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Onderwerp
Verbreding snelweg A4 voorlopig van de baan

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Volgens berichtgeving bij Omroep West en de NOS heeft Minister van Infrastructuur laten weten dat de
verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam voorlopig van de baan is.
Het CDA, VVD en de CU/SGP hebben hierover de volgende vragen:
1.

Bent u bekend met dit bericht?

Antwoord
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Het besluit tot uitstel van Rijkswaterstaat wordt veroorzaakt doordat de
stikstofberekeningen bij veel projecten opnieuw moeten worden uitgevoerd. Hierbij speelt ook mee dat er
landelijk een tekort is aan rekencapaciteit voor nieuwe berekeningen, waardoor veel projecten opnieuw
geprioriteerd dienen te worden.
Voor het project A4 Burgerveen betekent dit concreet dat het project drie jaar “on hold” wordt gezet.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het project na deze periode verder zal worden opgepakt. De
problematiek op de A4 zal in de tussentijd niet minder worden, zo is onze verwachting.
Het rijk heeft deze beslissing van tevoren naar alle betrokken partijen gecommuniceerd, vanwege de
beperkte rekencapaciteit moesten er bij het rijk moeilijke keuzes worden gemaakt. De provincie zal ook de
komende tijd nauw betrokken worden bij eventuele heroverwegingen, dit is met het rijk afgesproken
tijdens het Bestuurlijk Overleg leefomgeving (BOL) van juni 2022.
2.

Heeft dit besluit gevolgen voor het onderliggend Provinciaal wegennet?
Zo ja welke?

Het besluit tot uitstel heeft geen gevolgen voor het provinciale wegennet. Ook zijn er geen provinciale
infrastructuurprojecten direct verbonden aan dit gedeelte van de geplande verbreding van de A4. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het provinciaal project Wipppolderlaan N211 onderdeel is van de
bestuursovereenkomst A4 Haaglanden en dit betreft dus een ander deel van de rijksweg waar geen
vertraging in de uitvoering is.

FZ/GS/Alg

Wel is voor het project “fietsverbinding Leidschendam-Voorburg/ Leiden” door het rijk een bijdrage
vanuit het project A4 Burgerveen toegezegd, die nu ook “on hold” staat nu het project tijdelijk niet verder
gaat.
Wij gaan in overleg met het ministerie om deze bijdrage alsnog zeker te stellen, zodat het fietsproject, los
van de verbreding van de A4, zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden.

3.

Heeft dit besluit gevolgen voor de realisatie van geluidswerende voorzieningen langs of nabij dit
tracé?
Zo ja welke?

Nee, de realisatie van de geluidswerende voorzieningen bij Vlietlanden is een provinciaal project en staat
los van het project A4 Burgerveen.
4.

Heeft dit besluit gevolgen voor eventuele woningbouwplannen?
Zo ja welke?

Nee, het besluit van uitstel van 3 jaar zal geen effect hebben op de woningbouwplannen in de omgeving.
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