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Gecombineerde voortgangsrapportage
april 2018 A16/RTHA/HSL/V&V

HSL
CoRealisatie HSL Lansingerland

A16
Stand van zaken aanbesteding

Op 19 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de
CoRealisatiegroep. Dit keer waren ook de uitvoerende
partijen (Infraspeed en BAM) aanwezig om toelichting te
geven op hun inzet. De BAM werkt nauw samen met TNO, die
voor een aantal varianten geluidsschermen de
geluidsabsorptie uitrekent. Gezamenlijk wordt gezocht
wordt naar de variant die het meest optimaal is v.w.b. de
geluidsreductie maar ook v.w.b. de realisatie (techniek,
logistiek, kosten). De verwachting is dat in de volgende
CoRealisatiebijeenkomst (eind april) gesproken kan worden
over de geluid reducerende eigenschappen en de kosten van
de doorgerekende varianten.

Rijkswaterstaat is voornemens de realisatie van de A16
Rotterdam te gunnen aan De Groene Boog. Een combinatie
van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI
wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en
voorfinancieren van het project. De Groene Boog verzorgt
ook het onderhoud gedurende 20 jaar na realisatie.
Zie ook het persbericht wat eerder aan u toegestuurd is (8
maart).
Rond de zomer is het de bedoeling dat de aannemer zich
voor komt stellen en zijn plannen toe komt lichten aan de
gemeenteraad.
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Status kwaliteitsteam in relatie tot de
inpassing van de snelweg

Bestemmingsplan

Rotterdam The Hague Airport
Kwartiermaker omgevingsmanager RTHA

Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR)

Bij de behandeling van de Welstandsparagraaf A16
Rotterdam in de commissie Ruimte van 6 februari werd de
vraag gesteld of er een kwaliteitsteam betrokken is bij de
inpassing van de snelweg.
De afgelopen jaren heeft onder voorzitterschap van de
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving een
kwaliteitsteam toegezien op de totstandkoming van het
Esthetisch Programma van Eisen en de daaruit
voortvloeiende Welstandsparagraaf.
Momenteel wordt in samenspraak met RWS, Rijksadviseur,
PZH, welstandscommissies en gemeente Rotterdam bezien
op welke wijze het proces van borging van de ruimtelijke
kwaliteit en vormgeving, in het komende traject van
planuitwerking en vergunningaanvragen door de
geselecteerde aannemer, kan worden ingericht.
De inspraakperiode heeft van dinsdag 6 februari tot en met
maandag 5 maart 2018 plaatsgevonden. Er is één
inspraakreactie binnengekomen van een burger en 6
overlegreacties van de betrokken instanties. De reacties
worden van een antwoord voorzien en voor zover nodig
verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Voor de zomer
wordt het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd.

Ewald van Vliet is door de BRR aangesteld als kwartiermaker
voor de omgevingsmanager RTHA. Hij onderzoekt komende
weken welke rol, taken en positie de omgevingsmanager
moet hebben en wie daarvoor geschikt kan zijn. Momenteel
voert hij gesprekken met stakeholders, waaronder ook de
bewonersvertegenwoordiger van Lansingerland in de CRO en
wethouder Fortuyn. Het advies van de kwartiermaker wordt
in juni aan de BRR opgeleverd.
De BRR heeft aangedrongen op een gesprek met minister Van
Nieuwenhuizen om het advies, dat de BRR in 2017 heeft
uitgebracht over de groeiwensen van RTHA in relatie tot een
nieuw luchthavenbesluit, toe te lichten. Het gesprek met de
minister vindt plaats op 10 april. Over de uitkomsten ervan
wordt u geïnformeerd.

Verkeer en vervoer
Geen bijzonderheden

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland
Drs. Ingrid den Heeten
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