hoeveelheid vrachtverkeer van en naar het Rotterdamse
havengebied. Aanleg van de A4 maakt de verkeersafwikkeling minder kwetsbaar voor calamiteiten.

Ruimtelijke economische ontwikkeling
De groei van het Bruto Regionaal Product in de Zuidvleugel loopt al jaren achter bij de groei van het
gemiddelde Bruto Regionaal Product in Nederland. Eén van de oorzaken hiervan is dat de Zuidvleugel
letterlijk en figuurlijk vastloopt. Door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt een impuls gegeven aan
de economische vitaliteit van de Zuidvleugel.

Vergroten efficiëntie wegennet
Met de aanleg van de A4 vindt een grotere scheiding plaats tussen het doorgaande verkeer en het woonwerkverkeer. Verwacht wordt dat dit een efficiënter gebruik van het wegennet oplevert en daarmee leidt
tot een afname van filevorming en een verbetering van de doorstroming op de A13 en A20.

Afname van het sluipverkeer en vergroten van de verkeersveiligheid
Aanleg van de A4 maakt de verkeerssituatie in de regio veiliger, met name omdat sluipverkeer
teruggedrongen wordt. Ten opzichte van de nulsituatie kan de A4 een jaarlijkse afname van 22
verkeersslachtoffers opleveren (ziekenhuisopnames en dodelijke slachtoffers).

Verlaging geluidsbelasting en luchtverontreiniging in Overschie
De geluidsbelasting en de luchtverontreiniging van de Rotterdamse wijk Overschie, gevolg van hoge
verkeersintensiteiten op de A13 en de A20, kunnen met de aanleg van de A4 afnemen. De intensiteit
op de A13 zal naar verwachting afnemen met 40.000 motorvoertuigen per etmaal. Om deze kwaliteit
ook op termijn te waarborgen, zullen op de A13 aanvullende maatregelen moeten worden genomen in
de vorm van onder andere verkeersmanagement en het ‘homogeniseren’ van het verkeer (minder grote
snelheidsverschillen, bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid).

Economische baten: reistijdwinst en afstandswinst
Maatschappelijke baten kunnen ten dele in geld uitgedrukt worden 8. Reistijdwinst en afstandswinst
(kortere verbindingen) leiden tot een direct economisch voordeel. Deze zijn berekend op circa 1.200
miljoen gulden (gekapitaliseerd). Deze voordelen komen vooral ten goede aan de regio’s Haaglanden
en Rotterdam.

Maatschappelijke kosten
Emissies
Naar verwachting zullen er door de aanleg van de A4 Delft-Schiedam 50.000 extra motorvoertuigen per
etmaal rijden. Hierdoor stijgen de emissies. Anderzijds nemen de emissies door autoverkeer af doordat
de trajectsnelheid op de A13 omhoog gaat richting 80 km/uur. Dat is de optimale trajectsnelheid met
het oog op luchtverontreiniging. Indien nodig zullen hiervoor verkeersregulerende maatregelen worden
getroffen. Dergelijke maatregelen beperken ook de groei van het autoverkeer als gevolg van het aanleggen
van extra infrastructuur.

Geluidshinder, zicht en stank
Tussen Delft en Schiedam zullen over de A4 ongeveer 90.000 motorvoertuigen per etmaal rijden. Dit zal
leiden tot extra geluidshinder.
Het programma van eisen voor de A4 Delft-Schiedam is gebaseerd op een optimale benutting van de A4.
8
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Er wordt voldaan aan de afgegeven geluidsgaranties voor het stiltegebied Midden-Delfland. De
hoogteligging van de weg en geluidswerende voorzieningen zullen naar verwachting geluidshinder in het
landelijke gebied afdoende beperken.
In het stedelijke gebied wordt de weg overdekt. De weg is hier nauwelijks hoorbaar, nauwelijks zichtbaar
en nauwelijks ruikbaar. Pas nabij het Kethelplein komt de weg bovengronds.
De weg is niet zichtbaar in het open landelijke gebied. Bij een halfverdiepte ligging zullen de
geluidswerende voorzieningen zodanig worden aangelegd, dat ze niet storen in het landschap (2,5 meter
hoge dijkjes vergelijkbaar met de boezemkades in het gebied).

Barrièrewerking
Belangrijke ecologische relaties liggen aan de zuidkant van Midden-Delfland. Deze worden doorsneden
door de A13 en de Schie. Met een ruim gedimensioneerde ecologische passage wordt zoveel mogelijk
voorkomen dat de A4 een ecologische barrière wordt. Daarnaast voorziet het kwaliteitsprogramma in het
opheffen van de barrièrewerking van bestaande infrastructuur (Schie en A13).

Schaalniveau
De maatschappelijke kosten zijn hoofdzakelijk lokaal en regionaal bepaald, terwijl de baten grotendeels
op een hoger schaalniveau spelen. Om de maatschappelijke kosten te compenseren, is in dit rapport
ingezet op concrete verbeteringen op regionaal schaalniveau.

Leefbaarheid en veiligheid
De milieubelasting in de steden Vlaardingen, Schiedam en Delft is groot. Alles dient erop gericht te zijn
die te verminderen. Leefbaarheid en veiligheid dienen daarbij voorop te staan. Aanleg van de A4 draagt
daar niet aan bij, maar vergroot deze belasting. Bovendien dreigen de steden te worden ingeklemd door
infrastructuur en/of industrie.
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IV Nog te beantwoorden vragen
Met deze rapportage zijn de meeste vragen beantwoord. Een aantal meer
gedetailleerde vragen echter nog niet. Mede op grond van deze constatering wordt
voorgesteld een (aanvullende) MER uit te voeren. Beantwoording van de openstaande
vragen kan dan plaatsvinden in deze (aanvullende) MER.

In de nieuwe MER dient de voorgestelde ‘basisvariant’ te worden afgewogen tegen
andere alternatieven. Onder andere tegen:
1. de opgeschaalde en verlengde ‘Veilingroute’ (op basis van de jongste inzichten van Immers en
Westland met betrekking tot ontvlechting van regionaal en doorgaand verkeer, en de benutting van
het onderliggend wegennet voor regionaal verkeer),
2. de uitwerking van de A4 Delft-Schiedam conform het voorstel van het adviesbureau BGSV in opdracht
van de gemeente Delft en Schiedam.
3. openbaar vervoer.

Globaal dienen in de MER de volgende vragen te worden beantwoord:
1. Voldoet de inpassing van de weg aan de gestelde kwaliteitseisen?
2. Levert de weg elders (ontlasting, doorstroming, milieu) de beoogde winst op?
3. Voldoet de verkeersdoorstroming op de A4en op de relevante door deze weg beïnvloede wegvakken?
4. Past aanleg van de weg in een integrale verkeers- en vervoersvisie?
5. Wegen de baten van aanleg van de weg op tegen de te maken kosten?

Meer gedetailleerd gaat het om de volgende vraagstukken:
• Een nadere technische uitwerking van de plannen met betrekking tot aanleg van de A4 MiddenDelfland, inclusief aansluitingen;
• Een integrale verkeers- en vervoersanalyse van de regio tot 2020, rekening houdend met effecten van
tolheffing, openbaar vervoer en sluipverkeer, en waarbij wordt ingegaan op de vragen met betrekking
tot de mogelijke knelpunten bij het Kethelplein en de Beneluxtunnel;
• Een nauwkeurige berekening van milieueffecten van de ‘basisvariant’ op basis van de geleverde
technische uitwerking, op basis van geactualiseerde verkeersprognoses en op basis van het maximale
gebruik van een 2 x 2 weg;
• Het weergeven van milieueffecten bij de te verwachten knelpunten (aansluitingen bij verkeerspleinen,
tunnelmonden, tunnelopeningen), daarbij onderscheid makend tussen een aantal relevante trajectdelen:
Kruithuisplein-Zuidkade, met name vanwege de effecten op de Delftse woonwijk Tanthof, en de
Kruithuisweg vanwege eventuele maatregelen om op deze weg winst te boeken door het zoveel
mogelijk weren van vrachtverkeer;
Zuidkade-Woudweg, vanwege de geluids- en zichtgarantie voor Midden-Delfland;
Woudweg-halverwege Europaboulevard en Laan van Bol’Es; hier gaat het om het stedelijke gebied
tussen Schiedam en Vlaardingen waarvoor door de Vlaardingse gemeenteraad de eis van ‘niet
zien, niet horen, niet ruiken’ is afgegeven;
Halverwege Europaboulevard en Laan van Bol’Es tot en met Kethelplein; ook langs dit
trajectdeel is de stedelijke kwaliteit van Schiedam/Vlaardingen in het geding. Hier liggen nog tal
van ontwerptechnische, verkeerstechnische en milieuvragen
Overschie ten weerszijden van de A13, waarbij moet worden aangegeven met welke aanvullende
maatregelen mogelijke milieuwinst vanwege de aanleg van de A4 kan worden versterkt.
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V Brief van de minister
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Aan
Bestuurlijk Beraad A4 Midden-Delfland t.a.v. de heer N.J.G. Janssens
Postbus 21051
3001 AB ROTTERDAM
Contactpersoon

Doorkiesnummer

drs F.H.M. Trooster

070 – 3516635

Datum

bijlagen(n)

15 september 2000

1

Ons Kenmerk

Uw Kenmerk

DGP/VI/U.oo.o2742

SR/2000/983/pv

Onderwerp
A4 Delft-Schiedam

Geachte heer Janssens,
Met veel aandacht heb ik kennis genomen van de brief van uw voorganger omtrent het procesvoorstel voor
de A4 Delft-Schiedam. Het voorstel bevat veel elementen welke ik onderschrijf. Ik heb er vertrouwen in
dat gezamenlijk een proces te doorlopen is, dat succesvol zal zijn voor alle betrokken partijen.
Op enkele onderdelen van het procesvoorstel stel ik aanscherpingen voor. De afspraken welke ik met
u en uw collega’s uit het Bestuurlijke Beraad zal maken over het BOR zullen bepalend zijn voor de
publieke financiële inbreng. Daaruit volgt dan ook dat de positie van Rijkswaterstaat in deze fase van het
proces die van de wegbeheerder zal zijn, welke op verzoek alle deskundige medewerking aan het proces
zal geven. Voorop staat dat de A4 Delft-Schiedam als tolweg wordt gerealiseerd in een PPS-constructie.
Als onverhoopt deze PPS-constructie niet tot stand komt ontstaat een nieuwe situatie. Daarover heb ik
toegezegd dat indien onvoldoende private bijdragen worden gerealiseerd. Het aan rijkszijde gereserveerde
totale bedrag voor PPS bestemd blijft ter oplossing van de ernstigste knelpunten op de wegvakken die
deel uitmaken van de doorstroomroute. Naast de afspraken die ik maak in het kader van BOR blijven de
afspraken met betrekking tot geluid- en gezichtsgarantie en financiële bijdrage (2,3 mln) aan Deelplan
Abtswoude van kracht.
De voorbereiding van een contractering en publieke procedures (Tracéwetprocedure) zullen in daarop
volgende fasen aan bod komen.
Ik heb uw voorstel overgenomen en conform deze wijzigingen aangepast (zie bijlage), en ben graag bereid
daarvoor als opdrachtgever voor de stuurgroep te functioneren.
Hoogachtend,
de Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos
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Procesopzet Integrale Aanpak A4 Delft-Schiedam
1. Inleiding
Rond de A4 Delft-Schiedam is sinds het begin van het jaar 2000 veel gebeurd: de marktconsultatie voor
PPS is afgerond, het Bereikbaarheidsoffensief Randstad is uitgekomen en besproken in de Tweede Kamer.
De Provincie Zuid-Holland heeft een voorstel geïntroduceerd voor de inpassing in brede zin, en tenslotte
lieten ook nu weer belangengroepen van zich horen.
Voor een succesvol vervolg van dit - maatschappelijk gevoelige - project is het van het grootste belang
ervoor te zorgen dat alle partijen met gelijke verwachtingen een volgende fase in gaan. Deze procesopzet
geeft de schets aan van het vervolg.

2. Toelichting op de laatste ontwikkelingen
De marktconsultatie heeft opgeleverd dat:
• private partijen interesse hebben voor een PPS-project rond de A4;
• private partijen vroeg bij de planvorming betrokken willen worden.
Private partijen geven echter ook aan dat de minister er verstandig aan doet op een aantal punten
een andere insteek te kiezen als het marktconsultatiedocument aangeeft:
• V&W moet meer nadrukkelijk een rol hebben in het proces;
• een publiek-publieke samenwerking is eerst nodig opdat de publieke partijen op één lijn komen;
• nadere afspraken moeten worden gemaakt over te dragen risico’s;
• het programma van eisen moet verder worden uitgewerkt.
De minister heeft aan de Tweede Kamer de wens te kennen gegeven in overleg met betrokken partijen een
proces te starten dat uiteindelijk leidt tot verbetering van de bereikbaarheid via realisatie van de weg.
Het Bereikbaarheids Offensief Randstad is door de minister uitgebracht en besproken in de Tweede
Kamer, met als resultaat:
• de A4 Delft-Schiedam staat opgenomen in de pakketten voor PPS
• de minister gaat voor 1 oktober verdere afspraken maken met de regio’s over de voorgestelde pakketten;
• de inpassing van de weg geschiedt in lijn met het plan van de Provincie Zuid-Holland;
• onder leiding van dhr. Brinkman gaat een publiek-private werkgroep aan de slag om PPS-arrangementen
voor de gehele A4 doorstroomroute voor te bereiden, met resultaat op 1 oktober.
Een Wet bereikbaarheid en mobiliteit is in voorbereiding, waarin (op basis van nu bekende concepten)
gesproken wordt van een nationale wegcompagnie welke tolheffing regelt.
De gemeente Vlaardingen heeft uitspraken gedaan over de stedenbouwkundige ontwikkeling langs de
A4 en de A20.
Belangengroepen en burgers hebben via publiciteit en brieven aandacht gevraagd voor de geluid- en
zichtgarantie en voor de verkeersafwikkeling.

3. De kern van het proces
• Gestart wordt met een publiek-publieke samenwerking voor de A4 Delft-Schiedam.
• Een kwaliteitsprogramma voor Midden-Delfland en het stedelijk gebied wordt hieraan verbonden.
• Het proces ligt in handen van een stuurgroep welke wordt voorgezeten door de Provincie Zuid-Holland.
• De publieke bijdrage aan de financiering wordt bepaald door nadere afspraken tussen de minister
en de regio over het BOR.
Pas na besluitvorming over deze fase komen contractering van private partijen en planprocedures (als de
Tracéwetprocedure) aan de orde. Ik stel voor dat de stuurgroep in deze fase (een) private partij(en) of een
vertegenwoordiger ervan bij het proces betrekt voor de innovatieve inbreng.
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Uiteindelijk zal dit proces moeten resulteren in een uitgewerkt programma van eisen voor het gehele
pakket, op basis waarvan alle betrokken overheden in het najaar van 2001 besluitvorming kan
plaatsvinden over de uitvoering van het gehele pakket. De maatregelen, zoals die onder punt 5 van
deze bijlage worden uiteengezet, vormen een samenhangend en uitgebalanceerd geheel en zijn daarom
uitgangspunt voor dit gehele pakket.

4. Schets van het kwaliteitsprogramma voor Midden-Delfland en het
stedelijk gebied
Doel van het programma
Het kwaliteitsprogramma heeft als doel schijnbaar tegenstrijdige belangen van bereikbaarheid enerzijds
en natuur, recreatie en woonklimaat anderzijds zodanig bij elkaar te brengen dat alle belangen er bij
gebaat zijn.

Onderdelen van het programma
• de A4 Delft-Schiedam;
• de fysieke verbinding van Midden-Delfland met Oude Leede voor natuur en recreatie;
• de toekomst van Midden-Delfland als duurzaam groengebied;
• de stedenbouwkundige wisselwerking tussen de weg en het stedelijk gebied van Schiedam en
Vlaardingen.

Organisatorisch kader
Naar verwachting ontstaat en blijft bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak alleen bestaan indien al
deze onderdelen ook werkelijk gerealiseerd worden. Gezien de schaal van het programma en gezien het
karakter van gebiedsgerichte ontwikkeling is de Provincie Zuid-Holland de meest aangewezen partij om de
onderdelen in een totaal programma aan te sturen.
Een stuurgroep is nodig welke de verantwoordelijkheid draagt voor continuïteit en evenwicht.
Deelnemers van de stuurgroep zullen zijn:
• de provincie Zuid-Holland (vz);
• de Stadsregio Rotterdam;
• het Stadsgewest Haaglanden;
• de gemeente Schipluiden, de gemeente Delft, de gemeente Vlaardingen, de gemeente Schiedam, de
gemeente Pijnacker, de gemeente Maasland;
• Rijkswaterstaat.
In dit stadium neemt Rijkswaterstaat deel aan de stuurgroep vanuit haar positie als deskundig
wegbeheerder en verricht werkzaamheden op verzoek van de stuurgroep. Tevens kan in deze fase het
bedrijfsleven participeren voor de innovatieve inbreng. Specifiek zal nog beoordeeld moeten worden de
positie van de Reconstructiecommissie Midden-Delfland en het Recreatieschap Midden-Delfland.

Maatschappelijke inbreng
Een dergelijk proces kan niet succesvol zijn zonder voeling met en voeding van belanghebbende
maatschappelijke organisaties. Het is denkbaar dat per onderdeel contact is met maatschappelijke
organisaties, maar gezien het belang van het evenwicht van het gehele pakket is het wenselijk dat op
het niveau van de stuurgroep een overleg wordt georganiseerd. Bij maatschappelijke organisaties kan
worden gedacht aan natuur- en milieuorganisaties (Stichting Stop RW19/A4, Stichting Natuur en Milieu,
Vereniging Natuurmonumenten, Midden-Delflandvereniging), aan bewonersorganisaties, aan organisaties
welke het bedrijfsleven vertegenwoordigen (Kamers van Koophandel, HWV) en bijvoorbeeld de ANWB.
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Planning
Op korte termijn kan worden gestart met het programma. Het is wenselijk dat de besluitvorming over een
uitgewerkt pakket in het najaar van 2001 kan worden afgerond.
Een planning op werkzaamheden moet nog worden opgesteld. Gezien de hoeveelheid tijd die nodig is om
een organisatie in werking te stellen, de hoeveelheid tijd die nodig is om sommige grote onderdelen uit
te werken en de hoeveelheid tijd die nodig zal zijn voor bestuurlijke afstemming, moet naar verwachting
zeker een jaar worden uitgetrokken.

5. De vier onderdelen van het kwaliteitsprogramma
Bij het “Plan Norder” wordt vooral gedacht aan de vogelvluchtperspectief-tekening welke is gemaakt.
Het plan bevat nadrukkelijk meerdere onderdelen. Het onderstaande gaat meer op de inhoud van die
vier onderdelen in.

De A4 Delft-Schiedam
Het doel van dit onderdeel is het maken van een plan voor hoe de A4 Delft-Schiedam er uit moet komen te
zien. Dit plan vormt de basis voor een publiek-private samenwerking in een latere fase.
Daarbij komt in ieder geval aan de orde een programma van eisen voor de inpassing van de weg in zowel
Midden-Delfland als het stedelijk gebied.
Daarnaast kunnen ook aan de orde komen:
• een programma van eisen dat betrekking heeft op verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bij
oplevering van de weg;
• onafhankelijk onderzoek over de geluid- en zichtgarantie en de verkeersafwikkeling;
• een set afspraken betreffende de mogelijkheden van dubbel grondgebruik.

De fysieke verbinding van Midden-Delfland met Oude Leede voor natuur en recreatie
Doel hiervan is de versterking van de GroenBlauwe Slinger in Midden-Delfland door het versterken van
oost-west relaties en door uitbreiding met Oude Leede.
De maatregelen ten behoeve van deze oost-west relaties zijn op te delen in twee onderdelen:
• maatregelen welke direct met de A4 Delft-Schiedam te maken hebben;
• maatregelen met als doel het opheffen van de barrièrewerking van de A13, Schie en spoorlijn.
De eerste set wordt opgenomen in het programma van eisen dat wordt gebruikt bij de aanbesteding
van de weg.
De tweede set maatregelen wordt uitgewerkt tot een zelfde niveau. Deze wordt tegelijkertijd gezien als
de set maatregelen welke nodig is om effecten van de A4 Delft-Schiedam op natuur en recreatie te
compenseren (volgens structuurschema Groene Ruimte).

De toekomst van Midden-Delfland als duurzaam groengebied
Doel hiervan is er zorg voor dragen dat Midden-Delfland ook in de verdere toekomst een waardevol
groengebied blijft. Daarbij gaat het vooral om een voorstel voor een moratorium voor Midden-Delfland.
Om te voorkomen dat Midden-Delfland verstedelijkt zullen bestuurlijk afspraken moeten worden gemaakt.
Beoordeeld moet worden wat bovenop de mogelijkheden van de bestaande R.O.-instrumenten nodig is om
een dergelijk moratorium voldoende kracht mee te geven.
Daarnaast is van belang de lopende discussie over de bestuurlijke toekomst van Midden-Delfland. Omdat
de taak van de Reconstructiecommissie (planvorming en uitvoering) beëindigd wordt is een nieuwe
bestuurlijke organisatie nodig om het beheer van Midden-Delfland goed te kunnen regelen.
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De stedenbouwkundige wisselwerking tussen de weg en het stedelijk gebied van
Schiedam en Vlaardingen
Doel hiervan is er voor zorg dragen dat de A4 en de omliggende wijken worden opgezet volgens een
concept waarbij ook het stedelijk woon- en leefklimaat verbetert
Allereerst moet daartoe een visie worden opgesteld op de stedenbouwkundige inpassing van de A4 in
de woonwijken van Schiedam en Vlaardingen, eventueel gecombineerd met een visie op herstructurering
van woningen in Schiedam en Vlaardingen. In de visie moet een combinatie worden gemaakt tussen de
mogelijkheden en/of wensen tot dubbel grondgebruik indien de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd en de
in beide gemeenten gesignaleerde noodzaak tot herstructurering van de beide woonwijken. De uitspraken
van de gemeente Vlaardingen vormen daarvoor mede een vertrekpunt. De visie moet ook aangeven of
naast de stedenbouwkundige inpassing ook herstructurering en aangrenzende ontwikkelingen deel moeten
uitmaken van het PPS- contract voor de A4.
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VI Overzicht van gemaakte afspraken
In de rapportage van het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam zijn afspraken
opgenomen voor het vervolgtraject na vaststelling van dit eindrapport en na besluitvorming in de Tweede
Kamer. Deze afspraken zijn in onderstaand overzicht nog een keer samengevat.

Actie

Trekker

0verige te
betrekken partijen

1

Uitwerking provinciaal landschap als
vervolg op de aflopende
reconstructiewetgeving

Provincie ZH

Rijksoverheid, regionale
belanghebbenden

2

Opstellen multifunctioneel plan voor de
Groenblauwe geledingszone. Nut en noodzaak

Hoogheemraadschap van
Delfland neemt voortouw

WLTO, gemeenten, Westland,
Provincie ZH

wordt daarbij betrokken
3

Uitwerken ‘ruimte voor ruimte-regeling’ voor
het saneren van verspreide glastuinbouw.

Schipluiden

4

Uitwerking van inrichtingsvoorstel 100 ha
nieuwe natuur

Natuurmonumenten

WLTO, In Natura

5

Voorbereiden en verzorgen van de
aanbesteding voor ontwerp ecopassages A13
en Schie

RWS, Hoogheemraadschap
van Delfland, Provincie ZH

Stadsregio Rotterdam

6

Schrijven plan van aanpak voor de pilot
Groen Ondernemen

Schipluiden

WLTO, In Natura, Natuurmonumenten,
Provincie ZH, Ministerie van LNV

7

Uitwerken regeling Midden-Delfland inclusief
bestuursvorm

Provincie ZH

Alle leden van de stuurgroep, WLTO,
In Natura, Natuurmonumenten

8

Uitwerken grondinstrument: formuleren
voorstel voor organisatie en beheer

WLTO/
In Natura

Natuurmonumenten,
Provincie ZH

9

Treffen van maatregelen tegen sluipverkeer

Schipluiden Maasland

Provincie ZH

10

Uitwerking stedenbouwkundig plan voor
stedelijk gebied

Vlaardingen, en Schiedam

Provincie ZH, RWS

11

Opstellen aanvullende Tracé-MER procedure

RWS

12

Zorgvuldige inpassing A4: hoogteligging in
het landelijk en stedelijk gebied, geluidsen zichtwerende maatregelen, overkapping
en realisatie ecologische en recreatieve
passages.

RWS

13

Uitwerken communicatiestrategie en voeren
communicatie over restrictief
beschermingsbeleid Midden-Delfland.

Promotieplatform
Midden-Delfland

Alle leden van de stuurgroep
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VII Argumenten keuzes Kethelplein
De gemeenten Vlaardingen (zie het bestuurlijk vastgelegd programma van eisen en randvoorwaarden)
en Schiedam hebben met betrekking tot de verbinding van de A4 met de A20 op het Kethelplein twee
voorwaarden aangegeven:
• een volledige aansluiting tussen de A4 en de A20 met handhaving van alle bestaande aansluitingen
cq op- en afritten op de A20;
• zo min mogelijk overlast van de A4, waarbij tot nu toe een voorkeur is uitgesproken voor een A4
onder de A20.
Grofweg zijn (theoretisch) drie opties denkbaar:
1. De A4 gaat onder de A20 door, met grotendeels aansluitingen onder het maaiveld;
2. De A4 gaat over de A20 heen, met aansluitingen boven het maaiveld;
3. De A4 gaat onder de A20 door, met ondergrondse aansluitingen.
De derde optie is een volledig ondergronds verkeersplein. Een dergelijke uitvoering op snelwegenniveau
lijkt technisch en qua veiligheid zeer moeilijk. Aan deze optie zijn extreem hoge kosten verbonden
(deze kunnen naar schatting oplopen tot enkele miljarden guldens). Voorts is het een groot probleem
hoe en waar de weg weer bovengronds moet komen. Daarnaast zijn er problemen met betrekking tot
de verkeersveiligheid, omdat er ondergrondse weefvakken zullen verschijnen die bij calamiteiten zeer
moeilijk bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Ook de zelfredzaamheid van automobilisten is een zorgpunt.
Tenslotte kunnen, anders dan in de huidige situatie, explosiegevaarlijke stoffen niet meer naar Vijfsluizen
vervoerd worden vanaf de A20 via de A4 en vice versa. Dit betekent dat een deel van dit verkeer over het
onderliggende wegennet moet worden afgewikkeld met bijkomende nadelige consequenties voor de externe
veiligheid. Conclusie is dan ook dat een ondergronds verkeersplein onhaalbaar is.
Het verschil tussen optie 1 en 2 is dat de A4 onder de A20 doorloopt dan wel boven de A20 loopt.
De exacte, toekomstige vormgeving van het Kethelplein en de uitwerking daarvan vindt plaats in
het ontwerp- en besluitvormingstraject rondom het Kethelplein. Daarmee wordt binnenkort gestart.
Vanzelfsprekend wordt de milieuproblematiek in een gedetailleerde studie in het kader van een MER nog
nader onderbouwd. Beide gemeenten zullen bij deze ontwerpopgave worden betrokken. Zij verwijzen in
dit verband naar de tekst in het eindrapport ‘Kansen benutten, impasses doorbreken’, waarin staat dat
een volledige aansluiting van Vlaardingen en Schiedam via de A20 en het Kethelplein op de A4 in de
plannen is opgenomen. Een definitief ontwerp van de aansluiting van de A4 op het Kethelplein is echter
nog niet gereed. In het najaar wordt in een aantal ontwerpateliers in samenwerking met de betrokkenen
het ontwerp uitgewerkt.
Aangezien het proces voor de vormgeving van het Kethelplein, en derhalve ook de wijze waarop de
A4 de A20 zal kruisen, nog geheel moet plaatsvinden, kunnen beide gemeenten op dit moment over
dit onderdeel geen oordeel geven. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam zullen hun afweging maken
aan de hand van de criteria ‘niet ruiken, niet horen, niet zien’ en het voor hen essentiële belang van
een volledige aansluiting van de A20 op de A4 ter hoogte van het Kethelplein met behoud van alle
bestaande aansluitingen.
Resumerend kunnen de beide gemeenten daarom thans nog geen uitspraak doen over de aanvaardbaarheid
van het toekomstige Kethelplein. Zij schorten hun oordeel op totdat het resultaat van de studies naar de
toekomstige vormgeving en de uitwerking daarvan bekend zal zijn.
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Colofon
Deze rapportage is een uitgave van de stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam.
In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd: de Stadsregio Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden,
de gemeenten Delft, Schipluiden, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Pijnacker, Maasland en De Lier,
Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland (voorzitter).
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