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Geachte Statenleden,
Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (lenW) de
Startbesiissing A4 knooppunt Burgerveen - N14 getekend, zie bijlage 1. Met het
tekenen van de Startbesiissing geeft de minister het startsein voor de MIRTVerkenning naar capaciteitsuitbreiding vanaf het knooppunt Burgerveen tot de
aansluiting met de N14. Deze Verkenning komt in nauwe samenwerking met
Rijkswaterstaat tot stand.
Met deze brief breng ik u op de hoogte van de start van het project en licht ik het
project en bijbehorende proces nader toe. In bijlage 2 treft u een overzicht aan
van degenen aan wie deze brief is verzonden.
Aanleiding
De A4 ter hoogte van Leiden kampt met structurele verkeersproblemen. Dit deel
van de A4 komt keer op keer voor in de fiie top 50. Ook blijft het traject
voorkomen in de verkeersprognoses voor 2030 en 2040. Bij incidenten op de A4
hebben omliggende gemeenten last van sluipverkeer waardoor het onderliggend
wegennet overbelast raakt. Naar aanleiding van de huidige verkeersproblemen op
de A4 bij Leiden (na openstelling van het project A4 Burgerveen-Leiden en de
uitvoering van aanvullende maatregelen in 2016/2017) en de motie van de
Tweede Kamerleden Visser en Hoogland is onder meer verkeerskundig onderzoek
verricht naar de effecten van het doortrekken van de bestaande 3^ rijstrook op de
hoofdrijbaan ter hoogte van Leiden/Leiderdorp.
Doelstelling van het project
De doelstelling van de Verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming
(verminderen voertuigverliesuren/economische verlieskosten) op de A4 vanaf
Knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 en daarmee het verbeteren
van de bereikbaarheid van diverse (economisch belangrijke) locaties in de
Randstad. Het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 bij Leiden zal
minder overbelasting van het onderliggend wegennet bij congestie en incidenten
als positief effect hebben.

De focus in het project ligt op het onderzoeken van een extra rijstrook samen met
infrastructurele maatregelen, met name rond de aansluitingen met het
onderliggend wegennet, omdat uit het verkeerskundig onderzoek is gebleken dat
de uitwisseling met het omliggend onderliggend wegennet (onder meer via de
parallelstructuur) nog niet goed genoeg functioneert. Daarbij worden ook
maatregelen op het gebied van verkeersmanagement en Smart Mobility
beschouwd. Ook worden mogelijke maatregelen op het onderliggend wegennet,
niet uitgesloten. Tevens kijken we samen met de direct betrokken stakeholders,
waaronder uw organisatie naar mogelijke meekoppelkansen, op het gebied van
een duurzame en leefbare omgeving.
De procedure
Bij een (voornemen tot een) besluit tot verbreding van de A4 is de Tracéwet van
toepassing. Deze wet beoogt een zorgvuldig proces voor de besluitvorming over
de aanleg of het wijzigen van Hoofdinfrastructuur. De minister van lenW stelt het
Tracébesluit (TB) vast. De hoofdoplossingsrichting voor de A4 Burgerveen-N14
gaat in principe niet uit van een verbreding van meer dan twee rijstroken. Daarom
wordt de Verkenning uitgevoerd volgens de reguliere Tracéwetprocedure zonder
Structuurvisie.
Fasen Verkenning en planning op hoofdlijnen
De Verkenning kent een aantal fasen (zie onderstaande figuur). Waar mogelijk en
zinvol zal in de tijd parallel geschakeld worden. Dit betekent concreet dat vóórdat
een fase afgerond is er activiteiten uit de volgende fase opgestart kunnen worden.
De Verkenning eindigt met het vaststellen van de Voorkeursbeslissing door de
minister.
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De analysefase is gestart en loopt tot begin 2019. De beoordelingsfase loopt van
eind 2018 tot de zomer van 2019. De huidige planning is dat de MIRT-verkenning
in september 2019 wordt afgesloten met de Voorkeursbeslissing. Het OntwerpTracébesluit en Tracébesluit (Planuitwerkingsfase) zijn nu voorzien voor
respectievelijk eind 2020 en medio 2021. Vanaf nu tot aan 2028 staan veel
werkzaamheden gepland in dit deel van de Randstad. In de planning die nader
wordt gedetailleerd in de Planuitwerkingsfase zal daarom niet alleen rekening
gehouden moeten worden met de beschikbaarheid van voldoende financiële
middelen voor het project A4 Burgerveen-N14 maar ook met de beschikbaarheid
van de netwerken. Voor de Realisatie van het project A4 Burgerveen-N14 is een
budget van €50 miljoen beschikbaar vanaf 2028.
Participatie door de omgeving
De besluitvorming over de Voorkeursbeslissing en eventuele andere te nemen
maatregelen gebeurt in nauw overleg met de direct betrokken stakeholders
waaronder uw organisatie.
Onder het informele overleg met uw organisatie vallen bijvoorbeeld de Ambtelijke
Begeleidingsgroep (ABG) en het Bestuurlijk Overleg. In het ABG is uw organisatie
op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. De ABG heeft een meewerk, meedenk-, en
klankbordfunctie voor de projectgroep die werkt aan de Verkenning. De ABG
fungeert als het voorportaal voor bestuurlijk overleg over de Verkenning. De
deelnemers in de ABG dragen tevens zorg voor afstemming binnen de eigen
organisaties en advisering aan hun vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg.
Mede gelet op het belang dat de regionale partijen hechten aan deze Verkenning
en omdat de mogelijke oplossingen zich op het grondgebied van diverse
gemeenten en de provincies Noord- en Zuid-Holland bevinden, zal ook bestuurlijk
overleg plaatsvinden. Dit bestuurlijk overleg heeft een adviesfunctie voor het
ministerie van lenW en vindt daarom in ieder geval plaats ter voorbereiding van
besluitvorming betreffende de mijlpalen behorende bij deze Verkenning. Indien
mogelijk wordt aangesloten bij een bestaand bestuurlijk overleg gremium. Het is
daarbij van belang dat alle betrokken bestuurders hierbij worden uitgenodigd. Een
eerste bestuurlijk overleg wordt voorzien na de zomer van dit jaar.
Daarnaast voorziet de Tracéwet in diverse formele afstemmomenten. In de
Verkenningsfase is dat het raadplegen van partijen over de reikwijdte en
detailniveau van het plan-MER.
Het voornemen is om gedurende het hele proces via informeel overleg te zorgen
voor een goede afstemming tussen alle betrokkenen, resulterend in een breed
gedragen plan. Hiertoe is een Participatieplan voorbereid. Binnen het project is er
de nodige aandacht voor afstemming met omwonenden en andere
belanghebbenden. Op verschillende momenten in het proces zullen er
mogelijkheden zijn voor stakeholders om mee te denken en worden
informatieavonden georganiseerd. Deze gelegenheden worden vooraf met uw
organisatie besproken. Daarnaast is er een speciale projectwebsite
fwww.a4burqerveen-nl4.nl'). Alle openbare informatie, inclusief nieuwsbrieven en
veel gestelde vragen staan hier. Het wordt bovendien via de website voor iedereen
mogelijk om interactief mee te denken met onderdelen van de Verkenning. In
bijlage 3 vindt u een schema met de verschillende fasen van de Verkenning en
daarbij voorziene participatiemomenten.
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In het kader van de start van het project worden drie informatieavonden
georganiseerd. Doel van deze avonden is om bewoners en andere stakeholders te
informeren over de start van het project, de procedure en de planning. Ook
dienen de avonden om op te halen wat er op dit moment leeft onder
belanghebbenden en geïnteresseerden.
De avonden vinden plaats op:
Datum
Naam locatie

Donderdag
12 april
Woensdag
18 april
Donderdag
19 april

Restaurant Tussen Kaag
en Braassem
Van der Valk de Gouden
Leeuw
De Eendenkooi
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Adres

Regenboogweg 102
2376 BH Nieuwe Wetering
Veurseweg 180
2252 AG Voorschoten
Kooikerspleinl
2382 EG Zoeterwoude

De bezoekers hebben de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en
vragen te stellen aan de medewerkers van het project. Er is geen plenair deel met
presentaties of toelichtingen en de avonden zullen alle drie gelijk van opzet en
inhoud zijn. Ik nodig u van harte uit om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Samenhang met Planuitwerking A4 Haagianden-N14
Een bijzondere relatie is er met het project Planuitwerking A4 Haaglanden. Naast
de Verkenning A4 Burgerveen-N14 is de Planuitwerking A4 Haaglanden-N14 in
2017 gestart. Geografisch sluiten de Verkenning en de Planuitwerking naadloos
op elkaar aan. Daarmee ontstaat er op de A4 een corridor vanaf Burgerveen in
het noorden en de aansluiting met de N223 bij Den Hoorn in het zuiden
waarbinnen gestudeerd wordt op maatregelen ter verbetering van de
doorstroming. Een mogelijke scope uitbreiding tot de Ketheltunnel is nog in
onderzoek. De samenwerking tussen deze Verkenning en de genoemde
Planuitwerking is gericht op het vergroten van de efficiëntie, consistentie en
continuïteit op binnen de A4 corridor.
Stand van zaken Verkenning
Na het nemen van de Startbeslissing is onder meer tijd besteed aan het opzetten
van de projectorganisatie en zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met de
verschillende betrokken overheden. Daarnaast is de aanbesteding opgestart voor
de uitbesteding van de benodigde onderzoeken aan een ingenieursbureau dat de
projectorganisatie zal ondersteunen bij het opstellen van de Voorkeursbeslissing.
Naar verwachting zullen deze onderzoeken vanaf 1 juni 2018 worden uitgevoerd.
Als eerste zal het document Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in de loop
van 2018 met medewerkers van uw organisatie worden afgestemd. Meer
informatie over de uiteindelijke ter inzage legging van dit document zal ik u op
een later moment doen toekomen.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor
eventuele vragen kunt u contact opnemen met de projectmanager bij het
ministerie van lenW, mevr. drs. S. van Weyenberg-Quik.
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Inleiding

1.1

Aanleiding voor de Startbeslissing A4 Knooppunt Burgerveen - N14

De A4 ter hoogte van Leiden kampt met structurele problemen. Verschillende delen van het
wegtraject komen keer op keer voor in de dagelijkse file top 50. In de file top 50 over 2016 van
Rijkswaterstaat neemt de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp in de richting van
Amsterdam plek nummer 1 in. De tegengestelde richting, tussen het aquaduct Oude Rijn en
Zoeterwoude-Rijndijk richting Den Haag, staat op plek nummer 13 van deze file top 50.
Ook blijft het traject voorkomen in de prognoses voor 2030 en 2040. Het traject A4 Knooppunt
Burgerveen - N14 staat op plek nummer 4 van de file top 50 in het scenario 2030 Hoog en op
plek nummer 9 in het scenario 2040 Hoog. Bij incidenten op de hoofdweg hebben omliggende
gemeenten last van sluipverkeer, waardoor het onderliggend wegennet overbelast raakt.
Naar aanleiding van de huidige verkeersproblemen op de A4 bij Leiden (na de openstelling van
het project A4 Burgerveen-Leiden) en de motie van de leden Visser en Hoogland (Kamerstuk
34300-A, nr. 75), is verkeerskundig onderzoek verricht naar de effecten van het doortrekken van
de bestaande 3® rijstrook op de hoofdrijbaan ter plaatste. Ook is gestudeerd op de vraag of een
verlaging van de maximumsnelheid de problematiek kan verlichten.
Vanuit het verkeerskundig onderzoek naar de effecten van een verlaging van de
maximumsnelheid kan worden geconcludeerd, dat het verlagen van de snelheid naar 80 km/h
tot een verslechtering van de doorstroming leidt. Ook een snelheidsdeken van 90 km/h levert
slechts een marginale bijdrage aan het verminderen van de fileproblematiek. Een verlaging van
de maximumsnelheid op dit traject zal daarom niet worden doorgevoerd.
Daarnaast kan uit het eindrapport van het verkeerskundig onderzoek worden geconcludeerd, dat
het doortrekken van de 3® rijstrook op de hoofdrijbaan van de A4 ter hoogte van Leiden het
probleem niet oplost. Het doortrekken van de 3® rijstrook over een korte lengte betekent dat
deze benedenstrooms komt te vervallen en dat daarmee het fileknelpunt slechts verplaatst
wordt. Om deze reden zal deze variant niet verder in beschouwing worden genomen. Er is
tevens een tweede, langere, variant onderzocht, waarbij een extra rijstrook eerder begint en
langer doorloopt na de hoofd- en parallelbaanstructuur bij Leiden. In deze lange variant van
Knooppunt Burgerveen tot de N14 verbetert de verkeersprestatie aanzienlijk. Het aantal
voertuigverliesuren daalt met 37% tot 44%.
Op grond van deze onderzoeken heeft de Minister van lenM besloten om een Startbeslissing op
te stellen voor het uitvoeren van een MIRT-Verkenning, mede gezien de forse problemen op de
A4 en de verkeerskundige effecten van de lange variant. In deze MIRT-Verkenning zal verder
worden gestudeerd op de vraag wat nodig is om de diverse filekiemen op het traject A4
Knooppunt Burgerveen-Den Haag effectief aan te pakken, waarna een Voorkeursbeslissing kan
worden genomen. Als uitgangspunt voor deze MIRT-Verkenning geldt de aanleg van de
Rijnlandroute, inclusief de verbreding van de A4 tussen het nieuwe Knooppunt Hofvliet en de
N14. Deze projecten zijn reeds aanbesteed en worden de komende jaren gerealiseerd. Verder
geldt de Planuitwerking van de A4 Passage Den Haag (alsmede de capaciteitsuitbreidingen van
de zogenoemde Tnprikkers' van Den Haag) als referentie voor deze MIRT-Verkenning.
In het kader van deze MIRT-Verkenning wordt de lange variant nader gedetailleerd en aangevuld
met infrastructurele maatregelen, met name rond de aansluitingen, omdat uit het
verkeerskundig onderzoek is gebleken dat de uitwisseling met het omliggende onderliggend
wegennet (onder meer via de parallelstructuur) nog niet goed genoeg functioneert.
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Daarbij worden ook maatregelen op het gebied van verkeersmanagement en Smart Mobility
beschouwd. Ook worden mogelijke maatregelen op het onderliggend wegennet, en aanpassingen
aan het huidige wegennet niet uitgesloten. Voor de problematiek op de A4 tussen de N14 en
knooppunt Burgerveen is € 50 mln. gereserveerd vanuit de middelen die zijn vrijgekomen bij de
verlenging van het Infrastructuurfonds van 2028 naar 2030.
In het kader van deze MIRT-Verkenning zal aandacht worden gegeven aan de effecten van het
realiseren van een extra rijstrook op de doorstroming op aanpalende trajecten, met name op de
A4 ten noorden van Knooppunt Burgerveen (richting Knooppunt De Hoek en de AIO) en ten
zuiden van de N14 (richting het Prins Clausplein). Verbetering van de verkeersdoorstroming op
de trajecten ten noorden van Knooppunt Burgerveen en ten zuiden van de N14 is echter niet het
doel van deze MIRT-Verkenning. Verbeteren van de verkeersdoorstroming op het traject vanaf de
N14 naar het zuiden en op de N14 maakt deel uit van de MIRT-Planuitwerking A4 Passage Den
Haag. Verbeteren van de verkeersdoorstroming op het traject vanaf Knooppunt Burgerveen naar
het noorden zal moeten worden opgepakt in een op termijn te starten studie hiervoor.
Ook op de korte termijn worden maatregelen doorgevoerd die de doorstroming op de A4 N14 Burgerveen zullen verbeteren. Het pakket van optimallsatiemaatregelen, waarover de Tweede
Kamer eerder Is geïnformeerd (Kamerstuk 34300-A, nr. 61), is uitgevoerd, behoudens het
opschuiven van het punt waarop de hoofdrijbaan van 3 naar 2 rijstroken gaat. De hiervoor
benodigde Omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven. De uitvoering zal nog dit jaar
plaatsvinden. Deze optimaiisatiemaatregelen richting zich vooral op nieuwe regelscenario's voor
betere verkeersafwikkeling, betere informatievoorziening en het verduidelijken van de
verkeerssituatie. Verder is besloten om de capaciteitsuitbreidingen van de A4, die momenteel in
het kader van de RijnlandRoute worden gerealiseerd, met voorrang uit te voeren. Dit betreft de
verbreding van de A4 tussen de N14 en het nieuwe knooppunt Hofvliet in 2018/2019. De exacte
fasering wordt momenteel door het project Rijnlandroute uitgewerkt. Door de verbreding wordt
de flessenhals bij Leiderdorp in noordelijke rijrichting, waar de rijbaan in de huidige situatie
overgaat van 3 naar 2 rijstroken, opgeheven.
De Startbeslissing is in de Tracéwet vastgelegd in artikel 2 lid 1. Deze Startbeslissing is genomen
door de Minister van Infrastructuur en Milieu en is tot stand gekomen na consultatie van de
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de
Vervoerregio Amsterdam, de regio Holland-Rijnland, de gemeenten Den Haag, Leiden,
Leiderdorp, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg, Kaag en Braassem en Haarlemmermeer en
de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. Hiermee wordt voldaan aan de in de
Tracéwet gestelde vereiste om bij de voorbereiding van de Startbeslissing relevante
bestuursorganen te betrekken. Deze Startbeslissing is gedeeld met de Tweede Kamer en
geplaatst in de Staatscourant.

1.2

Afbakening: projectgebied en studiegebied

De scope van de verkenning A4 Knooppunt Burgerveen - N14 bestaat uit een projectgebied en
een studiegebied. Het projectgebied (zie de blauwe stippellijn in figuur 1) betreft het traject van
de A4 tussen de aansluiting met de N14 bij Den Haag en het Knooppunt Burgerveen (A4/A44),
in beide richtingen met een lengte van circa 30 kilometer. De aansluitingen op dit traject en de
parallelstructuur vallen binnen de scope. Het studiegebied reikt verder dan het projectgebied,
naar huidig inzicht van Knooppunt De Hoek ten noorden van Knooppunt Burgerveen tot aan het
Prins Clausplein ten zuiden van de N14.
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De omvang van het studiegebied^ wordt bepaald door de te verwachten effecten van de te
onderzoeken maatregelen. Het studiegebied zal daarom verschillen per te onderzoeken aspect.
Belangrijk voor de verkenningsfase is het besef dat de huidige situatie duidelijk verschilt van de
te onderzoeken referentiesituatie. Ais uitgangspunt geldt de aanleg van de Rijn land route,
inclusief de verbreding van de A4 tussen het nieuwe Knooppunt Hofvliet en de N14. Verder geldt
de Planuitwerking van de A4 passage Den Haag als referentie voor deze MIRT-Verkenning.

1.3

Leeswijzer

Deze Startbeslissing is als volgt opgebouwd. Dit hoofdstuk, hoofdstuk 1, beschrijft de aanleiding
en afbakening van deze MIRT-Verkenning. Hoofdstuk 2 gaat in op het doel en de opgaven van
deze verkenning en ruimtelijk relevante ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak van de
verkenning met aandacht voor het wettelijk kader en de te volgen procedure, het
beoordelingskader, de te onderzoeken oplossingsrichtingen, potentiële 'meekoppelkansen', de
bekostiging en een planning op hoofdlijnen. Tot slot geeft hoofdstuk 4 inzicht in de organisatie
en het participatieproces.
Figuur 1: projectgebied
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* Het studiegebied kent geen harde grenzen. Afhankelijk van het onderzoek naar de effecten van maatregelen kan het studiegebied
groter of kleiner worden.
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Opgave en doelstelling

2.1

De A4 is economisch van (inter)nationaai en regionaal belang

De Rijksweg 4, beter bekend als de A4, is een autosnelweg. De snelweg vormt één van de
belangrijkste landelijke noord-zuidroutes door de Randstad en vormt de verbindingsschakel
tussen de stedelijke regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de mainports Schiphol en
Rotterdam. Zodoende is een goede verkeersdoorstroming op deze Rijksweg van (inter)nationaal
belang.
Het Rijk investeert in (uitbreiding van) Rijksinfrastructuur als er sprake is van een knelpunt op
nationaal niveau. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn opgaven van
nationaal belang opgenomen. Deze MIRT-verkenning sluit hierbij aan doordat het bijdraagt aan
de versterking van de bereikbaarheid van onder meer Metropoolregio Amsterdam, Schiphol, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Mainport Rotterdam.

2.2

Urgente bereikbaarheidsopgaven op de A4

Het toenemende verkeersaanbod en de toenemende congestie hebben als effect dat de
bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties steeds verder onder druk komt te staan. Dit
geldt voor meerdere trajectdelen van de A4.
Den Haag
De A4 kent problemen met de verkeersdoorstroming ter hoogte van Den Haag. Daarom is de
Planuitwerking van de A4 Passage Den Haag gestart, in vervolg op de Rijksstructuurvisie 'A4
Passage Den Haag en Poorten & Inprikkers'. In dit kader zal de A4 extra rijstroken krijgen tussen
de aansluiting met de N14 (noordzijde Den Haag) en de afslag Den Hoorn (zuidzijde Den Haag).
Den Haag - Leiden
De A4 kent ook problemen met de verkeersdoorstroming ter hoogte van Leiden. Bekende
voorbeelden hiervan zijn de problemen op de parallelbaan A4 richting het noorden tussen de
N206 en de Nil, de aansluiting Hoogmade bij afrit 6, en de doorstroming ter hoogte van het
aquaduct bij Roelofarendsveen. De urgentie is daarnaast terug te zien in de NMCA 2017. In het
scenario Laag in 2030 en 2040 op de plekken 28 en 42 respectievelijk 45 en 48. In het scenario
Hoog in 2030 en 2040 op plek 4 respectievelijk 9.

2.3 Doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op
de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14
Ondanks de al geplande capaciteitsuitbreidingen aan de A4 zullen doorstromingsproblemen
blijven bestaan op de A4 bij Leiden, met een verminderde bereikbaarheid van diverse
(economisch belangrijke) locaties in de Randstad en economische veriieskosten als gevolg.
Uit het verrichte verkeersonderzoek is gebleken, dat het doortrekken van de 3® rijstrook op de
hoofdrijbaan tussen knooppunt Burgerveen en N14 in beide richtingen een forse reductie van het
aantal voertuigverliesuren op het gehele netwerk, waaronder de A4 bij Leiden, zal betekenen.
Tevens zal de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het
gebied verbeteren.
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De doelstelling van deze MIRT-Verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming
(verminderen voertuigverliesuren/economische verlieskosten) op de A4 tussen Knooppunt
Burgerveen en de N14 en daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid van diverse
(economisch belangrijke) locaties in de Randstad. Het verbeteren van de verkeersdoorstroming
op de A4 bij Leiden zal minder overbelasting van het onderliggend wegennet bij congestie en
incidenten als positief effect hebben.
Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de verkeersdoorstroming op andere wegvakken (HWN en
OWN) gewaarborgd moet blijven. Ook geldt als randvoorwaarde dat er geen sprake mag zijn van
een (per saldo) toename van het aantal voertuigverliesuren op het gehele netwerk. Daarom zal
onderzoek worden gedaan naar de effecten op de andere wegdelen en knooppunten in de
nabijheid van het studiegebied in beide provincies. In deze MIRT-Verkenning zal om die reden
aandacht worden gegeven aan lopende plannen in de omgeving.

2.4

Raakvlakken met andere projecten en ontwikkelingen zijn in beeld

In de (directe) omgeving van de A4 Knooppunt Burgerveen - N14 is sprake van de volgende
relevante ontwikkelingen, plannen en projecten die (mogelijk) van invloed zijn op de opgave:
Rotterdamsebaan (afgerond 2020);
RijnlandRoute (openstelling rond 2022);
A4 Vlietland - N14 (2022);
A4 Passage Den Haag (2023-2026);
MJPG ter hoogte van Kaag en Braassem;
TenneT Noordring
Leidse Ring Noord
N207 Leimuiden - Alphen van provincie Zuid-Holland
A44 vervanging en renovatie
File aanpak 2020, bypass vrachtverkeer bij knooppunt Burgerveen
Uitbreiding warmtenet Leiden
Ikea Leiderdorp
Ontwikkellocatie Meerburg (Zoeterwoude)
Duinpolderweg
In deze MIRT-Verkenning wordt uitgewerkt hoe de raakvlakken met deze relevante
ontwikkelingen en projecten worden beheerst. Deze zijn niet limitatief en worden tijdens de
looptijd van deze verkenning aangevuld met opgedane inzichten. Mogelijk leveren deze
ontwikkelingen ook 'meekoppelkansen' op.
2.5

Draagvlak

Verbetering van de verkeersdoorstroming op de A4 is een sterke wens van de regionale
overheden, weggebruikers en van de Tweede Kamer. De totstandkoming van deze Startbeslissing
is besproken met vertegenwoordigers van de inliggende gemeenten, beide provincies. Regio
Holland-Rijnland en de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. De stakeholders met
wie is gesproken onderkennen de problematiek en de bereikbaarheidsopgave voor dit deel van
de A4 en hechten belang aan het goed in beeld brengen van oplossingsrichtingen en
'meekoppelkansen'. Dit zal in het participatietraject gedurende de verkenning verder worden
ingevuld. Ten aanzien van het doelbereik zijn de voertuigverliesuren de bepalende factor. Dit is
de gehanteerde indicator voor economische verlieskosten als gevolg van congestie op het
wegennet. Zowel het WLO-scenario Laag als Hoog zullen een rol spelen bij de effectbeoordeling
en de op te stellen MKBA van het Voorkeursbesluit.
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Aanpak, oplossingsrichtingen en procedure

3.1

De MIRT-Verkenning bestaat uit vier fases

Deze MIRT-Verkenning bestaat uit vier fases (zie ook figuur 2):
1. Startfase, de vaststelling te onderzoeken maatregelen;
2. Analytische fase, het analyse en selecteren;
3. Beoordelingsfase, de doorrekening en beoordeling;
4. Besluitvorming, de vaststelling van de Voorkeursbeslissing uit te werken in het (0)TB/MER.
De eerst fase staat in het teken van het, in overleg met de betrokken instanties, verzamelen van
ideeën en oplossingsrichtingen voor enerzijds de te treffen maatregelen rond de aansluitingen
(en het functioneren parallelstructuur) en anderzijds het in beeld brengen van de
'meekoppelkansen'. In de tweede fase worden deze ideeën en oplossingsrichtingen geanalyseerd
en geselecteerd dan wel beargumenteerd afgewezen. In de derde fase worden de geselecteerde
ideeën en oplossingsrichtingen doorgerekend en beoordeeld. In de vierde fase vindt de
besluitvorming plaats. Met inachtneming van de resultaten van de eerdere fases, en na overleg
met de betrokken bestuursorganen, stelt de Minister de in het (0)TB/MER (ontwerptracébesluit/MER en Tracébesluit) uit te werken variant vast. Deze Voorkeursbeslissing wordt
aan de Tweede Kamer gezonden.
In het kader van deze MIRT-Verkenning zullen uiteraard de milieugevolgen van de in de tweede
fase geselecteerde ideeën en oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht doormiddel van het
opstellen van een MER. Ook zullen deze milieugevolgen worden meegewogen in de
besluitvorming over de voorkeursvariant. Voort zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over
de analyse en selectie, de milieugevolgen en de kosten en baten van de geselecteerde ideeën en
oplossingsrichtingen.
Naast de milieugevolgen zal er breder worden gekeken naar de gevolgen voor de welvaart en
het welzijn van de samenleving als geheel. Hiervoor wordt een maatschappelijke kosten en
batenanalyse (MKBA) opgesteld. Deze inventariseert de effecten van de oplossingsrichtingen,
vergeleken met het nul-alternatief.
Op basis van de Voorkeursbeslissing kan de Planuitwerking worden gestart, met als eerste stap
het opstellen van het 0TB (ontwerp-tracébesluit)/MER.
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Figuur 2: processchema Verkenning
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3.2

'Meekoppelkansen' worden in beeld gebracht en onderzocht

Bij 'meekoppelkansen' gaat het om het benutten van kansen die zich aandienen voor het
bereiken van Rijksdoelstellingen dan wel regionale doelstellingen, het bereiken van meerwaarde
of'werk-met-werk' kunnen maken.
Het benoemen van 'meekoppelkansen' betekent niet dat de uitwerking of realisatie ervan in het
kader van (het vervolg van) deze MIRT-Verkenning moet plaatsvinden. Betrokken partijen
kunnen ook separaat afspraken maken over de uitwerking, bekostiging en/of realisatie van een
'meekoppelkans'. Daarnaast kunnen 'meekoppelkansen' ingezet worden als mogelijk mitigerende
of compenserende maatregel, als negatieve effecten van de alternatieven dat noodzakelijk
zouden maken.

Startbeslissing Knooppunt Burgerveen - N14

Potentiële 'meekoppelkansen' zullen in beeld worden gebracht. Ook uit de analyse naar ambities
en kansen op het gebied van duurzaamheid kunnen nieuwe 'meekoppelkansen' naar voren
komen. Ook is het mogelijk om zienswijzen in te dienen zodra er kennisgeving is geweest tot het
opstellen van de MER. Zo kunnen meerdere 'meekoppelkansen' in beeld worden gebracht.
Tenslotte maakt duurzaamheid deel uit van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van
deze MIRT-Verkenning, zoals hieronder beschreven.

De rol van duurzaamheid in de verkenning
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van verschillende aspecten in het beoordelingskader. Echter, het gaat
om meer dan alleen de beoordeling van effecten; mogelijk zijn er ambities en kansen die 'meegekoppeld'
kunnen worden. Daarom zal hier apart aandacht aan besteed worden, zodat bij vaststelling van het
voorkeursalternatief helder is wat meegenomen wordt in de opdracht voor de volgende planfase. Hiermee
wordt duurzaamheid een integraal onderdeel
van de te realiseren oplossing.

Stappen

(nstnimentan

In de verkenning worden drie stappen
doorlopen:
1. Analyse vraag en ambities
2. Onderzoek kansen
3. Vastleggen ambities

1 Analyse vraag en amb^nés
2 Onderzoek kamen

.........

i ,

Bij het zorgvuldig doorlopen van deze
stappen, maken de ambities uiteindelijk onderdeel uit van de opgaven en worden de
duurzaamheidsprestaties zoveel mogelijk gekwantificeerd._____________

3.3 De Tracéwetprocedure zonder (sectorale) structuurvisie wordt gevolgd
Bij een (voornemen tot een) besluit tot verbreding van de A4 is de Tracéwet van toepassing.
Deze wet beoogt een zorgvuldig proces voor de besluitvorming over de aanleg of het wijzigen
van Hoofdinfrastructuur. De Minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag en stelt het
Tracébesluit vast.
De Tracéwet kent twee mogelijke procedures voor Tracéwetplichtige activiteiten. Een (sectorale)
structuurvisie is verplicht bij een wegverbreding met meer dan twee rijstroken (beide richtingen
bij elkaar opgeteld). De oplossingsrichtingen voor de A4 Knooppunt Burgerveen - N14 gaan niet
uit van een verbreding met meer dan twee rijstroken. Daarom wordt de reguliere
Tracéwetprocedure zonder structuurvisie doorlopen.
Het totale projectgebied A4 Knooppunt Burgerveen - N14 heeft een lengte van meer dan 10 km.
De grens tussen m.e.r.-plichtig en m.e.r. beoordelingsplichtig ligt bij 10 km. Bij een m.e.r.
beoordelingsplicht hoeft er pas een MER gemaakt te worden wanneer vaststaat dat er
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.
Omdat het traject de 10 km grens overschrijdt is ervoor gekozen om uit te gaan van een m.e.r.plichtig project. In het MER bij het 0TB zullen de milieugevolgen van de geselecteerde ideeën en
oplossingsrichtingen worden beschreven. Het MER zal met het 0TB ter visie worden gelegd, met
de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. De Planuitwerking eindigt met het publiceren
van het vastgestelde Tracébesluit (TB). Hier is beroep tegen mogelijk bij de Raad van State. Het
onherroepelijke Tracébesluit is de juridische basis voor de realisatie.
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3.4

De planning tot aan realisatie

Deze MIRT-Verkenning zal vanwege het relatief eenvoudige karakter mogelijk sneller doorlopen
kunnen worden dan de termijn van twee jaar conform Sneller & Beter. Vanaf nu tot aan 2028
staan veel werkzaamheden gepland In én rondom Amsterdam en in de regio Leiden/Den Haag.
In de planning, die verder uitgewerkt zai worden in de Planuitwerkingfase, zal daarom niet alleen
rekening moeten worden gehouden met de financiële beschikbaarheid, maar ook de
beschikbaarheid van de netwerken.
Huidige planning MIRT-Verkenning:
Verkenning tot en met de voorkeursbeslissing
Planuitwerkino:
Ontwerp-tracébesluit
Tracébesluit
Start reaiisatie
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Medio 2019

Eind 2020
Medio 2021
afhankelijk van beschikbaarheid van
financiële middelen voor het project en
beschikbaarheid van het netwerk
(afstemming werkzaamheden in de regio's
Amsterdam / Schiphol en Den Haag).

Organisatie en communicatie

4,1 Rijk en regio werken samen aan de MIRT-Verkenning
Zoals al aan de Tweede Kamer is aangegeven wordt de lange variant (het doortrekken van de 3=
rijstrook op de hoofdrijbaan van de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14) nader
gedetailleerd en aangevuld met infrastructurele maatregelen. Extra aandacht wordt gegeven aan
de aansluitingen omdat uit het verkeerskundig onderzoek is gebleken dat de uitwisseling met het
omliggende onderliggend wegennet (onder meer via de parallelstructuur) nog niet goed genoeg
functioneert. Daarbij worden ook maatregelen op het gebied van verkeersmanagement en Smart
Mobility overwogen. Deze MIRT-verkenning is daarmee sectoraal: verbetering van de
doorstroming op de A4 met maatregelen op en aan de A4, mogelijk in combinatie met
verkeersmanagement en/of Smart Mobility en/of het Onderliggend Wegennet.
De directeur Wegen en Verkeersveiligheid (WV) van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
(DGB) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (lenM) is als opdrachtgever, namens de
Minister van lenM, verantwoordelijk voor deze MIRT-Verkenning.
Het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS) heeft een belangrijke rol als kennisleverancier,
opdrachtnemer van de latere Planuitwerking en als wegbeheerder. Het projectteam A4
Knooppunt Burgerveen - N14 voert de MIRT-Verkenning uit in opdracht van de directeur WV. Het
projectteam rapporteert aan het hoofd van de afdeling Programmering Rijkswegen (PR) van WV,
tevens plaatsvervangend directeur WV, die op zijn beurt de directeur WV adviseert.
Omdat Rijk en regio samen willen werken aan de MIRT-Verkenning maakt de regio deel uit van
de Ambtelijke begeleidingsgroep (ABG) A4 Knooppunt Burgerveen - l\114.
Het projectteam wordt geadviseerd door deze ABG.
De ABG heeft als
belangrijkste
taken het aandragen van
mogelijke oplossingen (fase
1), het adviseren over de
selectie van oplossingen (fase
2), het mede beoordelen van
de informatie (fase 3) en het
voorbereiden van de
bestuurders.
Daarnaast heeft de ABG de
taak het periodieke overleg
van de Bestuurlijke
Adviesgroep A4 Knooppunt
Burgerveen - N14 (BAG) voor
te bereiden.
In de BAG adviseren de
deelnemende overheden de
directeur WV over de MIRTVerkenning.

*

Minister van len

t

Bestuurlijk
Adviesgroep
A4 KP B-N14 (BAG)

I

mmm

Ambtelijke
begeleidingsgroep
A4 KP B-N14 (ABG)

Participatie
overheden,
belangengroepen,
bewonersorganisaties
f

bedrijven,
L'Annicinct-ollinnon
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4.2Participatieproces is een belangrijke bouwsteen voor een succesvolle MIRTVerkenning
Voor een succesvolle MIRT-Verkenning is, naast een solide projectorganisatie en afstemming met
aanpalende projecten, de samenwerking met stakeholders onontbeerlijk. Om zowel deze MIRTVerkenning als het uiteindelijke project goed te laten functioneren, is het belangrijk stakeholders
in de juiste rol te betrekken. Het uitgangspunt daarbij is onderscheid maken in de rollen
meeweten, meedenken, meepraten, meewerken en meebeslissen. Zowel overheden, publieke en
maatschappelijke organisaties, alsook direct belanghebbenden, waaronder bewoners en
bedrijven in de directe omgeving van het traject, zullen gedurende de verkenning en in de fases
daarna worden betrokken.
De participatieaanpak wordt uitgewerkt in het Participatieplan.
Formele inspraak is mogelijk in het kader van de tervisielegging van het OTB/MER.
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Bijlage A: Bronnenlijst

Publicatie

Uitgever

Tracéwet

Status

datum

(geldend
1/1/2017)

16-09-1993

Motie Visser / Hoogland
Rapport A4 Leiden Resultaten
verkeersstudie

RWS

Definitief

2 mei 2017

Verkeersstudie A4 Leiden Beschouwing

RWS

Definitief

27 oktober 2016

aanpassing maximumsneiheid
MIRT-spelregeis
SVIR
Handreiking MIRT-Verkenning
Handreiking MKBA
Handreiking MER
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Bijlage B: Betrokken stakeholders bij totstandkoming Startbeslissing

Deelnemers die zijn geconsulteerd bij de totstandkoming van deze
Startbeslissing:
Gemeente Leiden
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Kaag en Braassem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Zoeterwoude
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Regio Holland-Rijnland
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Vervoerregio Amsterdam
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Delfland

Startbeslissing Knooppunt Burgerveen - N14

Bijlage C: Participatieplan

Nog op te stellen.
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n
Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
Bestuurskem
DG Mobiliteit
Projecten Pool
Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
Contactpersoon
J.D. Parag
Projectsecretaris
M +31(0)6-15359741
joyce.parag@minienm.nl

Bijlage 2
Betreft

Verzendlijst startbrief Verkenning A4 Burgerveen-N14

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp
Gemeenteraad van de gemeente Leiden
Gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer
Gemeenteraad van de gemeente Voorschoten
Gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude
Gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem
Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland
Provinciale Staten Provincie Zuid-Holland
Provinciale Staten Provincie Noord-Holland
Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland
T.a.v. Hoogheemraad dhr. J. Haan
Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland
T.a.v. mevr. C. v/d Wiel
Dagelijks Bestuur Vervoerregio Amsterdam
T.a.v. dhr. D. Reneman (Portefeuillehouder verkeer)
Dagelijks Bestuur Regio Holland-Rijnland
Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
T.a.v. dhr. V. Smit (Portefeuillehouder Auto MRDH)
Ter kennisname aan:
Rijkswaterstaat WNZ
T.a.v. Hoofd Ingenieur-Directeur
Rijkswaterstaat WNN
T.a.v. Hoofd Ingenieur-Directeur
Rijkswaterstaat
T.a.v. Directeur-Generaal/BS

VsrjienalijSL Sta: t..

Datum
8 maart 2018

Leiderdoro
Leiden
Leidschendam-Voorburg
Haarlemmermeer
Voorschoten
Zoeterwoude
Kaag en Braassem
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Bijlage 3

n

Startbeslissing
minister uan I&W
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