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Onderwerp

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

HSL
Corealisatie Lansingerland

Brede ambtelijke bijeenkomst HSL

A16
Stand van zaken aanbesteding

Bestemmingsplan

Feestelijke ondertekening
overeenkomsten tussen RWS en
Regiopartijen.

De Corealisatiegroep is op 18 januari bijeen geweest. Er is
gesproken over de vormgevingsvisie met de welstandseisen
van de Spoorbouwmeester ten aanzien van de nieuwe en
absorberende schermen, over de geluidsonderzoeken die nog
gedaan moeten worden en over de planning.
Het ministerie organiseert weer een brede ambtelijke
bijeenkomst voor alle gemeenten langs het tracé om hun te
informeren over de voortgang. De datum hiervoor is nog niet
bekend.

Vanuit Rijkswaterstaat (RWS) is meegedeeld dat de
voorlopige gunning van het project op 8 maart zal
plaatsvinden. De definitieve gunning zal in juni 2018 bekend
zijn (“financial close”)
Op 30 januari 2018 is door het college besloten om het
voorontwerpbestemmingsplan “A16 Lansingerland” vrij te
geven voor de inspraak en het wettelijk vooroverleg.
De inspraakperiode begint op dinsdag 6 februari en loopt tot
en met maandag 5 maart 2018. Meer informatie vindt u in de
brief die aan u is verstuurd betreffende dit onderwerp
(U18.00729)
Tijdens de Bestuurlijke Afstemgroep van 24 januari heeft
wethouder Fortuyn namens de gemeente Lansingerland de
Uitvoeringsovereenkomst en Bilaterale Overeenkomst
getekend. Meer informatie vindt u in de toegezonden brief
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Voorbereidende werkzaamheden

Welstandsparagraaf A16

Rotterdam –The Hague Airport
BRR

CRO/RTHA-bewonersinformatieavond

(T18.00425) en op www.a16rotterdam.nl
In 2017 is door RWS reeds gestart met diverse
voorbereidende werkzaamheden (oa. Rottekade, BergwegZuid, Wildersekade en Oude Bovendijk) Het gaat hierbij om
het verwijderen van bomen en struiken, het verleggen en
verwijderen van kabels- en leidingen en het slopen van
opstallen. Deze werkzaamheden lopen nog door tot eind
2018, waarna de geselecteerde aannemer in 2019 zal starten
met de aanleg van de snelweg.
Tot en met 27 november 2017 heeft de welstandsparagraaf
ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties
binnengekomen. De paragraaf is geagendeerd voor de
commissie Ruimte op 6 februari en gemeenteraad op 22
februari.

De BRR heeft op 25 januari vergaderd over het plan van
aanpak voor de regiodoelen. Deze regiodoelen komen voort
uit het advies van de verkenner en maken deel uit van het
BRR advies aan het ministerie. Het eerste regiodoel dat
opgepakt wordt door de BRR is het instellen van een
kwartiermaker, een ‘wegbereider’ voor de nieuwe functie
van omgevingsmanager RTHA. Uit het verkenningsproces
kwam naar voren dat er in de regio behoefte is aan een
onafhankelijk tussenpersoon als communicatieve schakel
tussen luchthaven en omwonenden. De BRR neemt nu het
initiatief voor het aanstellen van deze kwartiermaker. De
kwartiermaker moet binnen drie maanden na aanstelling een
voorstel doen voor invulling van de rol en taken van
omgevingsmanager. Wie de kwartiermaker wordt, is nog niet
bekend. De verwachting is dat de kwartiermaker in het
voorjaar aan de slag gaat.
Een ander regiodoel, waarvoor de gemeente Rotterdam
binnen de BRR het voortouw neemt, is het uitvoeren van
een technisch onderzoek naar potentiële locaties voor een
helihaven. De BRR signaleert dat het uitvoeren van de
regiodoelen inzet vraagt (zowel financieel als in uren) van de
leden van de BRR maar ook van de andere belanghebbenden,
zoals de MRDH, de CRO en vooral ook RTHA zelf. De kosten
voor de kwartiermaker en het locatieonderzoek zullen door
de BRR-leden gedragen worden. De besluitvorming hiervoor
wordt voorbereid. U wordt hierover nog geïnformeerd.
De Commissie Regionaal Overleg (CRO) heeft op 23 januari
samen met RTHA een bewonersavond georganiseerd in het
gemeentehuis van Lansingerland. Doel van de avond was om
met bewoners van Lansingerland in gesprek te gaan en te
horen welke vragen er leven op het gebied van de
luchthaven en aan welke informatie en communicatie
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omwonenden van de luchthaven behoefte hebben.
Wethouder Fortuyn opende deze avond. Deelnemers aan het
panel waren de bewonersvertegenwoordiger van
Lansingerland in de CRO, RTHA, Luchtverkeersleiding
Nederland, de DCMR en de secretaris van de CRO. De
resultaten van deze avond worden geëvalueerd, waarna
gekeken wat er in de communicatie verbeterd kan worden.

Verkeer en vervoer
Geen bijzonderheden

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland
Drs. Ingrid den Heeten
hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
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