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Gemeente Westland 

T.a.v. College van burgemeester en wethouders 

Postbus 150

2670 AD Naaldwijk

Onderwerp

Definitief ontwerp, landschapsplan en ruimtelijke procedure N211 

Wippolderlaan

  

Geacht College, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Op 2 juli 2020 is in het bestuurlijk overleg N211 Wippolderlaan tussen provincie Zuid-Holland en

de gemeenten Midden-Delfland en Westland ingestemd met het definitief ontwerp, het

landschapsplan en de te voeren ruimtelijke procedure voor het project N211 Wippolderlaan. Aan

dit overleg is deelgenomen door de heer F. Vermeulen (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer),

de heer F.J.M. ten Have (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Midden-Delfland) en namens uw

college de heer P. Varekamp (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer). In navolging van dit

bestuurlijk overleg heeft besluitvorming door ons college over het project N211 Wippolderlaan

plaatsgevonden. 

 

Met deze brief bieden wij u het door ons op 14 juli 2020 vastgestelde definitief ontwerp en

landschapsplan aan. Daarnaast verzoeken wij u de afspraken uit het genoemde bestuurlijk

overleg te bevestigen door het landschapsplan vast te stellen en in te stemmen met de

aanvullende afspraken op de onderlinge uitvoeringsovereenkomst (2016) en

wijzigingsovereenkomst (2018). Hieronder schetsen wij eerst op hoofdlijnen het verloop van dit

uitvoeringsproject van aanvang tot heden. 

 

Verloop van het project N211 Wippolderlaan

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in november 2015 een uitvoeringsbesluit genomen

over de N211 Wippolderlaan. Sindsdien wordt door de provincie Zuid-Holland, in samenwerking

met de betrokken partijen in de regio, stap voor stap gewerkt aan de verdere ontwikkeling en

uitwerking van dit project:

- Op 24 juni 2016 is de uitvoeringsovereenkomst “Verbetering doorstroming verkeer Project

N211 Wippolderlaan” tussen de gemeenten Westland en Midden-Delfland en de provincie

Zuid-Holland gesloten omtrent het realiseren van de N211. 
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- Op basis van ingebrachte zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan en inspraakreacties

bij de gemeenten en de provincie is er op voorstel van de besturen besloten een aanvullend

onderzoek te verrichten naar de zogenaamde "Westlandvariant" en deze te vergelijken met

het ontwerp dat de basis was voor de bestemmingsplanprocedure. Deze vergelijking is

vastgelegd in "Vergelijkingsrapport Burgerinitiatief" en "Aanvullend rapport Burgerinitiatief".

- De gemeenteraad van Westland heeft op 11 december 2018 het voorstel "Verbeteren

doorstroming en verkeersveiligheid N211 Wippolderlaan" aangenomen met een maximale

bijdrage van € 7,6 mln. aan de provincie Zuid-Holland.

- Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 19 december 2018 een uitvoeringsbesluit

N211 Wippolderlaan, Wippoldervariant genomen. Gelijktijdig hebben zij per amendement

verzocht: “De nadere invulling van de maatregelen gericht op verminderen van geluid- en

lichthinder en de inpassing/impact op de Zwethzone in samenspraak met bewoners,

ondernemers en gebruikers (participatie) vorm te gegeven.”

- In vervolg op het nieuwe uitvoeringsbesluit zijn de gemeenten en de provincie op 8 maart

2019 conform artikel 5.2 van de uitvoeringsovereenkomst een wijzigingsovereenkomst

aangegaan om zodoende de bestaande uitvoeringsovereenkomst te kunnen handhaven.

- Sindsdien heeft aanvullende participatie plaatsgevonden, is met Rijkswaterstaat

overeenstemming bereikt over de vormgeving van de aansluiting van de N211 op de A4 en is

het ontwerp in samenspraak met de betrokken partijen verder gedetailleerd. 

- Op 1 juli 2020 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met het aanvullend

beschikbaar stellen van € 2,6 miljoen voor extra maatregelen ter verbetering van de

omgevingskwaliteit rondom de N211 Wippolderlaan en in het bijzonder binnen de

Zwethzone. Deze maatregelen zijn verwerkt in het definitief ontwerp en het

landschapsplan.

 

Tijdens deze projectvoortgang heeft de Raad van State op 29 mei 2019 geoordeeld dat het

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor nieuwe

toestemmingen voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Hierdoor kan niet meer

gebruik worden gemaakt van de passende beoordeling van het PAS voor de N21 1 bij een nieuw

te starten ruimtelijke procedure. Vanwege de al verleende Wnb-vergunning op 27 februari 2017,

ligt dit voor de N211 Wippolderlaan echter wel genuanceerder.

 

Een procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een project

en op dat niveau heeft de N211 Wippolderlaan sinds februari 2017 een al verleende Wnb-

vergunning. Ondanks de doorgevoerde wijzigingen in het ontwerp ten behoeve van de

Wippoldervariant, is er de mogelijkheid om door te gaan op de vigerende Wnb-vergunning.

 

Op basis van de invalshoeken beperken risico’s, beperken meerkosten en beperken vertraging, is

in het bestuurlijk overleg N211 Wippolderlaan op 15 mei 2020 een gezamenlijke voorkeur

uitgesproken voor een Wabo-procedure en titel IIa-onteigening onder huidig recht als ruimtelijke

procedure voor het project N211 Wippolderlaan. Het voornemen tot het doorlopen van een Wabo-

procedure is 17/18 juni jl. met een informatieve brief gedeeld met Provinciale Staten en door de

gemeenten met de beide gemeenteraden.
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Afspraken bestuurlijk overleg N211 Wippolderlaan 

Tijdens het bestuurlijk overleg N211 Wippolderlaan van 2 juli 2020 is geconstateerd dat het

participatietraject zorgvuldig is doorlopen en complimenten uit de omgeving heeft opgeleverd. Er

is dan ook vertrouwen dat het definitief ontwerp en het landschapsplan voldoende draagvlak heeft

in de omgeving. Ten aanzien van de voorgenomen Wabo-procedure zijn geen belemmerende

signalen ontvangen voor deze vorm van ruimtelijke procedure. Afhankelijk van het verloop van de

vergunningenprocedure en de onteigeningsprocedure is ingebruikname gepland in 2025.

 

Besloten is om:

- In te stemmen met het definitief ontwerp N211 Wippolderlaan inclusief landschapsplan.

- In te stemmen met een Wabo-procedure en titel IIa-onteigening onder huidig recht als

ruimtelijke procedure voor het realiseren van het definitief ontwerp N211 Wippolderlaan.

 

Aanvullende afspraken uitvoeringsovereenkomst

In navolging van het bestuurlijk overleg N211 Wippolderlaan van 2 juli 2020 heeft ons college op

14 juli ingestemd met het voeren van een Wabo-procedure en titel IIa-onteigening onder huidig

recht als ruimtelijke procedure voor het realiseren van het definitief ontwerp N211 Wippolderlaan.

Voornoemd besluit vraagt om aanvullende afspraken op de onderlinge uitvoeringsovereenkomst. 

 

In lijn met de bestuurlijke afspraken gelden de volgende aanvullingen op de

uitvoeringsovereenkomst:

- Passend binnen artikel 3.17 van de uitvoeringovereenkomst wordt een Wabo-procedure

doorlopen;

- Passend binnen artikel 3.17 en 3.20 van de uitvoeringsovereenkomst treden de gemeenten

als bevoegd gezag op voor de Wabo-procedure met gemeente Westland als penvoerder.

Gemeente Midden-Delfland zal hiervoor tijdig een delegatiebesluit nemen. Gemeente

Westland stemt in het kader van te nemen bestuurlijke besluiten – waaronder een Verklaring

van geen bedenkingen – haar advies af met gemeente Midden-Delfland.

 

Gezien artikel 5.2 uit de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en gemeenten, waarin is

vastgelegd dat de overeenkomst alleen kan worden aangevuld door een schriftelijk stuk dat door

of namens alle partijen is ondertekend, verzoeken wij u schriftelijk te bevestigen dat u zich kunt

vinden in deze aanvullende afspraken, zo ook met het instemmen van het bijgevoegde definitief

ontwerp, dat ons college bij besluit van 14 juli 2020 heeft vastgesteld.

 

Tevens verzoeken wij u in lijn met de bestuurlijke afspraken het bijgevoegde landschapsplan vast

te stellen en dit eveneens schriftelijk te bevestigen. Het landschapsplan heeft mede betrekking op

gronden in privaatrechtelijk bezit van uw gemeente.

 

De provincie dient de aanvraag voor de Wabo-procedure in bij de gemeente Westland. Wij

streven er naar dat eind juli 2020 te doen.
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Tot slot spreken wij onze waardering uit voor de constructieve samenwerking vanuit uw bestuur

voor de realisatie van het project N211 Wippolderlaan.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

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

deze brief hebben opgenomen. 

Bijlagen:

- Definitief ontwerp N211 Wippolderlaan

- Landschapsplan N211 Wippolderlaan


