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Hierbij informeren wij u over de planning van de A13/A16, specifiek in relatie tot de bestuurlijke 

behandeling van de concept-Afsprakenkaart en de uitgangspunten voor de Inpassingsovereenkomst 

binnen de gemeente Lansingerland. In deze documenten zijn de extra inpassingsmaatregelen, die door 

de regio (MRDH en gemeente Rotterdam) worden gefinancierd, opgenomen.  

Per brief van 4 maart jongstleden (met corsanummer U15.03372) hebben wij uw raad op de hoogte 

gesteld van het feit dat er aanvullend onderzoek nodig is naar saldo nul geluid. Daarnaast hebben wij 

aangegeven dat de BAG-leden zich in de tweede helft van april zullen uitspreken over het pakket van 

bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Dit pakket van extra inpassingsmaatregelen wordt voorgelegd 

aan de bestuurders van de betrokken gemeenten, de provincie en de MRDH. Inmiddels is de planning 

voor de bestuurlijke besluitvorming uitgewerkt. Hieronder lichten wij deze planning nader toe. 

 

Aanvullend onderzoek saldo nul  

De resultaten van het aanvullend onderzoek naar saldo nul geluid zijn op 1 april bekend en worden dan 

openbaar gemaakt. De gebiedstafels worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 april een advies 

hierover op te stellen richting de BAG. Dit betreft additioneel advies ten opzichte van de reeds eerder 

ontvangen adviezen van de gebiedstafels. Daarnaast worden de gebiedstafels in de gelegenheid gesteld 

hun advies mondeling toe te lichten aan de BAG.  

 

BAG-vergadering laatste week april 

In een nog te plannen BAG-vergadering in de laatste week van april zullen de BAG-leden zich buigen over 

de concept-Afsprakenkaart en de concept-uitgangspunten voor de Inpassingsovereenkomst. Na deze BAG 

vergadering zal het formele bestuurlijke traject worden opgestart. 

 

Planning Lansingerland  

De planning voor de politiek-bestuurlijke behandeling van de A13/A16 binnen Lansingerland ziet er als 

volgt uit: 

 In de week van 27 april t/m 1 mei - BAG A13/A16: vrijgave concept-Afsprakenkaart en concept- 

uitgangspunten Inpassingsovereenkomst 
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 Juni - B&W: vaststellen (voorlopig) standpunt over Afsprakenkaart en uitgangspunten 

Inpassingsovereenkomst 

 25 augustus – Commissie Ruimte: behandeling Afsprakenkaart en uitgangspunten 

Inpassingsovereenkomst 

 10 september – Gemeenteraad: behandeling Afsprakenkaart en uitgangspunten 

Inpassingsovereenkomst 

 22 september – B&W – versturen standpunt over Afsprakenkaart en uitgangspunten 

Inpassingsovereenkomst aan voorzitter BAG A13/A16. 

 

Planning Ontwerp Tracébesluit (OTB) 

Bovenstaande planning betekent dat de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen via de Afsprakenkaart en 

de uitgangspunten Inpassingsovereenkomst direct na de zomervakantie aan de raden ter behandeling 

worden voorgelegd. Omdat de bovenwettelijke maatregelen direct gerelateerd zijn aan de wettelijke 

maatregelen die in het OTB worden opgenomen, heeft de BAG het verzoek bij het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu neergelegd om de ter visie legging van het OTB eveneens na de zomervakantie 

te laten plaatsvinden. Daarmee hebben de raden inzicht in het totale pakket aan wettelijke (OTB) én 

bovenwettelijke maatregelen. De minister hecht echter sterk aan de huidige planning van het OTB, 

waarbij het OTB nog voor de zomer ter visie wordt gelegd. In de volgende BAG vergadering van eind april 

wordt duidelijkheid over dit punt van het ministerie verwacht. Zodra hierover meer bekend is 

informeren wij u. 
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