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Op maandag 30 januari jl. heeft de Provincie Zuid-Holland het DBM-contract A4-N434-A44 

getekend met aannemerscombinatie Comol5. De aannemer die het eerste deel van de 

RijnlandRoute uitvoert en naar verwachting in 2022 oplevert. Wij zijn verheugd dat er na een 

lange tijd van voorbereiding nu daadwerkelijk gestart gaat worden met de uitvoering. 

Inpassingswensen gemeente Leiden

Omdat wij bij vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan de toezegging hebben gedaan aan 

Provinciale Staten over de besteding van een eventueel substantieel aanbestedingsvoordeel, 

hebben wij u gevraagd om voor 23 december 2016 uw inpassingswensen, de prioritering 

alsmede de financiële onderbouwing daarvan, kenbaar te maken. Dit heeft u gedaan in uw brief 

van 20 december 2016 met kenmerk Z/2016/355953. Uw inpassingswensen zijn het verbeteren 

van de inpassing bij de Stevenshof, de aansluiting van de RijnlandRoute op de A4 in de 

Oostvlietpolder en het aanleggen van een fietsverbinding door Knoop Leiden-West. U heeft uw 

wensen verder uitgewerkt, beprijsd en beoordeeld op diverse aspecten en daarmee de diverse 

opties inzichtelijk gemaakt. 

Gunning en aanbestedingsvoordeel

Met de gunning aan Comol5 is ook het aanbestedingsvoordeel duidelijk geworden. Comol5 heeft 

een aanbieding gedaan die 11% onder de plafondprijs ligt. In onze brief van 13 september 2016 

hebben wij de Staten geïnformeerd dat bij een aanbieding van meer dan 30% onder plafondprijs 

het meerdere benut zou kunnen worden voor verdere optimalisatie dan wel voor inzet elders, dit 

ter beoordeling van Provinciale Staten. Uw brief met uw inpassingswensen en onze brief aan 

Provinciale Staten zijn op 8 februari 2017 in de Statencommissie Verkeer en Milieu (V&M) en op 

22 februari 2017 in Provinciale Staten besproken. Dit heeft niet geleid tot het aanpassen van het 

gehanteerde standpunt van Gedeputeerde Staten zoals verwoord in de brief van 13 september 

2016 aan Provinciale Staten.
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In uw brief geeft u aan dat de Leidse gemeenteraad bereid is aanvullende middelen beschikbaar 

te stellen voor een verdere verbetering van de inpassing en u vraagt een beperkt deel van het 

aanbestedingsvoordeel in te zetten. 

In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 8 februari jl. heeft gedeputeerde Vermeulen 

toegezegd bereid te zijn met de wethouders van betrokken gemeenten in gesprek te gaan indien 

deze gemeenten zelf financiële middelen beschikbaar stellen voor verdere optimalisatie van de 

RijnlandRoute en voor zover dit past in het Provinciaal Inpassingsplan, Tracébesluit en 

risicoprofiel. 

Over de mogelijkheden van het aanleggen van de fietsverbinding door Knoop Leiden-West in het 

kader van de verbetering van de bereikbaarheid van BioSciencePark, vindt nog separaat overleg 

met u plaats.

De eerste resultaten van onze samenwerking zijn inmiddels zichtbaar, de aannemer is begonnen 

met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute. Uiteraard blijven 

wij u op de hoogte houden van het vervolgproces. 

Wij kijken uit naar een voorspoedige realisatie en een verdere constructieve samenwerking. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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