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Onderwerp

Maandelijkse voortgangsrapportage september 2019 V&V, RTHA, A16 R'dam, HSL-Zuid

Geachte leden van de gemeenteraad,
Een van de vaste agendapunten van de commissie Ruimte is Actualiteiten uit het College. Hiervoor is
het gebruikelijk dat wij een voortgangsrapportage aan de commissie versturen. Bij dezen treft u de
voortgangsrapportage van september 2019.
A16 Rotterdam
Werkbezoek Raadsleden

HSL
Testritten nieuw materieel

Op verzoek van de Raad wordt ism de Griffie een datum geprikt.
Het voorstel is dit na gereedkoming van het informatiecentrum in
het Lage Bergse Bos (naar verwachting in januari) te doen.

Eind 2019 wordt op het HSL-tracé nieuw treinmaterieel getest. De
nieuw in te zetten trein betreft de Intercity nieuwe generatie die
de oude Traxx-locomotieven met intercity rijtuigen op de HSL moet
gaan vervangen. Deze treinen zijn getest in het buitenland en op
de computersimulator maar moeten nu ook op het HSL spoor getest
worden. Deze testen worden in eerste instantie uitgevoerd in de
nacht om de kans op verstoringen van de dienstregeling overdag te
voorkomen. Het gaat om 104 testnachten, welke beginnen in
december 2019 en doorlopen tot 2021. De nachtelijke testen zullen
plaatsvinden op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagnachten op het
moment dat de HSL gesloten is voor reizigersvervoer. Door de extra
testritten zal de tijdelijke toename ten opzichte van de huidige
geluidproductie van met circa 1 t/m enkele dB’s toenemen, dit
wordt echter nog onderzocht. Zonodig wordt door ProRail tijdelijk
ontheffing aangevraagd van de geluidproductieplafonds.
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Voortgang corealisatie

RTHA
Nota Reikwijdte en Detailniveau
Luchtruimherziening

Luchtvaartnota

Verkeer en vervoer
Opwaardering metrostation
Rodenrijs eo
Station Rodenrijs

Inloopavond Berkelsdijkje

Herinrichting Noordeindseweg:
gas- en waterleiding

Metropoolregio
Benoeming Wim Hoogendoorn

Over de inhoud van het maatregelenpakket voor
geluidsabsorberende maatregelen bestaat inmiddels
overeenstemming binnen de corealisatiegroep. Momenteel vindt er
overleg plaats tussen het ministerie, ProRail en Infraspeed over de
opdracht aan Infraspeed voor het ontwerp en de uitvoering van dit
maatregelenpakket. In het najaar wordt het maatregelenpakket
toegelicht via gezamenlijke communicatie met alle betrokken
partijen. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Verwacht wordt dat de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de
Luchtruimherziening Nederland binnenkort ter inzage wordt gelegd
voor zienswijzen. Deze nota dient ter voorbereiding op de MER voor
de Luchtruimherziening. In BRR-verband wordt samengewerkt om
een zienswijze voor te bereiden ten behoeve van alle BRR-leden. U
ontvangt hierover nadere informatie zodra de Nota openbaar
wordt.
De Luchtvaartnota van de minister I&W met het nationale beleid
voor de luchtvaart in Nederland wordt in Q4 van dit jaar verwacht.
Op de nota kan eveneens een zienswijze worden ingediend. De BRR
trekt ook hierin zoveel mogelijk gezamenlijk op. Nadere informatie
volgt t.z.t.

Het Voorlopig Ontwerp is gereed. Op woensdag 25 september wordt
er een inloopavond voor de omgeving georganiseerd.
De subsidieaanvraag bij de MRDH wordt voorbereid.
RET zal vanaf 15 december de overstap van de metro op bus 170 en
173 verbeteren. Buschauffeurs wachten voortaan maximaal vijf
minuten op een vertraagde metro om mensen te laten overstappen.
Zo wordt de overstap betrouwbaarder en comfortabeler.
Op 4 juli was er een bewoners-inloopavond over het project
fietspad Berkelsdijkje. De reacties waren over het algemeen goed
met enkele vragen over de bouwfasering.
Deze maand beginnen Stedin en Dunea met het vernieuwen van de
gas- en waterleiding in de Noordeindseweg. Begonnen wordt ten
noorden van de Wilgenlaan. Beide bedrijven informeren de
omwonenden. Ook is de projectwebsite actueel.
De werkzaamheden zijn voorbereidend op de herinrichting van de
Noordeindseweg tot een 30 km/h erftoegangsweg. In 2020 volgen
het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente voor de
herinrichting zelf en de kadeophoging.

Op 1 september treedt Wim Hoogendoorn aan als secretarisalgemeen directeur van de MRDH. Dhr. Hoogendoorn was hiervoor
werkzaam bij de gemeente Rotterdam en de VNG.
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Broer Duursma wordt op dezelfde datum manager Economisch
Vestigingsklimaat. Hij was al werkzaam bij de MRDH.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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