
'Procesverslag burgerinitiatief N211
Wippolderlaan
Aanvullend onderzoek vergelijking van het burgerinitiatief Westlandvariant met het voorliggend ontwerp in

bestemmingsplan(voorkeursvariant)

Aanleiding

Op woensdag 10 mei is door de heer Voogel, Burgerparticipatie de Zwethzone, ingesproken bij de

Statencommissie V&M. Deze inspraak ging over de herinrichting van de N211/Wippolderlaan, waarvoor de

ontwerpbestemmingsplannen ter vaststelling bij de gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland ligt.

Namens Burgerparticipatie de Zwethzone heeft de heer Voogel een alternatief (principe) van de inpassing

van het wegontwerp ingediend: de Westlandvariant. Dit ontwerp gaat in hoofdlijnen uit van een verdiepte

ligging van de N211 ter hoogte van de kruising met de N222/Veilingroute en een verdiepte aansluiting bij de

kruising ter plaatse. Ook is er aandacht voor een optimalisatie van de aansluiting op de A4

(Harnaschknoop). De Stuurgroep, bestaande uit Gedeputeerde Floor Vermeulen, wethouder Meijer van de

gemeente Westland en Hans Horlings van de gemeente Midden-Delfland, heeft toegezegd deze variant te

bestuderen en, na het zomerreces, Provinciale Staten (PS) te informeren over de uitkomsten. 

Er is een gezamenlijke werkgroep ingesteld die de Westlandvariant nader heeft uitgewerkt. Met deze

uitwerking is de Westlandvariant vergeleken met de voorkeursvariant. Om tot een uitwerkingsniveau te

komen wat voor alle betrokkenen voldoet is gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. 

Van de uitwerking en de vergelijking is een rapport opgesteld door Antea Group ‘Vergelijking burgerinitiatief

N211 Wippolderlaan’ d.d. 25 augustus 2017 [Bijlage I].

Tijdens de laatste bijeenkomst van 25 augustus zou dit eindrapport met de uitwerking en de vergelijking

vastgesteld moeten worden en vervolgens aangeboden aan de bestuurders. 

De delegatie van de Burgerparticipatie heeft aangegeven het proces en de ondersteuning als positief te

ervaren, echter zien zij graag nog een aanvullend onderzoek op de Westlandvariant. 

Daarom is in gezamenlijk overleg besloten dat de werkgroep de vergelijking (lees het ontwerp van de

Westlandvariant) nog op een aantal punten nader zal uitwerken, waarbij de volgende inhoudelijke

uitgangspunten/randvoorwaarden zullen worden gehanteerd:

1. Behoud van het bestaande geluidsscherm tussen de Zwethzone en de N211; 

2. Behoud van de Zwethzone door verbreding N211 aan de noordzijde; 

3. Behoud van (delen van) bestaande bruggen/viaducten door verbreding N211 aan de Noordzijde.

De uitwerking van het aanvullend onderzoek is verwerkt in het rapport ‘20170607-405082.75-Rap-

Beoordeling burgerinitiatief N211 Wippolderlaan-vo.1’ [Bijlage II].

Doel

Door het inbrengen van de Westlandvariant bestaat er, naast de voorkeursvariant een nieuwe variant. Deze

Westlandvariant was onvoldoende uitgewerkt om goed te kunnen beoordelen. Het conceptuele plan hiervan

staat beschreven in het door de bewoners aangeleverde rapport ‘De N211 Wippolderlaan in de Westland-

variant’ d.d. 20 april 2017 [Bijlage III]. Het doel was om de Westlandvariant – in samenspraak met de

indieners – zo uit te werken dat een goede vergelijking met de voorkeursvariant mogelijk is. Op basis van



deze vergelijking kan het Bestuurlijk overleg, en daaropvolgend PS en de beide gemeenteraden,

geïnformeerd worden.

Werkgroep

De leden van de werkgroep zijn:

Marnix Trouwborst - Onafhankelijk voorzitter

Berny Honselaar - gemeente Westland

Dominik van Lankeren - gemeente Midden - Delfland

Tjeerd Bandringa -  Burgerparticipatie de Zwethzone

Gerard Jansen  - Burgerparticipatie de Zwethzone

Hans Boot  - Burgerparticipatie de Zwethzone

Bart Geerts  - Antea Group

Klaas Pascha  - Antea Group

Steven de Winter - Antea Group

Erik Arkes  - Antea Group

Eveline de Groot - Antea Group

Mitch van Woerden - provincie Zuid-Holland

Willem Rietbroek - provincie Zuid-Holland

De werkgroep is 4 maal bij elkaar gekomen om de uitwerking te bespreken.

Woensdag 11 oktober   – Startbijeenkomst verdere uitwerking Westlandvariant

Woensdag 1 november – Kernteam Burgerparticipatie N211 Wippolderlaan

Woensdag 29 november – Kernteam Burgerparticipatie N211 Wippolderlaan

Woensdag 13 december – Kernteam Burgerpraticipatie Wippolderlaan

In het technisch overleg is in kleiner comité de technische uitwerking van de diverse maatregelen

uitgewerkt.

Gedurende het proces zijn er bij de uitwerking van de Westlandvariant door het ingenieursbureau keuzes

gemaakt en aanpassingen gedaan waardoor de Westlandvariant past binnen de provinciale kaders en

regelgeving.

Woensdag 18 oktober  – Technisch overleg

Woensdag 25 oktober  – Technisch overleg

Woensdag 1 november  – Technisch overleg

De notulen van de overleggen zijn als bijlagen [Bijlage IV t/m X] aan het procesverslag toegevoegd.

Evenals het vastgestelde Plan van aanpak [Bijlage XI].

 

Terugkoppeling

Op 29 januari 2018 is een Bestuurlijk overleg ingepland waarbij de bestuurders het door de werkgroep

vastgestelde rapport krijgen aangeboden.

 



Terugblik Marnix Trouwborst:

Procesverslag vergelijkingsrapport N211/Wippolderlaan

Evenals gedurende de eerste fase van de vergelijkingsopdracht kijk ik met genoegen terug op het proces

en is vast te stellen dat min of meer binnen het voorgenomen tijdspad de afgesproken vergelijkingscriteria

zijn uitgewerkt en van conclusies voorzien in het 2e gedeelte van het rapport zijn opgetekend. Ook nu weer

kende de planning een ambitieus tijdpad. Vooral dankzij de tomeloze inzet van de leden van het

burgerinitiatief en de flexibele en deskundige opstelling van de mensen van Antea is dat gelukt. Ik ben hen

daar veel dank voor verschuldigd.

Het is van grote waarde gebleken om gedurende het proces door middel van Technische overleggen

wederzijds inzicht en begrip te kweken voor de inhoudelijke aspecten van de ter tafel liggende

vraagstukken en de daaraan te verbinden conclusies of vervolgvraagstukken. Overigens is het helaas niet

op alle aspecten gelukt tot gelijke conclusies te komen.

Naast de gehanteerde vergaderstructuur heb ik met de hoofdrolspelers in het dossier persoonlijk frequent

overleg gevoerd. Afstemmen van bestaande zorgen, samenwerkingsaspecten en voortgang vorm den

daarvoor de belangrijkste achtergrond. Soms bleek het nodig de horloges weer gelijk te zetten.

Terugkijkend mag ik tot mijn genoegen vaststellen dat het gehele traject, ondanks de soms te proeven

tegenstellingen/inzichten, zich op constructieve maar vooral ook prettige wijze heeft voltrokken.

Nu de verkenning is afgesloten, er natuurlijk tegenstellingen overblijven, maar het bestuur over kan gaan tot

nadere koersbepaling/besluitvorming is het goed te onderzoeken wat van het afgelopen traject geleerd kan

worden. Burgerparticipatie is van aanzienlijke waarde maar kent zeker ook zijn beperkingen. De wijze

waarop daaraan in de nabije toekomst invulling gegeven kan/moet worden is nog vatbaar voor ontwikkeling.

Ongevraagd adviseer ik hiertoe een evaluatie van dit project te doen uitvoeren en daaraan conclusies voor

de toekomst te verbinden.

Tot slot hecht ik eraan over te brengen dat de leden van de burgerparticipatie graag nog met de

bestuurders spreken over te maken/gemaakte keuzen en het vervolgproces. Tevens merk ik op dat is

aangekondigd dat de leden van de burgerparticipatie een aanvullend memo aan het bestuur zullen

schrijven waarin zij onder meer aandacht zullen vragen voor aspecten waar zij afwijkende mening over

hebben, aspecten die naar hun oordeel onvoldoende zijn belicht, etc.

Marnix Trouwborst 

Zuidland, januari 2018.

Bijlagen:

I Vergelijking burgerinitiatief N211 Wippolderlaan d.d. 25 augustus 2017

II 20170607-405082.75-Rap-Beoordeling burgerinitiatief N211 Wippolderlaan-vo.1

III Door bewoners aangeleverde rapport ‘De N211 Wippolderlaan in de Westland-variant’ d.d. 20 april 2017

IV 20171011 Verslag startbijeenkomst verdere uitwerking Westlandvariant

V 20171101 Verslag kernteam Burgerparticipatie

VI 20171129 Verslag kernteam Burgerparticipatie

VII 20171213 Verslag kernteam Burgerparticipatie

VIII 20171018 Verslag Technisch overleg

IX 20171025 Verslag Technisch overleg

X 20171101 Verslag Technisch overleg

XI Vastgesteld Plan van Aanpak Beoordeling burgerinitiatief N211 Wippolderlaan aanvullend onderzoek


