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1. Onderwerp In kort bestek 
Gedeputeerde Staten en het Rijk (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) hebben op 12 
seplember 2013 bijgesloten bestuursovereenkomst ondertekend waarin gemaakte afspraken 
zijn vastgelegd ten aanzien van het project RijnlandRoute. 
In deze bestuursovereenkomst zijn tevens afspraken vastgelegd over het project "Verbreding 
A4 Vlietland - NI4", aangezien dit project ook wordt bekostigd vanuit het door het Rijk 
beschikbaar gestelde gebiedsbudget. Dit project is om deze reden ook opgenomen in de 
kostenraming van de RijnlandRoute, zoals gepresenteerd in het financieel overzicht van de 
Voordracht van GS aan PS d.d. 26 juni 2013 m.b.t. het uitvoeringsbesluit RijnlandRoute. 

De afspraken betreffen de eerstvolgende fase waarin wordt gewerkt aan de planuitwerking 
(provinciaal inpassingsplan en tracébesluiten) en de voorbereiding van de realisatie. Over de 
realisatiefase worden met het Rijk op een later moment afspraken gemaakt. 

De in de bestuursovereenkomst gemaakte afspraken betreffen: 
a) de verantwoordelijkheden en rollen van beide partijen; 
b) de gezamenlijk na te streven projectplanning: 
c) het budget voor het project: 
d) de subsidiëring van het project door de Minister. 

Samengevat zijn de volgende afspraken vastgelegd: 

De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van de RijnlandRoute. De provincie zal de 
RijnlandRoute planologisch mogelijk maken door het door Provinciale Staten vaststellen van 
een Inpassingsplan voor de onderdelen van het Onderiiggend Wegennet en de Minister zal de 
Tracébesluiten vaststellen voor de onderdelen van het Hoofdwegennet. 
De Minister is verantwoordelijk voor de realisatie van het project Verbreding A4 Vlietland - NI4. 
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De provincie en het Ministerie van l&M gaan samenwerken met als einddoel het realiseren van 
de RijnlandRoute en de planuitwerking en de voorbereiding van de realisatie van het project 
Verbreding A4 Vlietland - NI4. Hiervoor is een gezamenlijke projectorganisatie RijnlandRoute 
opgezet, met medewerkers van de provincie en Rijkswaterstaat. Deze samenwerking zal 
worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en Rijkswaterstaat, 
welke naar verwachting in het najaar van 2013 kan worden vastgesteld. 

Ten aanzien van de planning is afgesproken dat de provincie en het Ministerie van l&M er naar 
streven: 

het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan in de eerste helft van 2014 door Gedeputeerde 
Staten te laten vaststellen en ter inzage te leggen: 
het Provinciale Inpassingsplan in het najaar van 2014 door Provinciale Staten te laten 
vaststellen en ter visie te leggen: 
de Ontwerp-Tracébesluiten medio 2014 door de Minister te laten vaststellen en ter visie te 
leggen; 
de Tracébesluiten begin 2015 door de Minister te laten vaststellen en ler visie le leggen: 
de eersie delen van de RijnlandRoute in 2020 open te stellen. 

Bovenstaande planning is een zogenaamde probabilistische planning dat wil zeggen een 
planning, waarin rekening is gehouden met mogelijke tegenvallers. Zoals eerder gemeld zal in 
de aanbesteding gevraagd worden om versnellingsmogelijkheden aan te geven. Gezien de 
complexiteit van het project, de afhankelijkheid van derden (o.a. l&M voor wat betreft het 
Tracébesluit), de eventuele versnellingsmogelijkheden en de te verwachten juridische 
procedures, gaan wij in de bestuursovereenkomst geen verplichling aan op deze planning, 
maar spreken wij met het Ministerie af dat beide partijen deze planning nastreven. 

In de overeenkomst met hel Rijk is in de planning, voor wat belreft de openstelling van de 
RijnlandRoute. geen fasering vastgelegd. Bij beantwoording van statenvragen en tijdens de 
behandeling in de Slatencommissie Verkeer en Milieu eerder dit jaar. is door gedeputeerde De 
Bondt gemeld dat het waarschijnlijk nodig is de infrastructuur gefaseerd aan te leggen teneinde 
de hinder voor het vericeer te beperken. Ondertussen is er veelvuldig overieg geweesl met de 
aanbestedingsspecialisten van Rijkswaterstaat. Zij hebben ons nadrukkelijk geadviseerd 
voorafgaand aan de aanbesteding geen besluit te nemen over de fasering. Rijkswaterstaat 
adviseert ons in de aanbesteding inschrijvers de ruimle te geven met slimme voorstellen le 
komen, met als doelstelling een zo spoedig mogelijk oplevering onder de voorwaarde dat 
lijdens de bouw het verkeer zo minimaal mogelijk wordl gehinderd. Wij zullen dit advies 
overnemen en om die reden is in de uitvoeringsplanning nog geen fasering opgenomen en zal 
deze pas worden gecommuniceerd na gunning. 

Met deze overeenkomst wordt het eerder door de Minister toegekende gebiedsbudget voor hel 
onderdeel RijnlandRoute herbevestigd en gesteld op een subsidie ad € 545 miljoen (inclusief 
BTW. prijspeil 2012). 
Deze rijkssubsidie bedraagt exclusief BTW € 450,4 miljoen. Met de toevoeging van de 
provinciale bijdrage en de bijdragen uit de regio ad € 361,6 miljoen geeft dit een beschikbaar en 
taakstellend budgel voor de RijnlandRoute (inclusief het project Verbreding A4 tussen Vlietland 
en N14) van € 812 miljoen (exclusief BTW, prijspeil 2012), zoals eerder gemeld in de 
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Voordracht van GS aan PS, d.d. 26 juni 2013. Tevens is met hel Rijk voor de betaling van de 
subsidie een kasritme overeengekomen wat het mogelijk maakt de uitvoering conform 
bovenstaande uilvoeringsplanning (zonder fasering) te realiseren. Daarnaast is er een kasritme 
voor de provinciale bijdrage overeengekomen mel slechts beperkte aanpassingen in het 
kasritme in het huidige MPI tot gevolg. 

Ook zijn er afspraken gemaakt over de beheer- en onderhoudskosten voor het hoofdwegen 
net. Voor de A4 (circa € 0,7 miljoen per jaar) komen deze kosten voor rekening van het Rijk en 
voor de A44 (circa € 0,8 miljoen per jaar) is dal afhankelijk gemaakt van de uitkomst van hel 
onderzoek naar het vast dan wel beweegbaar maken van de brug in de A44 over de Oude Rijn. 
De huidige beweegbare brug van Rijkswaterstaat is aan het einde van de levensduur en moet 
worden vervangen. Indien de brug kan worden vastgezet levert dal voor Rijkswaterstaat een 
dusdanige besparing op dat het Rijk bereid is de beheer- en onderhoudskosten van de A44 
voor haar rekening te nemen. De gesprekken hierover lopen nog. 

2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen 

a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader 

Het project RijnlandRoute komt voorl uit het provinciale Verkeers- en Vervoersplan 2005. 
Op de totstandkoming van de provinciale delen van het project is de regeling Projecten 
Zuid Holland van loepassing, voor de onderdelen van het Rijk geldl de tracéwet. 

b. Relatie andere interne beleidsterreinen 

De RijnlandRoute geeft raakvlakken met de volgende beleidsterreinen: ruimtelijke 
ordening, verkeer en vervoer, groen, recreatie, archeologie, cultuurhistorie, externe 
veiligheid en milieu 

c. Relatie externe partijen 
Er wordt met grole regelmaat afgestemd met de betrokken gemeenten, regio Holland 
Rijnland, Hoogheemraadschap en het Rijk. Deze partijen hebben zitting in de Stuurgroep 
RijnlandRoute. 
Met het Ministerie van l&M, de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, de 
gemeente Voorschoten en de gemeenie Wassenaar die co financieren worden 
hieromtrent bestuursovereenkomsten gesloten. 

3. Procesbeschrijving en rol Staten 

a. Voorgeschiedenis 
Op 10 december 2008 hebben Provinciale Staten de Startnotitie RijnlandRoute voor hel 
eerste fase MER besproken en vastgesteld. 
Op 1 april 2009 is het toetsingskader in de Statencommissie Mobiliteit. Kennis en 
Economie (MKE) besproken. 
Op 27 mei 2009 zijn de Richtlijnen eerste fase MER door Provinciale Staten vastgesteld. 
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Het eerste fase MER is op 24 februari 2010 vastgesteld door Provinciale Slalen. Daarbij 
hebben Provinciale Staten tevens de notitie trechtering eerste fase MER en aanpak 
tweede fase MER vastgesteld. Besloten is toen dat vier varianten uit de eerste fase in de 
tweede fase diepgaander onderzocht zouden worden. Per amendement (Loose. A l 18) 
is vervolgens opdracht gegeven hel door burgers geïnitieerde Churchill Avenue 
alternatief te onderzoeken. 
In juli 201 O is na overieg in de Statencommissie MKE besloten om de 
faseringsvarianten Zoeken naar Balans A en Zoeken naar Balans F in de 2e fase 
MER le onderzoeken. 
In hun vergadering van 15 seplember 2010 hebben Provinciale Staten verzocht ook 
een gefaseerde variant van Churchill Avenue in het fase MER mee te nemen, 
met als gevolg dat in totaal zeven varianten onderzocht zijn. In die vergadering zijn 
ook de Richtlijnen voor hel tweede fase MER vastgesteld. 
Naar aanleiding van hel advies van de Commissie voor de m.e.r. medio 2011 
hebben Gedeputeerde Staten het MER voor de RijnlandRoute op onderdelen verder 
ingevuld. Het tweede fase MER is op 15 mei 2012, samen met de geactualiseerde 
MKBA. door Gedeputeerde Stalen vastgesteld. 
Notitie met Toetsingscriteria voor de tracékeuze is besproken in de Statencommissie 
Verkeer en Milieu van 7 maart 2012. 
Op 15 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten op basis van het tweede fase MER. de 
MKBA en de regionaal economische effectenstudie, de nota voorkeursalternatief 
vastgesteld met de daarin opgenomen voorkeurstracé RijnlandRoute Zoeken naar 
Balans Oplimaal. 
Op 27 juni 2012 hebben Provinciale Stalen ingestemd met deze keuze van 
Gedepuleerde Staten. 
Op 29 november 2012 heeft de commissie voor de m.e.r. een positief definitief 
loetsingsadvies uitgebracht. 
Op 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met de aanvang van de 
realisatiefase (uitvoeringsbesluit) en ingestemd met de scopebeschrijving RijnlandRoute 
Nadere Uitwerking d.d. 11 juni 2013. 

b. Waar staan we nu? 

De fase van visie/strategiebepaling 

c. Vervolgprocedure 

In het komend halfjaar zal een vooriopig ontwerp worden opgesteld, welke als basis zal 
dienen voor de procedures van het inpassingplan en het tracébesluit. 
In de komende maand worden met de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, de 
gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten ook overeenkomsten afgesloten. 

4. Financiële aspecten (dekking en risico's) 
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De door de Minister beschikbaar gestelde subsidie ad € 545 miljoen (inclusief BTW. prijspeil 
2012) is in de bestuursovereenkomst vastgelegd. Deze subsidie bedraagt exclusief BTW € 450.4 
miljoen. Met de toevoeging van de provinciale bijdrage en de bijdragen uil de regio ad € 361,6 
miljoen geeft dit een beschikbaar en taakstellend budget voor de RijnlandRoute (incl. de 
Verbreding A4 tussen Vlietland en N14) van € 812 miljoen (exclusief BTW. prijspeil 2012), zoals 
eerder gemeld in de Voordracht van GS aan PS, d.d. 26 juni 2013. Tevens is met het Rijk voor 
betaling van de subsidie een kasritme overeengekomen wat het mogelijk maakt de uitvoering 
conform bovenstaande uitvoeringsplanning (zonder fasering) te realiseren. 

Technische & proces vragen en informatie bij 

Ambtenaar Telefoon 0 7 0 - 4 4 1 6 8 4 0 

L . A . P e r s o o n Kamer 
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BESTUURLIJKE OVEREENKOMST RIJNLANDROUTE  

Ondergetekenden: 

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw M.H. Schultz-Van Haegen, handelend als 
bestuursorgaan en als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de STAAT DER NEDERLANDEN 
gezeteld te 's-Gravenhage; 

hierna te noemen: "de Minister"; 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, zetelend en 
kantoorhoudend te 's-Gravenhage aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen krachtens artikel 176 
Provinciewet en de machtiging van de commissaris van de Koning rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar gedeputeerde mevrouw I.G.M. de Bondt; 

hierna te noemen: "de Provincie" en gezamenlijk te noemen "Parti jen"; 

Overweoende dat: 

1. de Provincie voornemens is het project RijnlandRoute te realiseren, zijnde een gedeeltelijk 
nieuwe oost-westverbinding tussen Katwijk en de Rijksweg A4 bij Leiden; 

2. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 15 mei 2012 (met het vaststellen van de 'Nota 
Voorkeursalternatief RijnlandRoute'van 16 mei 2012) hebben gekozen voor het alternatief 
"Zoeken naar Balans, variant F" (uit de op de milieueffectrapportage gebaseerde 
uitvoeringsvariant "Zoeken naar Balans Optimaal") als voorkeurstracé voor de RijnlandRoute, 
en Provinciale Staten van Zuid-Holland op 27 juni 2012 met deze keuze hebben ingestemd; 

3. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 11 juni 2013 de 'Scopebeschrijving RijnlandRoute 
Nadere Uitwerking' van 11 juni 2013 hebben vastgesteld als nadere inpassing van het gekozen 
voorkeurstracé, waarmee Provinciale Staten van Zuid-Holland op 26 juni 2013 hebben 
ingestemd, waarmee is voorzien in de volledige dekking van het deel van de projectkosten, dat 
de Provincie en de regiopartijen voor hun rekening nemen; 

4. de Minister met haar brief van 30 oktober 2012 (met kenmerk IENM/BSK-2012/176719) haar 
voornemen heeft herbevestigd om het gebiedsbudget van EUR 722 min. prijspeil 2010 
beschikbaar te stellen voor de projecten RijnlandRoute (EUR 529 min. incl. BTW prijspeil 2010, 
inclusief de rijksbijdrage voor de verbreding van de A4 tussen de nieuwe aansluiting Vlietland 
en de aansluiting met de N14) en HOV-NET Zuid-Holland Noord (EUR 193 min. excl. BTW 
prijspeil 2010), en een volledige subsidieaanvraag voor de RijnlandRoute zal behandelen; 

5. de Provincie zo spoedig mogelijk een subsidieaanvraag voor de RijnlandRoute zal indienen; 

6. de verbreding van de A4 tussen de aansluiting Vlietland en de N14 geen onderdeel uitmaakt 
van het project RijnlandRoute en de Minister het project 'Verbreding A4 Vlietland - N14' als 
zelfstandig project zal opnemen in het MIRT (Projectenboek); 



7. de Minister ten behoeve van het project RijnlandRoute de Tracébesluiten zal opstellen; 

8. de ontwerpen van de RijnlandRoute (zie ontwerpnota 'RijnlandRoute Nadere Uitwerking', d.d. 
15 maart 2013, kenmerk IS-DH20130064, versie 2 en ontwerpnota 'A4 Zoeterwoude-
Leidschendam Verbreding naar 2x4 rijstroken', d.d. 15 maart 2013, kenmerk IS-DH20130149, 
versie 1) en de bijbehorende kostenramingen van de RijnlandRoute en de Verbreding A4 
Vlietland - N14 in het kader van de MIRT 2 Beslissing door Rijkswaterstaat zijn getoetst en 
door Rijkswaterstaat akkoord zijn bevonden (zie'Toetsingsadvies Wegontwerp RijnlandRoute', 
d.d. 18 april 2013 en 'De Kostenpooltoets RijnlandRoute', d.d. 23 mei 2013); 

9. de Minister en de Provincie het eens zijn geworden over de projectplanning en bijbehorende 
kasritme; 

10. Partijen met deze overeenkomst de gemaakte afspraken wensen vast te leggen ten aanzien van 
het project RijnlandRoute en het project Verbreding A4 Vlietland - N14; 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 - definities 

1.1 In deze overeenkomst wordt het volgende verstaan onder de onderstaande begrippen, 
tenzij expliciet anders aangegeven: 
a. RijnlandRoute: een gedeeltelijk nieuwe oost-westverbinding tussen Katwijk en de Rijksweg 
A4 bij Leiden; 
b. Verbreding A4 Vlietland - N14: de verbreding van de A4 in de middenberm met één 
rijstrook in beide richtingen (zonder aanpassing van de knooppunten) tussen de nieuwe aansluiting 
bij Vlietland en de N14; 
c. Scopebeschrijving RijnlandRoute Nadere Uitwerking: het als bijlage 1 bijgesloten en op 11 
juni 2013 door Gedeputeerde Staten van de Provincie vastgestelde document, waarmee Provinciale 
Staten op 25 juni 2013 hebben ingestemd, betreffende een nadere beschrijving van de 
RijnlandRoute; 
d. Onderdelen van het Hoofdwegennet (HWN) van de RijnlandRoute: de onderdelen die op 
grond van de Tracéwet onderdeel uitmaken van het op te stellen (Ontwerp) Tracébesluit, te weten: 
d l de verbreding van de A44 tussen de aan te passen Knoop Leiden-West en het nieuw aan te 
leggen Knooppunt Maaldrift, inclusief beide knooppunten; 
d2 het verlengen van de parallelstructuur van de A4 tussen de aansluiting N206/Zoeterwoude-
Dorp en het nieuw aan te leggen knooppunt Vlietland, inclusief dit knooppunt; 
e. Onderdelen van het Onderliggend Wegennet (OWN) van de RijnlandRoute: de onderdelen 
die op grond van de Wet ruimtelijke ordening behoren tot het op te stellen Provinciaal 
Inpassingplan, te weten: 

e l de verbreding van de Tjalmaweg (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de 

N441 te Katwijk en de Knoop Leiden-West; 
e2 de aanleg van een nieuwe regionale stroomweg (snelheidsregime 80 km/uur) met 2x2 
rijstroken (waaronder een boortunnel van 2,2 kilometer) tussen het nieuw aan te leggen Knooppunt 
Maaldrift op de A44 en het nieuw aan te leggen Knooppunt Vlietland op de A4; 
e3 de verbreding van de Europaweg te Leiden (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting 
met de A4 en de Rooseveltstraat te Leiden. 
f. Ambtelijke stuurgroep: het overleg tussen Rijkswaterstaat en de Provincie over de 
Planuitwerking en de Voorbereiding van de Realisatie van de RijnlandRoute op directeurniveau. 



Artikel 2 - doel van de overeenkomst 

2.1 Het doel van de overeenkomst is drieledig: 
1) de in het kader van de MIRT 2 Beslissing getoetste en akkoord bevonden ontwerpen en 
bijbehorende kostenramingen, zoals beschreven in overweging 8, als uitgangspunt vast te stellen 
ten behoeve van de Planuitwerking van het project Verbreding A4 Vlietland - N14 en de 
Planuitwerking en de Voorbereiding van de Realisatie van het project RijnlandRoute; 
2) de gemaakte afspraken vast te leggen over het project Verbreding A4 Vlietland - N14; 
3) de gemaakte afspraken vast te leggen over het project RijnlandRoute ten aanzien van: 

a) de verantwoordelijkheden en rollen van de Partijen; 
b) de gezamenlijk na te streven projectplanning; 
c) het budget voor het project; 
d) de subsidiëring van het project door de Minister. 

Artikel 3 - Planuitwerking en Realisatie van de RijnlandRoute 

3.1 De Provincie is verantwoordelijk voor de Realisatie van de RijnlandRoute. Bij dc Realisatie 
gaat de Provincie uit van het door Provinciale Staten van de Provincie op 27 juni 2012 vastgestelde 
tracé en de door Gedeputeerde Staten van de Provincie op 11 juni 2013 vastgestelde 
'Scopebeschrijving RijnlandRoute Nadere Uitwerking' (bijlage 1), waarmee Provinciale Staten van 
de Provincie op 26 juni 2013 hebben ingestemd. 
3.2 De Provincie zal de RijnlandRoute planologisch mogelijk maken door, conform het bepaalde 
in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, het door Provinciale Staten vaststellen van een 
Inpassingsplan voor de onderdelen van het Onderliggend Wegennet noodzakelijk voor de 
RijnlandRoute. 
3.3 De Minister zal, conform de Tracéwet, Tracébesluiten vaststellen voor de onderdelen van 
het Hoofdwegennet die onderdeel zijn van de RijnlandRoute (zie artikel 1, lid d, onderdeel 1 en 2). 

Artikel 4 - Planuitwerking en Realisatie Verbreding A4 Vlietland - N14 

4.1 De Minister is verantwoordelijk voor de Realisatie van het project Verbreding A4 

Vlietland - N14. 
4.2 De Minister zal, conform de Tracéwet, voor het project Verbreding A4 Vlietland - N14 een 
Tracébesluit voorbereiden en vaststellen. 
4.3 De Minister zal de Verbreding van de A4 tussen de aansluitingen Vlietland en de N14 zo 
spoedig mogelijk als project opnemen in het MIRT (Projectenboek). 
4.4 De Minister zal het benodigde budget voor de Realisatie van het project Verbreding A4 
Vlietland - N14 inhouden op het gebiedsbudget in de jaren 2022 en 2023, in lijn met de eerder 
gemaakte bestuurlijke bekostigingsafspraken in het BO MIRT Zuidvleugel voorjaar 2011. Dit 
benodigde budget is gebaseerd op het in het kader van de MIRT 2 Beslissing getoetste en akkoord 
bevonden ontwerp en bijbehorende (probabilistische) kostenraming van € 11.267.000,- inclusief 
BTW, prijspeil 2012. 
4.5 De kosten voor de Planuitwerking en de voorbereiding van de Realisatie van dit project zijn 
geraamd op C 500.000,- inclusief BTW, prijspeil 2012. Dit bedrag is onderdeel van de subsidie van 
de Minister voor de RijnlandRoute, zoals bedoeld in artikel 7.4. De Provincie zal daarvoor de 
Planuitwerking en de voorbereiding van de Realisatie van dit project meenemen in de (nog te 
sluiten contracten) voor de Planuitwerking en de voorbereiding van de Realisatie van de 
RijnlandRoute. 



Artikel 5 - samenwerking, rollen en verantwoordeli jkheden 

5.1 Partijen gaan samenwerken met als einddoel het realiseren van de RijnlandRoute en de 
Planuitwerking en de voorbereiding van de Realisatie van het project Verbreding A4 Vlietland - N14. 
5.2 De Directeur-Generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is 
namens de Minister opdrachtgever voor de Planuitwerking HWN-delen van de RijnlandRoute. 
5.3 De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat is namens de Minister opdrachtnemer van de 
Planuitwerking HWN-delen van de RijnlandRoute (uitmondend in de Tracébesluiten) en is de 
toekomstig beheerder van deze HWN-delen. 
5.4 De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat zal tevens als opdrachtnemer van de Provincie gaan 
fungeren voor de Realisatie van deze HWN-delen. 
5.5 Voor de Planuitwerking en de Voorbereiding van de Realisatie van de RijnlandRoute wordt 
een gezamenlijke projectorganisatie RijnlandRoute opgezet, met medewerkers van de Provincie en 
Rijkswaterstaat, onder leiding van een ambtelijke stuurgroep. 
5.5 Partijen zullen daarbij ieder hun kennis en kunde inbrengen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd conform een gezamenlijk op te stellen projectplan, welke naar verwachting in het najaar 
van 2013 door de ambtelijke stuurgroep zal worden vastgesteld. In dit projectplan worden in ieder 
geval afspraken tussen de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de Provincie vastgelegd met 
betrekking tot organisatie en personele capaciteit, communicatie, participatie, grondverwerving en 
het gebruik van de vigerende spelregels en richtlijnen van Partijen. 
5.7 Ten behoeve van de Voorbereiding van de Realisatie en de Realisatie zal de samenwerking 
worden uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de Directeur-
Generaal Rijkswaterstaat, welke naar verwachting in het najaar van 2013 kan worden vastgesteld. 
In deze Samenwerkingsovereenkomst zullen door de Provincie en de Directeur-Generaal 
Rijkswaterstaat in ieder geval afspraken worden gemaakt over de Realisatie van de verschillende 
projcctonderdelen c.q. tracédelen, alsmede de opdrachtverlening van de Provincie aan de 
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat voor die onderdelen, die door de Directeur-Generaal 
Rijkswaterstaat zullen worden gerealiseerd. 
5.8 In de opdracht van de Provincie aan de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat worden onder 
meer afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en de risicoverdeling tussen 
opdrachtgever (de Provincie) en opdrachtnemer (de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat) en het 
daarvoor beschikbare budget. 
5.9 Het uitgangspunt hierbij is dat: 
a) de aanbesteding door de Provincie dan wel in opdracht van de Provincie zal worden verricht; 
b) de uitvoeringsrisico's zoveel als redelijkerwijs mogelijk is bij de aannemer(scombinatie) zullen 

worden belegd (die deze risico's kan beheersen); 
c) de opdrachtverlening tot realisatie plaats zal vinden op grond van het aanbestedingsresultaat; 
d) de tracédelen in principe zullen worden gerealiseerd onder de verantwoordelijkheid van de 

uiteindelijke beheerder van het betreffende tracédeel. 
Dit laatste betekent, dat de tracédelen binnen de vigerende spelregels en richtlijnen van de eigen 
organisatie kunnen worden gerealiseerd. 
5.10 Na acceptatie van de opdracht van de Provincie door de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat 
is deze verantwoordelijk voor de Realisatie van de betreffende tracédelen. Hieronder wordt 
verstaan het voor rekening en risico van de Minister realiseren van deze tracédelen, binnen de 
kaders van de door de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat aanvaarde opdracht. 
5.11 Partijen streven er naar de RijnlandRoute binnen de afgesproken planning (zie artikel 6) en 
taakstellend budget (zie artikel 7) te realiseren. Scopewijzigingen ten opzichte van bijlage 1 zullen 
ter beoordeling worden voorgelegd aan de ambtelijke stuurgroep en ter besluitvorming aan de 
Minister en de bestuurlijke opdrachtgever van de Provincie. 



5.12 De projectorganisatie RijnlandRoute stuurt de ambtelijke stuurgroep ten minste elk 
kwartaal een voortgangsrapportage met in ieder geval de financiële verantwoording, de voortgang 
van het project en de stand van zaken omtrent de risico's. 

Artikel 6 - projectplanning RijnlandRoute 

6.1 Partijen streven er naar het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor de werkzaamheden 
aan het Onderliggend Wegennet ten behoeve van de RijnlandRoute in de eerste helft van 2014 ter 
visie te leggen en het Provinciale Inpassingsplan eind 2014 ter visie te leggen. 
6.2 Partijen streven er naar de ontwerp-tracébesluiten voor de werkzaamheden aan het 
Hoofdwegennet ten behoeve van de RijnlandRoute medio 2014 ter visie te leggen en de 
Tracébesluiten begin 2015 ter visie te leggen. 

6.3 Partijen streven naar openstelling van de eerste delen van de RijnlandRoute in 2020. 

Artikei 7 - kosten, subsidie en budget RijnlandRoute 

7.1 Partijen hebben het taakstellend budget van de RijnlandRoute en de Verbreding A4 tussen 
Vlietland en N14 gezamenlijk vastgesteld op € 812.000.000,- exclusief BTW, prijspeil 2012, ervan 
uitgaande dat het BTW percentage over de subsidiebijdrage van de Minister 2 1 % bedraagt. Partijen 
realiseren zich, dat de in het kader van de MIRT 2 beslissing getoetste en akkoord bevonden 
probabilistische kostenraming resulteert in een tekort van € 13.700.000,- exclusief BTW, prijspeil 
2012, maar dat tegenover dit tekort diverse optimalisatiemogelijkheden zijn geïnventariseerd, 
welke naar verwachting nog tot kostenbesparingen zullen leiden. 
7.2 De Minister stelt voor de in lid 1 genoemde projecten in totaal maximaal € 545.000.000,-
inclusief BTW, prijspeil 2012, subsidie ter beschikking. 
7.3 De Minister stelt, na aftrek van het in artikel 4.4 bedoelde budget, maximaal 
€ 533.733.000,- inclusief BTW, prijspeil 2012, als subsidie voor de RijnlandRoute beschikbaar. 
Subsidies voor regionale infrastructuur worden conform de vigerende regelgeving exclusief BTW 
verleend. De Minister zal een deel van de subsidie voor de RijnlandRoute inclusief BTW beschikbaar 
stellen, vanwege het feit dat de subsidie gedeeltelijk zal worden benut voor werkzaamheden aan 
het Hoofdwegennet en de Provincie deze BTW niet kan claimen bij het BTW-Compensatiefonds. Het 
voorgaande zal door de Provincie in haar subsidieaanvraag worden aangetoond. 
7.4 Partijen komen het volgende kasritme voor de subsidie van de Minister voor de 
RijnlandRoute overeen (inclusief BTW, prijspeil 2012 en in euro's x 1 miljoen): 

Jaar 
t/m 

2012 
2013 2014 ?01S 2016 :n) 17 ?019 2020 2021 2022 .•?023 

Bedrag 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 98,3 117,9 157,2 49,1 34,0 7,2 

7.5 Partijen zullen de afdracht aan het BTW compensatiefonds (als percentage van de subsidie 
zoals bedoeld in artikel 7.3) voor de RijnlandRoute gezamenlijk vaststellen, op grond van een nog 
te maken nadere analyse van de kostenraming. 
7.6 De Provincie heeft inclusief bijdragen van regionale partijen € 361.600.000,- miljoen 
exclusief BTW, prijspeil 2012, beschikbaar voor de realisatie van de RijnlandRoute. 
7.7 Partijen komen het volgende kasritme voor de bijdragen van de Provincie en de regionale 
partijen overeen (exclusief BTW en in euro's x 1 mil joen): 

Jaar 
t/m 

2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Bedrag 12,3 15,0 25,3 50,7 27,5 2,5 65,3 143,0 2,5 2,5 15,0 0,0 



7.8 Partijen komen overeen, dat de Beheer- & Onderhoudslasten van de HWN-delen van de 
RijnlandRoute voor rekening komen van de Minister, en de Beheer- & Onderhoudslasten van de 
Onderliggend Wegennet-delen van de RijnlandRoute voor rekening komen van de Provincie. 
Partijen gaan er hierbij vanuit, dat de huidige beweegbare brug in de A44 over de Oude Rijn zal 
worden vastgezet en de nieuwe brug in de A44 over de Oude Rijn, die in het kader van de 
RijnlandRoute zal worden gerealiseerd, ook een vaste brug zal zijn. Als de Provincie besluit, dat de 
bruggen in de A44 over de Oude Rijn beweegbare dienen te blijven, dan komen de Beheer- & 
Onderhoudslasten van de A44-delen van de RijnlandRoute voor rekening van de Provincie. Partijen 
treden in overleg als Partijen na ondertekening van deze overeenkomst constateren, dat de 
besparing die wordt verkregen met het vastzetten van de huidige brug in de A44 over de Oude 
Rijn, niet in een redelijke verhouding blijkt te staan tot de extra BenO-lasten van de uitbreiding van 
de A44 ten behoeve van de RijnlandRoute. 
7.9 Partijen komen overeen dat de reeds overeengekomen personele kosten (eigen personeel) 
van Rijkswaterstaat, die worden gemaakt ten behoeve van de Planuitwerking en de voorbereiding 
van de Realisatie van beide projecten, ten laste komen van Rijkswaterstaat. 
7.10 Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2012. Het deel van het 
subsidiebedrag dat nog niet is uitgekeerd wordt jaarli jks geïndexeerd, met de conform de door de 
Minister van Financiën daadwerkelijk uitgekeerde indexering in dat jaar aan de Minister, op basis 
van de IBOI. 

Artikel 8 - publiekrechtelijke bevoegdheden 

8.1 Partijen spannen zich jegens elkaar in om voor de uitvoering van deze bestuurlijke 
overeenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen respectievelijk te 
nemen, dat de uitvoering van het project Rijnlandroute publiekrechtelijk is toegestaan. 
8.2 Partijen zullen daarbij zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke procedures en 
te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat de procedures tot verlening van 
(bestemmings- en uitwerkings)plannen, (bouw)vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen met 
voortvarendheid worden doorlopen. 
8.3 De in het kader van deze bestuurlijke overeenkomst door Partijen te verlenen 
publiekrechtelijke medewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen 
onverlet. 
8.4 Partijen zullen steeds zorg dragen voor onderlinge afstemming van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke besluitvorming ten aanzien van het project RijnlandRoute. 
8.5 De in bijlage 1 beschreven scope laat onverlet dat Partijen afhankelijk zijn van door de wet 
gegeven procedures, die ter voorbereiding van de aanvang van het project RijnlandRoute, moeten 
worden doorlopen. 
8.6 De in het vijfde lid van dit artikel bedoelde procedures kunnen ertoe leiden dat het project 
RijnlandRoute anders moet worden uitgevoerd dan Partijen bij ondertekening van deze bestuurlijke 
overeenkomst voor ogen hebben. Indien dit het geval is, bezien Partijen of deze bestuurlijke 
overeenkomst wijziging ofwel beëindiging behoeft. 

Artikel 9 - onvoorziene omstandigheden 

9.1 Ingeval: 

a) door nieuwe of gewijzigde wetgeving of nieuwe of gewijzigde verordeningen er sprake zal zijn 

van een gewijzigde en duurdere uitvoering van het project RijnlandRoute, of; 



b) besluiten die uit deze overeenkomst voortvloeien of besluiten die ten behoeve van de uitvoering 

van deze overeenkomst nodig zijn, één en ander met inbegrip van wijzigingen van wet- en 

regelgeving, beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een overheid of rechterlijke 

instantie, niet of slechts gedeeltelijk worden goedgekeurd, worden geschorst of worden 

vernietigd, of; 

c) zich anderszins (on)voorziene omstandigheden voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor 

de uitvoering van het project RijnlandRoute, is artikel 10 van toepassing. 

9.2 Inzake het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) verwijzen partijen naar de 

uitspraken en toezeggingen van de Minister van Financiën ten tijde van de behandeling van het 

wetsvoorstel in de Tweede Kamer (opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van 22 april 2013, 

nr 28 - "Op macroniveau ziet het ri jk, op basis van deze cijfers, geen aanleiding beperkingen op te 

leggen aan provincies als het gaat om hun investeringsplannen de komende jaren.") . 

Partijen vertrouwen er op dat deze toezeggingen gestand worden gedaan. In het onverhoopte geval 

dat dit niet gebeurt, treedt artikel 10 in werking. 

Artikel 10 - niet nakomen wegens veranderende omstandigheden 

10.1 Indien een Partij een afspraak uit deze overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, 
een omstandigheid als bedoeld in artikel 8 lid 5, een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in 
artikel 9 (of omdat een daarvoor benodigd publiekrechtelijk besluit in het kader van de van 
toepassing zijnde wettelijke procedures, zoals de Tracéwet- en Wro-procedure, niet tot stand is 
gekomen dan wel niet onherroepelijk is geworden), kan dit ertoe leiden dat het project 
RijnlandRoute niet kan worden uitgevoerd. 
10.2 Indien zich een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid voordoet, treden Partijen in 
overleg. Dit overleg vindt plaats binnen 4 weken nadat een Partij daartoe een mededeling heeft 
gedaan aan de andere Partijen. Partijen zullen in goed overleg bezien of deze overeenkomst 
wijziging of (gedeeltelijke) beëindiging behoeft. 

Artikel 11 - wijziging 
11.1 Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken deze overeenkomst te wijzigen. De 
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van Partijen. 
11.2 Partijen treden in overleg binnen 4 weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere 
Partij(en) schriftelijk heeft medegedeeld. 
11.3 De wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel en de verklaring (verklaringen) tot 
instemming als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt (worden) als bijlage aan deze overeenkomst 
gehecht. 

11.4 De zakelijke inhoud van de wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

Artikel 12 - beëindiging 

12.1 Deze overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd indien Partijen dat met elkaar 
overeenkomen. Een beëindigingsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden aangegaan en 
kan een regeling bevatten omtrent de verdeling van nog te maken kosten als gevolg van de 
tussentijdse beëindiging. 



12.2 Bij eventuele tussentijdse (gedeeltelijke) beëindiging van deze overeenkomst zullen Partijen 
hun reeds ingebrachte middelen terug ontvangen. Dit na aftrek van het aandeel naar rato, op basis 
van het aandeel per Partij in het totaalbudget, van de reeds gemaakte en/of niet meer te vermijden 
kosten. 

Artikel 13 - looptijd 

13.1 Deze overeenkomst treedt in werking de dag na de dag van de (laatste) ondertekening van 
deze overeenkomst door Partijen. 
13.2 Deze overeenkomst eindigt met ingang van de dag waarop de subsidie (definitief) is 
vastgesteld. 
13.3 Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht 
worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van deze overeenkomst, worden 
afgehandeld in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst. 

Artikel 14 - geschillen 

14.1 Deze overeenkomst is in rechte afdwingbaar. 
14.2 Er is sprake van een geschil zodra een van de Partijen dit schriftelijk aan de andere Partijen 
meldt. Partijen dienen hierop in overleg met elkaar te treden teneinde te bezien of in der minne een 
oplossing voor dit geschil kan worden gevonden. 
14.3 Indien binnen drie (3) maanden na melding van het geschil, zoals bedoeld in het eerste lid, 
tussen de Partijen geen oplossing is gevonden, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil voor 
te leggen aan een door Partijen in te stellen adviescommissie dan wel de bevoegde burgerlijke 
rechter te 's-Gravenhage. 

Artikel 15 - slotbepalingen 

15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
15.2 Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, 
ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voor 
zover mogelijk, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling 
die wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk 
benadert. Het overige deel van deze overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd. 
15.3 Binnen 4 weken na inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt de zakelijke inhoud 
daarvan door het Rijk gepubliceerd in de Staatscourant. In de Staatscourant wordt tevens 
medegedeeld waar en voor welke periode de overeenkomst ter inzage wordt gelegd. 

Bijlage: 
1 "Scopebeschrijving RijnlandRoute Nadere Uitwerking" d.d. 11 juni 2013 



Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Den Haaq, op 12 september 

2013 

Namens de Staat der Nederlanden, Namens Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Zuid-Holland, 

de Minister van Infrastructuur en Milieu 

Haegen 

de gedeputeerde Verkeer en Vervoer 

Mw. ir. I.G.M. de Bondt 
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