Inpassingsplan Extra Gouwekruising - Provincie Zuid-Holland
Notitie overlegreacties
Per brief van 9 november 2010 is het concept-ontwerp inpassingsplan Extra Gouwekruising in het kader
van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro), toegezonden aan overlegpartners. Artikel 3.1.1. Bro
gelast het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan / inpassingsplan
om overleg te plegen met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten
van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De aan de overlegpartners toegezonden brief
is hier als bijlage 1 opgenomen. Overlegreacties zijn ontvangen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740AK Waddinxveen, bij brief van 6 december 2010
(kenmerk: PRO/A12/ms-91), ontvangen op 8 december 2010;
Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300AD Leiden, bij brief van 7 januari 2011,
ontvangen op 10 januari 2011;
Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra, Postbus 8002, 3503RA, Utrecht, bij brief van
18 november 2010, ontvangen op 19 november 2010;
N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700MA Groningen, bij brief van 1 december 2010
(kenmerk: TAJW 10.2518), ontvangen op 3 december 2010;
Politie Hollands Midden, Postbus 4240, 2350 CE Leiderdorp, bij e-mail van 14 december 2010,
ontvangen op 14 december 2010;
Prorail Regio Randstad Zuid, Postbus 2625, 3000CP, Rotterdam, bij e-mail van 8 december 2010,
ontvangen op 8 december 2010;
Regionale Brandweer Hollands-Midden, Rooseveltstraat 4a, 2321BM, Leiden, bij brief van 21
december 2010 (kenmerk: JM\301327), ontvangen 24 december 2010;
VROM-Inspectie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 16191, 2500BD Den Haag, bij
brief van 10 december 2010 (kenmerk: 20100072306-RBO-ZW), ontvangen op 13 december
2010;

De overlegreacties zijn samengevat en van beantwoording voorzien. De ingediende reacties zijn als bijlage
2 bij deze notitie opgenomen.

Voorts dient voor het vaststellen van het inpassingsplan door Provinciale Staten de gemeenteraad
gehoord te zijn. Letterlijk zegt de wettekst van de Wet ruimtelijke ordening hierover in artikel 3.26:
"Indien sprake is van provinciale belangen kunnen provinciale staten, de betrokken gemeenteraad gehoord,
voor de daarbij betrokken gronden een inpassingsplan vaststellen …"

Er wordt verder niet aangegeven wanneer en hoe de gemeenteraad gehoord dient te worden. De
betrokken wethouders van de gemeente Waddinxveen zijn in april 2010 schriftelijk formeel op de
hoogte gesteld van het voornemen van de provincie een inpassingsplan op te stellen. Het college van
Gedeputeerde Staten heeft in de vergadering van 27 april 2010 in principe besloten een
inpassingsplan te maken voor de Extra Gouwekruising. Het conceptontwerp van het inpassingsplan is
in het kader van het vooroverleg ook aan de gemeente van Waddinxveen gestuurd. Op 16 februari
2011 heeft, tijdens de vergadering van de raad van Waddinxveen, het horen van de raad
plaatsgevonden.

Hier volgt de samenvatting van hetgeen door de raad is uitgesproken met betrekking tot het conceptontwerp inpassingsplan en de provinciale reactie daarop.
Samenvatting:
Raadslid Beekman heeft namens de raad van Waddinxveen het woord gevoerd. Allereerst is door de
heer Beekman aangegeven dat de provincie gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de raad om
bij inpassingsplannen tijdig betrokken te worden.
De raad vraagt aandacht voor het huidige fietspad langs de A12, het Moerkapellepad, dat in het
inpassingsplan gedeeltelijk wordt verlegd. Het verlegde fietspad zal een vrijliggend pad zijn, maar er
komen wel zes oversteekplaatsen bij. Dit komt de verkeersveiligheid, het bestaande pad wordt veel
gebruikt door schoolgaande kinderen, niet ten goede. De raad dringt er op aan om de huidige situatie
van een vrijliggend fietspad, zonder aanleg van extra oversteekplaatsen, na aanleg van de
parallelstructuur, zoveel mogelijk te herstellen.
Waddinxveen begint bijna aan de bouw van de wijk Triangel. Geluidsoverlast van verkeer heeft effect
op woningen van Triangel en dan met name op de gestapelde woningen binnen de wijk. De raad geeft
te kennen er aan te hechten bij de inrichtingsplannen een vrije keus te houden, waarbij geluidsoverlast
zoveel mogelijk met technische oplossingen en geluidschermen dient te worden beperkt.
De raad geeft aan het verzoek van de politie Hollands Midden om een extra aansluiting te maken op
de Extra Gouwekruising, nabij de huidige kruising tussen de Zuidelijke Rondweg en het
bedrijventerrein Coenecoop, te ondersteunen. De aansluiting zal een aanzienlijke reductie van het
aantal kilometers en kruisingen tussen Coenecoop, het nieuwe bedrijvenpark Gouwepark en de A12
betekenen, wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen.
Als laatste punt geeft de raad van Waddinxveen aan niet helemaal gerust te zijn op het mogelijk extra
verkeer op de lokale Waddinxveense wegen en vraagt of hier al onderzoek naar is gedaan.
Beantwoording:
In het concept-ontwerp inpassingsplan dat aan de overlegpartners is aangeboden is gemeld dat het
huidige fietspad Moerkapellepad (tegen de A12 aan ten zuiden van bedrijventerrein Coenecoop) komt
te vervallen. Als alternatief is er het fietspad over de Coenecoop, dat aangepast wordt zodat het vrij
van de Zuidelijke Rondweg zal liggen. Wel zijn er in dit alternatief extra oversteken ten opzichte van
het Moerkapellepad. Op dit moment is de provincie in overleg met de gemeente Waddinxveen
(ambtelijk) en wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de verschillende alternatieven:
- Fietspad over Coenecoop (voorstel Provincie);
- Fietspad door Triangel, onder spoor en over Coenecoop (is onderdeel van plan van Provincie);
- Herstellen fietspad Moerkapellepad (tussen Zuidelijke Rondweg en Extra Gouwe Kruising in).
Uit herhaald onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van het bestaande fietspad direct naast de aan
te leggen parallelstructuur, is gebleken dat het bestaande fietspad, met een aantal aanpassingen aan
het ontwerp, toch kan worden ingepast. Om deze inpassing planologisch mogelijk te maken is wel een
aanpassing van de verbeelding nodig. Het plangebied wordt aan de noordzijde, ter hoogte van
Coenecoop, met circa vier meter vergroot.
Voor de grondgebonden woningen van Triangel is het mogelijk als gevolg van de aanleg van de Extra
Gouwe Kruising met ter hoogte van Triangel een geluidsscherm, geen overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde (48 dB) te hebben. Hierdoor hoeven er voor grondgebonden woningen geen
Hogere waarden te worden aangevraagd. Gebleken is dat bij toepassing van stil asfalt in combinatie
met een scherm van 530 meter lang en 5 meter hoog ter hoogte van de Triangel ook voor de
woontorens geen hogere waarden benodigd zijn. Met de gemeente is afgesproken de combinatie van
scherm en stil asfalt toe te passen.

De Politie Hollands Midden heeft in het kader van het provinciaal inpassingsplan per e-mail de
overweging gegeven om het bedrijventerrein Coenecoop te ontsluiten op de Parallelstructuur A12 Extra Gouwekruising. Dit verzoek is ook door de Raad van Waddinxveen tijdens het horen nog een
keer onder de aandacht gebracht. De raad heeft ook de variant aangedragen om, wanneer de
ontsluiting niet op de Extra Gouwekruising gerealiseerd kan worden, deze te verplaatsen naar de
Vredenburghlaan nabij de (toekomstige) kruising Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog.
Naar aanleiding van dit verzoek willen wij allereerst stellen dat provinciale wegen niet de functie
hebben om woonwijken en/of bedrijfsterreinen te ontsluiten. De gevraagde ontsluiting heeft een
belemmerend effect op de doorstroming van de Extra Gouwekruising en betekent dus extra reistijd
voor het verkeer op deze weg. Dit past niet binnen het doel van de Extra Gouwekruising, die juist
ontworpen is om de bereikbaarheidsproblemen rondom de Gouweknoop op te lossen. Om verkeer vlot
en veilig door te laten stromen dienen zo min mogelijk aansluitingen plaats te vinden. Doorstroming en
veiligheid zijn hier kernbegrippen. Wij achten het dan ook niet juist om het bedrijventerrein Coenecoop
op de Extra Gouwekruising aan te sluiten om zo een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein te
faciliteren. Bij de verdere ontwikkeling van de Vredenburghlaan zullen wij het verzoek tot aansluiting
nader bezien. Voorts zullen wij de opmerkingen van de politie Hollands Midden inzake veiligheid
versus ongelukken op de omliggende (provinciale) wegen met onze Dienst Beheer Infrastructuur
(wegbeheerder) bespreken.
Voor de Extra Gouwekruising is, naast het doorrekenen van de verkeersmodellen, specifiek
onderzoek verricht naar het openingsregime van de te realiseren brug en het effect op de
doorstroming. Hierbij is niet alleen naar de scheepvaart gekeken, maar ook naar het wegennet
rondom de Extra Gouwekruising. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat opening van de Extra
Gouwekruising buiten de spitsperiode op het onderliggend wegennet buiten de parallelstructuur niet of
nauwelijks tot problemen leidt . De meeste verkeershinder in dit gebied wordt door de Coenecoopbrug
veroorzaakt. Doordat ca. 10% van het verkeer dat via de Coenecoopbrug gaat zich zal verplaatsen
naar de Extra Gouwekruising, is de verwachting dat de verkeersdruk rond deze brug zal afnemen.

Bijlage 1: De aan de overlegpartners aangeboden brief

1. Gemeente Waddinxveen
Samenvatting:
Ten gevolge van het (inpassings)plan verandert de openbare inrichting zeer ingrijpend. Zo lijkt het er op
dat het vrijliggende fietspad ter hoogte van Coenecoop verdwijnt. Waddinxveen wil dat dit fietspad
behouden blijft. De gemeente is in gesprek met de projectorganisatie van de provincie over dit
onderwerp en over de onderwerpen communicatie met omwonenden, de architectuur van de nieuwe
brug, de inpassing van het plan in de ruimte en de inbreng van gronden, en gaat er van uit goede
afspraken te kunnen maken over deze onderwerpen.
Ten aanzien van het MER wordt opgemerkt dat een aantal onderwerpen nadere toelichting en
onderbouwing behoeft. Hierover neemt de gemeente contact op.
Ook in het inpassingsplan staan zaken die om enige verduidelijking en onderbouwing vragen. De
gemeente heeft deze benoemd in een bij de brief gevoegde bijlage. Hier wordt volstaan met een
verwijzing naar deze bijlage.
Beantwoording:
Met de gemeente wordt overleg gevoerd over onder andere de toekomst van het fietspad
Moerkapellepad. De uitkomst hiervan zal in het inpassingsplan worden verwerkt.
De tekst op pagina 1 van de toelichting van het inpassingsplan ten aanzien van de planning van de
planprocedure wordt aangepast en in paragraaf 2.2.3 wordt het adagium ''eerst bewegen, dan bouwen''
benoemd.
Paragraaf 2.3.1 is geen volledige opsomming van alles wat er in de Structuurvisie Waddinxveen 2030
is opgenomen over de parallelstructuur A12. Wel zal toegevoegd worden dat in de structuurvisie is
benoemd dat een parallelstructuur langs de A12 met een tweede Coenecoopbrug denkbaar is. Op de
plankaart is hiervoor ruimte gereserveerd.
Tekst pagina 14, paragraaf 3.2.3 staat dat het fietspad Moerkapellepad komt te vervallen. Dit is het
uitgangspunt van de provincie. Zoals hierboven vermeld wordt op dit moment met de gemeente
Waddinxveen nog overleg gevoerd over de toekomst van het fietspad. De uitkomst hiervan zal in het
inpassingsplan worden verwerkt.
In hoofdstuk 4 van de plantoelichting is een koppeling aangebracht met de tekst van het MER.
In paragraaf 5.2.2. van de toelichting zijn mogelijke maatregelen genoemd. Hier is niet gezegd dat deze
maatregelen ook daadwerkelijk getroffen moeten worden.
De resultaten van het inmiddels uitgevoerde archeologisch onderzoek zijn in de toelichting verwerkt.
In reactie op het verzoek om verduidelijking van de in de toelichting opgenomen bewering dat het effect
van de Extra Gouwekruising op de hoeveelheid verkeer op de Zuidelijke Rondweg Waddinxveen vrijwel
nihil is kan opgemerkt worden dat het verkeer van de Extra Gouwekruising niet op de Zuidelijke
Rondweg komt en de realisatie van de Extra Gouwekruising ook niet leidt tot fysieke ingreep aan de
Zuidelijke Rondweg.
In paragraaf 5.9.2 is de tekst onder het kopje Gevoeligheidsanalyse prijsbeleid verwijderd.
Ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid kan nog worden opgemerkt dat in paragraaf 7.1.1.
de bedragen voor het gehele project parallelstructuur A12 zijn genoemd inclusief de regionale bijdrage
van € 30 miljoen. De realisatiekosten van de Extra Gouwekruising bedragen slechts een deel van het
totaal van deze bedragen.

2.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Samenvatting:
Het waterschap geeft een positief advies en heeft geen opmerkingen op het concept-ontwerp
inpassingsplan.
Beantwoording:
De reactie is voor kennisgeving aangenomen.
3.

Ministerie van Defensie, Commando DienstenCentra

Samenvatting:
Aangegeven is dat defensie geen op- en/of aanmerkingen heeft op het concept-ontwerp
inpassingsplan.
Beantwoording:
De reactie is voor kennisgeving aangenomen.
4.

N.V. Nederlandse Gasunie

Samenvatting:
In het plangebied ligt een tweetal gastransportleidingen met toebehoren van de Gasunie. De weergave
van de gasleidingen op de verbeelding komt echter niet overeen met de gegevens van de Gasunie.
Voor de duidelijkheid zijn de digitale leidinggegevens door de Gasunie bij de brief gevoegd.
Verzocht wordt in artikel 6.1, onder a., de term instandhouding toe te voegen aan de
bestemmingsomschrijving. Gastransportleidingen kennen een belemmeringsstrook waarvoor ter
bescherming bouw- en aanlegvoorschriften gelden. Deze strook heeft geen samenhang met externe
veiligheid en de Gasunie ziet dan ook geen meerwaarde in de benaming 6.1, onder b. ''Veiligheidszone
externe veiligheid''.
De voorgenomen activiteiten kunnen een negatief effect hebben op een veilige en ongestoorde ligging
van de leidingen en daarmee de leveringszekerheid. Hierom is nadere afstemming gewenst.
Beantwoording:
De weergave van de ligging van de gastransportleidingen in het plangebied van het concept-ontwerp is
vergeleken met de door de Gasunie aangeleverde gegevens. Geconstateerd is dat beide
gastransportleidingen (leiding direct ten oosten van de Gouwe en de leiding parallel aan de Zuidelijke
Rondweg en langs het spoor) correct op de verbeelding zijn weergegeven met de dubbelbestemming
''Leiding-Gas''. Wel is opgemerkt dat naast de gastransportleiding van de Gasunie nog een tweetal
gasleidingen parallel aan de Zuidelijke Rondweg en één gasleiding ter hoogte van Coenecoop richting
de A20 op de verbeelding zijn ingetekend. Deze laatste gasleiding betreft een gasleiding van Stedin die
buiten gebruik is. Ook parallel aan de Zuidelijke Rondweg en parallel aan de leiding van de Gasunie ligt
een leiding van Stedin. Deze leiding valt ook binnen de dubbelbestemming ''Leiding-Gas''.
Ten aanzien van de onder 6.1, onder b. van de regels van het concept ontwerp inpassingsplan
opgenomen ''Veiligheidszone externe veiligheid'' kan het volgende worden opgemerkt. Voor de
gasleidingen die in en in de omgeving van het plangebied liggen geldt, dat deze relevant zijn om in
verband met externe veiligheid te beschouwen. Daarvoor geldt per 1 januari 2011 het Besluit externe
veiligheid buisleidingen. Conform deze AmvB worden daar waar de leidingen het plangebied
doorsnijden de ligging alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook weergegeven in het

inpassingsplan, zowel op verbeelding als in voorschriften. Uit onderzoek naar alle leidingen binnen en
in de omgeving van het plangebied blijkt, dat geen van de leidingen een plaatsgebonden risicocontour
heeft van 10-6 per jaar. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat het groepsrisico van deze leidingen, voor
zover daar ten behoeve van dit inpassingsplan de aanwezigheid van personen moet
worden geïnventariseerd, nergens boven 1‰ van de oriëntatiewaarde uitkomt. gelet op deze
onderzoeksresultaten is er inderdaad geen aanleiding om in artikel 6.1, onder b. van de regels van het
inpassingsplan een ''Veiligheidszone externe veiligheid'' rond de leidingen op te nemen.
Aan artikel 6.1, onder a. (Leiding - Gas; bestemmingsomschrijving), is de term ''instandhouding''
toegevoegd. Voor en tijdens de fase van de feitelijke realisatie van de weg zal nadere afstemming met
de Gasunie plaatsvinden.
5. Politie Hollands Midden
Samenvatting:
Verzocht wordt een extra aansluiting op de Extra Gouwekruising, nabij de huidige kruising tussen de
Zuidelijke Rondweg en het bedrijventerrein Coenecoop, in overweging te nemen. Hierom wordt
verzocht, omdat zwaar verkeer via onlogische routes naar zowel Coenecoop als Gouwepark moet
rijden en in deze routes veel conflictpunten (kruisingen) zitten met bijbehorend risico op ongevallen.
Beantwoording:
Voor een antwoord op deze reactie verwijzen wij naar onze overwegingen bij de voorstellen en vragen
van de gemeenteraad van Waddinxveen.
6.

Prorail Regio Randstad Zuid

Samenvatting:
Prorail geeft te kennen in deze fase geen opmerkingen te hebben, maar wel graag op de hoogte te
willen blijven van de voortgang van de plannen.
Beantwoording:
Het projectteam onderhoudt contact met Prorail gedurende het planproces. Voor het overige wordt de
reactie voor kennisgeving aangenomen.
7.

Regionale Brandweer Hollands-Midden

Samenvatting:
Over de A12 en de nieuw aan te leggen ''Extra Gouwekruising'' vindt transport plaats van gevaarlijke
stoffen. Voor beide wegen geldt dat zij een risicobron zijn voor bestaande en nieuw te ontwikkelen
bebouwing.
Plaatsgebonden risico:
Door de aanleg van de Extra Gouwekruising veranderen de risicocontouren beperkt. De 10-6 contour
voor het plaatsgebonden risico ligt op de weg en heeft geen negatieve gevolgen voor de ontwikkeling
van het plangebied.
Groepsrisico:
Dit neemt beperkt toe en dient verantwoord te worden, hoewel het onder de oriëntatiewaarde blijft. Het
is daarbij niet duidelijk wat het groepsrisico in de huidige situatie is en wat deze in de nieuwe situatie
zal zijn. Er ontbreekt een FN-curve waarin inzichtelijk is wat bij een calamiteit het maximaal aantal
slachtoffers is. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de benodigde capaciteit van de hulpverlening
inzichtelijk te krijgen.

Tot slot wordt geadviseerd om de uitgangspunten met betrekking tot bluswatervoorziening en
bereikbaarheid, zoals deze regionaal zijn vastgesteld, mee te nemen bij de ontwikkeling van het
plangebied.
Beantwoording:
In het ontwerp inpassingsplan is een verantwoording van de verhoging van het groepsrisico
opgenomen. Voorts is op 12 januari 2011 op het provinciehuis nader overleg gevoerd met de
Regionale Brandweer over de uitgangspunten ten aanzien van bluswater en bereikbaarheid.
In het kader van de MER is studie gedaan naar de externe veiligheidsaspecten van de verschillende
alternatieven van de Extra Gouwe Kruising. Ten aanzien van het alternatief dat nu is uitgewerkt in dit
inpassingsplan zou blijken dat de Extra Gouwe Kruising geen plaatsgebonden risicocontour oplevert
van 10-6 per jaar. Tevens zou blijken dat het groepsrisico als gevolg van de Extra Gouwe Kruising zeer
beperkt toeneemt. In de MER is uitgegaan van een integrale berekening waarbij zowel het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de A12 als over de Extra Gouwe Kruising is meegenomen. Deze bleek voor de
maatgevende kilometer (tussen aquaduct onder de Gouwe en afslag Gouda) rondom 0,95 maal de
oriëntatiewaarde, wat als relatief hoog is aan te merken.
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing is een herberekening gemaakt van het groepsrisico.
Daarbij is voor zowel de A12 als de Extra Gouwe Kruising uitgegaan van de Circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen. Deze kent een aantal andere uitgangspunten dan waarbij in de MER vanuit
is gegaan. Op basis van deze berekening blijkt eveneens dat de Extra Gouwekruising geen
plaatsgebonden risicocontour oplevert van 10-6 per jaar. Tevens blijkt dat het groepsrisico van het
bestaande deel van de Extra Gouwe Kruising (tussen afslag Gouda en aansluiting op N207) en het
groepsrisico van het nieuwe tracé over de Gouwe en verder, onder respectievelijk 1% en 1‰ van de
oriëntatiewaarde blijven.
Voor wat betreft de A12 blijkt uit de herberekening van het groepsrisico dat voor de maatgevende
kilometer het groepsrisico rondom 0,2 maal de oriëntatiewaarde blijft. Voor de herberekening van het
groepsrisico van de A12 en Extra Gouwe Kruising wordt verwezen naar de bijlage.
Verantwoording groepsrisico:
De hoogte van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt
bepaald door de A12. Als gevolg van de Extra Gouwe Kruising wijzigt de hoogte daarvan nauwelijks.
Wel kan gesteld worden dat door de Extra Gouwe Kruising de verkeersveiligheid op de A12 ter plekke
verbetert, doordat een deel van het verkeer dat nu gebruik kan maken van de Extra Gouwe Kruising
niet meer hoeft te 'weven' met het verkeer dat vanaf het knooppunt Gouwe richting Rotterdam (A20)
gaat (voetnoot: vanwege de rekenvoorschriften kan dit feitelijk risicoreducerende effect niet worden
berekend, omdat de risicoreductie hiervan ten opzichte van de standaard ongevalsfrequentie
rekenkundig niet bekend is; vooralsnog gaan de rekenvoorschriften uit van een standaard
ongevalsfrequentie).
Over de Extra Gouwe Kruising zal weinig vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, namelijk alleen
dat deel wat voorheen vanaf het knooppunt Gouwe richting Den Haag reed, en dan ook nog alleen dat
deel wat gebruik maakte van de afslagen waar nu de Extra Gouwe Kruising voor in de plaats komt. Het
groepsrisico dat hierdoor wordt veroorzaakt is zeer gering.
In verband met de aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid is een overlegreactie
gevraagd aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Naar aanleiding van deze reactie en het daarin

gegeven advies, heeft op woensdag 12 januari 2011 overleg plaatsgevonden met de veiligheidsregio.
Uit dit overleg zijn de volgende zaken naar voren gekomen:
de Extra Gouwe Kruising is voldoende geschikt en bereikbaar voor hulpverleningsdiensten;
-

-

in verband met het zeer geringe groepsrisico worden aanvullende blusvoorzieningen bovenop
de al aanwezige niet nodig geacht. Daar waar blusvoorzieningen alsnog in het ontwerp kunnen
worden meegenomen zal dit bij de realisatie van het definitieve wegontwerp met de lokale
brandweer worden onderzocht;
daar waar langs de Extra Gouwe Kruising geluidswallen worden voorzien, zullen deze worden
uitgevoerd met voldoende vluchtroutes.

In het overleg met de veiligheidsregio heeft de veiligheidsregio expliciet om aandacht gevraagd voor de
slechte beschikbaarheid van bluswater ter hoogte van het Gouwe-aquaduct. Omdat in het kader van
deze inpassingsplanprocedure bluswatervoorzieiningsmaatregelen aan de A20 redelijkerwijs niet zijn
op te leggen, is met de veiligheidsregio afgesproken om deze problematiek onder de aandacht te
brengen van Rijkswaterstaat.
Binnen en in de omgeving van het plangebied liggen een aantal leidingen, die relevant zijn om in
verband met externe veiligheid te beschouwen. Daarvoor geldt per 1 januari 2011 het Besluit externe
veiligheid buisleidingen. Conform deze AmvB worden daar waar deze leidingen het plangebied
doorsnijden de ligging alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook weergegeven in het
inpassingsplan, zowel op verbeelding als in voorschriften.
Uit onderzoek naar alle leidingen binnen en in de omgeving van het plangebied blijkt, dat geen van de
leidingen een plaatsgebonden risicocontour heeft van 10-6 per jaar. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat
het groepsrisico van deze leidingen, voor zover daar ten behoeve van dit inpassingsplan de
aanwezigheid van personen moet worden geïnventariseerd, nergens boven 1‰ van de
oriëntatiewaarde uitkomt. Als gevolg van het inpassingsplan is hooguit sprake een verwaarloosbare

wijziging van dit groepsrisiconiveau.
Verantwoording:
In verband met het zeer geringe groepsrisico worden, mede gelet op artikel 12, lid 3b van het besluit
externe veiligheid buisleidingen, aanvullende voorzieningen bovenop de al aanwezige niet nodig
geacht.
8. VROM-Inspectie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Samenvatting:
Gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk
Beleid (NBR, TK 2007-2008, 31500 nr.1) merkt de VROM-Inspectie het volgende op.
Nationaal belang 02: Verbetering basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (Rijkswaterstaat Zuid-Holland)
Fysieke afscheiding rijbanen:
In het Gouweaquaduct is in beide richtingen een fysieke scheiding in de rijbaan aan de orde. Het Rijk is
daarvoor verantwoordelijk. De procedure van het inpassingsplan dient in samenhang met de eventueel
benodigde juridische procedure voor de afscheiding te worden doorlopen.
Plangrens en wegontwerp:
De verkeersbestemming is in het concept ontwerp inpassingsplan ruimer ingetekend dan de contouren
van het wegontwerp. De plangrens dient direct aan te sluiten op het wegontwerp.
Het wegontwerp zelf loopt tussen de spoorlijn en de A20 deels op het talud van de A12. Dit is niet
acceptabel.

Brug:
Op de verbeelding is ter hoogte van de te realiseren brug een waterbestemming ingetekend. Het
verzoek is hier een verkeersbestemming op te nemen.
Luchtkwaliteit:
In de toelichting van het inpassingsplan wordt in paragraaf 5.2.1 aangegeven waarom er geen
luchtkwaliteitonderzoek nodig is en in paragraaf 5.2.2 staat dat er wel luchtkwaliteitonderzoek is
uitgevoerd. Dit is verwarrend en verdient een nadere toelichting.
Onder 5.2.2. ad 1 staat dat er verslechteringen maar ook verbeteringen zijn, maar er wordt niet
opgemerkt wat dat betekent. In de toelichting en in het luchtonderzoek moet aangegeven worden wat
dit betekent.
In een eerder stadium is door Rijkswaterstaat gereageerd op het concept MER. Bepaalde opmerkingen
zijn echter niet overgenomen zonder dat duidelijk is gemaakt waarom die opmerkingen niet zijn
overgenomen. Verzocht wordt dit nader toe te lichten.
Flora en fauna:
In de bestemmingsregels (verkeer 3.1, verkeer-railverkeer 4.1, etc.) ontbreekt de omschrijving van een
faunavoorziening.
Verkeer:
Naar aanleiding van hoofdstuk 4 van de MER betreffende verkeer, zijn in paragraaf 4.1.2, 4.1.3, 4.2,
4.3 en 4.6 en bijlage 3 van de MER een aantal tekstuele onjuistheden geconstateerd. Verzocht wordt
deze te corrigeren.
In hoeverre paragraaf 4.4 (prijsbeleid) opgenomen moet worden is wat Rijkswaterstaat betreft nog een
punt van discussie. Hierover dient nadere afstemming plaats te vinden.
Externe veiligheid:
Er wordt op gewezen dat op grond van de Circulaire RNVGS elke toename van het groepsrisico door
het bevoegd gezag dient te worden verantwoord.
CVR-Ruimte en voedingskast:
De parallelweg is geprojecteerd op de CVR-Ruimte en voedingskast ter hoogte van de A12 bij km
27.03. Dit betreft een cruciale locatie voor de operationele systemen van Rijkswaterstaat. In het plan
dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de CVR-Ruimte en voedingskast. De
functionaliteit van deze voorzieningen dient tijdens uitvoering en na realisatie van het project geborgd
te zijn. In de planregels dient hier ook rekening mee gehouden te worden.
Tekstuele aanpassingen:
Voor pagina 5, 7, 9 en 14 wordt een tekstuele aanpassing voorgesteld.
Zoekgebieden voor herplant van bomen:
In blad 130 en 131 en 139 van het MER staan zoekgebieden voor de herplant van bomen en
camouflagebeplanting aangegeven. Voor Rijkswaterstaat is het vanuit beheer en onderhoud
ongewenst dat er bomen vlak naast het Gouwe-aquaduct staan.
Buisleidingen:
Verzocht wordt de toelichting aan te vullen met informatie over de (aardgas)leidingen en de
risicocontouren van de leidingen. Dit geldt voor de bestaande en de toekomstige situatie.

In de regels worden kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen de bestemming uitgesloten,
maar is wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toelaten van beperkt kwetsbare objecten.
Verzocht wordt te motiveren waarom het mogelijk maken van kwetsbare objecten binnen de 10-6
contour nodig wordt geacht en informatie over de druk en diameter van de aardgasleidingen binnen de
regels te verwerken.
Geluid:
Verzocht wordt in het plan duidelijk aan te geven welke maatregelen zullen worden getroffen zodat aan
de eisen van de Wet geluidhinder kan worden voldaan.
Overige opmerkingen:
De Oasen waterleiding is in het plan niet genoemd. Hier dient in de toelichting aandacht aan te worden
besteed.
In de MER is een ondergrond opgenomen zonder spitsstroken. In het inpassingsplan is wel een
ondergrond opgenomen met spitsstroken. Verzocht wordt de ondergrond in de MERkaarten aan te
passen.
Beantwoording:
Fysieke afscheiding rijbanen, de plangrens en het wegontwerp:
In overleg met Rijkswaterstaat wordt bezien of er een aparte procedure gevoerd moet worden voor het
afsluiten van de rijbaan in het Gouweaquaduct én, indien dit het geval is, of de procedure gelijk op kan
lopen met de procedure van het inpassingsplan. Ook wordt in overleg de plangrens aan de A12-zijde
opnieuw beschouwd.
Brug:
In de bestemmingsomschrijving van de bestemming ''Water'' (artikel 5) is opgenomen dat de voor water
aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding 'brug' ook zijn bestemd voor een brug met niet
meer dan 2x2 rijstroken, alsmede geluidwerende en geluidafschermende voorzieningen. Deze wijze
van bestemmen staat de realisatie van het tracé van de Extra Gouwekruising niet in de weg. De
opname van een verkeersbestemming is hier niet noodzakelijk.
Luchtkwaliteit:
In artikel 5.16, onder lid 1.d. van de Wet Milieubeheer is aangegeven dat een voorgenomen
ontwikkeling vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit wettelijk inpasbaar is indien aan de voorwaarde is
voldaan dat de voorgenomen ontwikkeling is genoemd of beschreven is in, dan wel past binnen of in
elk geval niet in strijd is met het NSL. Enkel met de constatering dat een project destijds is aangemeld
voor het NSL is niet voldoende om volledig te kunnen terugvallen op het NSL. Hiervoor moet dan
worden aangetoond dat de uitgangspunten voor de thans onderzochte voorgenomen ontwikkeling
overeenkomen met de uitgangspunten die destijds zijn opgenomen voor het project binnen het NSL. Er
is voor gekozen om de uitgangspunten van destijds niet met de huidige projectgegevens te vergelijken,
maar om, volledigheidshalve, een luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren.
Voorts is er feitelijk geconstateerd dat de luchtkwaliteit op sommige wegvakken verslechtert ten
gevolge van planontwikkeling en dat de luchtkwaliteit op andere wegvakken verbetert door de realisatie
van de Extra Gouwekruising. Deze constateringen worden verder niet gebruikt voor bijvoorbeeld de
onderbouwing van saldering, maar zijn sec bedoeld om aan te geven dat de planontwikkeling ook
positieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.

Voor wat betreft de opmerking met betrekking tot de eerder door Rijkswaterstaat gemaakte
opmerkingen op het concept MER en de verwerking daarvan wordt verwezen naar de notitie van Tauw
met kenmerk N001-4727275IMK-V01.
Flora en fauna:
Binnen de bestemming Verkeer (artikel 3) is ten behoeve van de realisatie van een faunapassage, een
aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - faunapassage' (sv-fp) opgenomen. Deze aanduiding is
aangebracht ten westen van de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda.
Verkeer:
Voor wat betreft de opmerking met betrekking tot de eerder door Rijkswaterstaat gemaakte
opmerkingen op hoofdstuk 4 van het concept MER (verkeer en prijsbeleid) en de verwerking daarvan
wordt verwezen naar de notitie van Tauw met kenmerk N001-4727275IMK-V01.
Externe veiligheid:
In het ontwerp inpassingsplan is een verantwoording van de verhoging van het groepsrisico
opgenomen. Voorts is op 12 januari 2011 op het provinciehuis nader overleg gevoerd met de
Regionale Brandweer over de uitgangspunten ten aanzien van bluswater en bereikbaarheid.
In het kader van de MER is studie gedaan naar de externe veiligheidsaspecten van de verschillende
alternatieven van de Extra Gouwe Kruising. Ten aanzien van het alternatief dat nu is uitgewerkt in dit
inpassingsplan zou blijken dat de Extra Gouwe Kruising geen plaatsgebonden risicocontour oplevert
van 10-6 per jaar. Tevens zou blijken dat het groepsrisico als gevolg van de Extra Gouwe Kruising zeer
beperkt toeneemt. In de MER is uitgegaan van een integrale berekening waarbij zowel het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de A12 als over de Extra Gouwe Kruising is meegenomen. Deze bleek voor de
maatgevende kilometer (tussen aquaduct onder de Gouwe en afslag Gouda) rondom 0,95 maal de
oriëntatiewaarde, wat als relatief hoog is aan te merken.
Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing is een herberekening gemaakt van het groepsrisico.
Daarbij is voor zowel de A12 als de Extra Gouwe Kruising uitgegaan van de Circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen. Deze kent een aantal andere uitgangspunten dan waarbij in de MER vanuit
is gegaan. Op basis van deze berekening blijkt eveneens dat de Extra Gouwekruising geen
plaatsgebonden risicocontour oplevert van 10-6 per jaar. Tevens blijkt dat het groepsrisico van het
bestaande deel van de Extra Gouwe Kruising (tussen afslag Gouda en aansluiting op N207) en het
groepsrisico van het nieuwe tracé over de Gouwe en verder, onder respectievelijk 1% en 1‰ van de
oriëntatiewaarde blijven.
Voor wat betreft de A12 blijkt uit de herberekening van het groepsrisico dat voor de maatgevende
kilometer het groepsrisico rondom 0,2 maal de oriëntatiewaarde blijft. Voor de herberekening van het
groepsrisico van de A12 en Extra Gouwe Kruising wordt verwezen naar de bijlage.
Verantwoording groepsrisico:
De hoogte van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt
bepaald door de A12. Als gevolg van de Extra Gouwe Kruising wijzigt de hoogte daarvan nauwelijks.
Wel kan gesteld worden dat door de Extra Gouwe Kruising de verkeersveiligheid op de A12 ter plekke
verbetert, doordat een deel van het verkeer dat nu gebruik kan maken van de Extra Gouwe Kruising
niet meer hoeft te 'weven' met het verkeer dat vanaf het knooppunt Gouwe richting Rotterdam (A20)
gaat (voetnoot: vanwege de rekenvoorschriften kan dit feitelijk risicoreducerende effect niet worden
berekend, omdat de risicoreductie hiervan ten opzichte van de standaard ongevalsfrequentie

rekenkundig niet bekend is; vooralsnog gaan de rekenvoorschriften uit van een standaard
ongevalsfrequentie).
Over de Extra Gouwe Kruising zal weinig vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, namelijk alleen
dat deel wat voorheen vanaf het knooppunt Gouwe richting Den Haag reed, en dan ook nog alleen dat
deel wat gebruik maakte van de afslagen waar nu de Extra Gouwe Kruising voor in de plaats komt. Het
groepsrisico dat hierdoor wordt veroorzaakt is zeer gering.
In verband met de aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid is een overlegreactie
gevraagd aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Naar aanleiding van deze reactie en het daarin
gegeven advies, heeft op woensdag 12 januari 2011 overleg plaatsgevonden met de veiligheidsregio.
Uit dit overleg zijn de volgende zaken naar voren gekomen:
-

-

de Extra Gouwe Kruising is voldoende geschikt en bereikbaar voor hulpverleningsdiensten;
in verband met het zeer geringe groepsrisico worden aanvullende blusvoorzieningen bovenop
de al aanwezige niet nodig geacht. Daar waar blusvoorzieningen alsnog in het ontwerp kunnen
worden meegenomen zal dit bij de realisatie van het definitieve wegontwerp met de lokale
brandweer worden onderzocht;
daar waar langs de Extra Gouwe Kruising geluidswallen worden voorzien, zullen deze worden
uitgevoerd met voldoende vluchtroutes.

In het overleg met de veiligheidsregio heeft de veiligheidsregio expliciet om aandacht gevraagd voor de
slechte beschikbaarheid van bluswater ter hoogte van het Gouwe-aquaduct. Omdat in het kader van
deze inpassingsplanprocedure bluswatervoorzieiningsmaatregelen aan de A20 redelijkerwijs niet zijn
op te leggen, is met de veiligheidsregio afgesproken om deze problematiek onder de aandacht te
brengen van Rijkswaterstaat.
Binnen en in de omgeving van het plangebied liggen een aantal leidingen, die relevant zijn om in
verband met externe veiligheid te beschouwen. Daarvoor geldt per 1 januari 2011 het Besluit externe
veiligheid buisleidingen. Conform deze AmvB worden daar waar deze leidingen het plangebied
doorsnijden de ligging alsmede de daarbij behorende belemmeringenstrook weergegeven in het
inpassingsplan, zowel op verbeelding als in voorschriften.
Uit onderzoek naar alle leidingen binnen en in de omgeving van het plangebied blijkt, dat geen van de
leidingen een plaatsgebonden risicocontour heeft van 10-6 per jaar. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat
het groepsrisico van deze leidingen, voor zover daar ten behoeve van dit inpassingsplan de
aanwezigheid van personen moet worden geïnventariseerd, nergens boven 1‰ van de
oriëntatiewaarde uitkomt. Als gevolg van het inpassingsplan is hooguit sprake een verwaarloosbare

wijziging van dit groepsrisiconiveau.
In verband met het zeer geringe groepsrisico worden, mede gelet op artikel 12, lid 3b van het besluit
externe veiligheid buisleidingen, aanvullende voorzieningen bovenop de al aanwezige niet nodig
geacht.
CVR-Ruimte en voedingskast:
In het plan is in principe rekening gehouden met de CVR-Ruimte en voedingskast. Binnen de
bestemming Verkeer (artikel 3.2.1.) is opgenomen dat bouwwerken ten behoeve van de verlichting,
geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer en andere bouwwerken zijn toegestaan. Inmiddels
wordt in overleg met Rijkswaterstaat bezien hoe bij de realisatie van de Extra Gouwekruising het
functioneren van de kast kan worden geborgd en of verplaatsing nodig is.

Tekstuele aanpassingen:
Op pagina 5 van de plantoelichting zal de tekst ''ondermeer'' en ''en de A20'' worden verwijderd.
Op pagina 7 wordt de tekst ''In november 2010 staat het door het Rijk te nemen MIRTUitvoeringsbesluit gepland'' worden geactualiseerd.
Op pagina 9 wordt de tekst ''en de A20'' verwijderd.
De opmerking op de tekst op pagina 14 betreft het wijzen op het voorkomen van de CVR-Ruimte en
voedingkast. Hiervoor wordt verwezen naar de beantwoording onder het kopje ''CVR-Ruimte en
voedingskast''.
Zoekgebieden voor herplant van bomen:
In het MER zijn zoekgebieden voor de herplant van bomen aangewezen. Rijkswaterstaat heeft te
kennen gegeven dat het vanuit beheer en onderhoud ongewenst dat er bomen vlak naast het Gouweaquaduct staan. Hierdoor zullen deze zoekgebieden niet in aanmerking komen voor herplant.
Buisleidingen:
In artikel 6 (Leiding-Gas) is een mogelijkheid opgenomen voor het toelaten van beperkt kwetsbare
objecten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het toestaan van een brugwachtershuisje.
Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording onder het kopje ''Verantwoording
groepsrisico''.
Geluid:
Er wordt nader akoestisch onderzoek uitgevoerd aan de hand waarvan de exact te treffen maatregelen
worden bepaald.
Overige opmerkingen:
In het plangebied liggen een aantal Oasen waterleidingen. Ten oosten van de Gouwe ligt een leiding
parallel aan de Hengouwerweg (oostzijde). Ten westen van de Gouwe ligt parallel van de
Hengouwerweg (westzijde) een leiding en aan de spoorbaan Waddinxveen - Gouda (oostzijde), twee
leidingen. De ondergrond die gebruikt is voor de verbeelding van het inpassingsplan zal ook als
ondergrond worden gebruikt voor de MERkaarten.

Bijlage 2: Ingezonden overlegreacties

Van: heri.broekroelofs@prorail.nl [mailto:heri.broekroelofs@prorail.nl]
Verzonden: woensdag 8 december 2010 11:34
Aan: Verberkt, MPJ
CC: Spannenburg, KP; Biezeman, SHM
Onderwerp: RE: Provinciaal inpassingsplan Extra Gouwe Kruising

Geachte heer Verberkt, Beste Mark,
Dank voor het doorsturen van de plannen. Deze hebben wij in goede orde ontvangen.
Na controle op de plannen hebben wij in deze fase geen opmerkingen. Graag blijven wij op de
hoogte van de voortgang van deze plannen.
Wij zijn op het moment in overleg met 2 van uw collega’s (de heer D. Braat en C.G. Waverijn)
omtrent de inpassing en uitvoering van 2 kunstwerken over het spoor, Extra Gouwe kruising en
Moordrechtboog.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
H Broekroelofs
public affairs manager
ProRail
Regio Randstad Zuid
Postbus 2625
3000 CP Rotterdam

