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Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Op 3 september jl. is er een verkennend rapport gepresenteerd van advies- en

ingenieursbureau Arcadis over o.a. de verkeersontsluiting van de Haagse wijk De

Binckhorst. Het verkennend rapport over openbaar vervoer in de regio Haaglanden is

opgesteld in opdracht van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de

provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de ministeries van

Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken. 

In het kader van het onderzoek Binckhorst Bereikbaar wordt op een situatietekening

aangegeven dat de OV-verbinding wordt aangelegd door schaars groen openbaar

gebied en cultuurhistorisch erfgoed. De voorkeursalternatieven gebruiken allen

hetzelfde tracé (met tram, bus of lightrail), waarbij de mogelijkheid open ligt om dit in

de toekomst door te trekken naar Zoetermeer. Dit zou betekenen dat het traject dwars

door de Tuin van Hofwijck komt. 

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft twee moties aangenomen

waarmee zij zich unaniem uitspreekt niet akkoord te gaan met een OV-tracé tussen

Maanweg (Binckhorst), Station Voorburg en Zoetermeer/Delft waarbij scouting

Livingstone-Miriam, Opa’s veldje en/of de tuin van Huygens Hofwijck worden

aangetast. De gemeenteraad heeft het college daarbij gevraagd om te onderzoeken of

het tracé van de lightrail tussen Maanweg, Station Voorburg en Zoetermeer/Delft

ondergronds aangelegd kan worden en hierbij na te gaan in hoeverre bedoelde

plannen in aanmerking komen voor stapeling van subsidiëring (gemeente, MRDH,

Provincie, groeifonds). 

Overigens is besluitvorming gepland in het voorjaar 2021 over het tracé en over het

soort ov: bus, tram of lightrail.

Openbaar vervoer is van groot belang, maar dat geldt ook voor het behoud van ons

cultureel erfgoed het CDA heeft daarom de volgende vragen:
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Antwoord.

Het rapport is opgesteld binnen de hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verkenning

Central Innovation District (CID) / Binckhorst. Deze verkenning maakt onderdeel uit

van Programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). Gedeputeerde mevrouw Koning

en de heer Vermeulen zitten in de Programmaraad MoVe waar dit rapport onder de

aandacht is gebracht. 

2. Is GS bekend met de unaniem aangenomen moties van de gemeenteraad

Leidschendam-Voorburg?

Antwoord

10 december is er een bestuurlijk overleg Binckhorst geweest tussen de

initiatiefnemende partijen. Daar is ook gesproken met de wethouder van

Leidschendam-Voorburg over het proces van de verkenning. Tijdens dit BO

Binckhorst zijn de unaniem aangenomen moties, met als strekking een voorkeur voor

een verdiept tracé (-1), ook ingebracht door de wethouder van Leidschendam-

Voorburg.  

 

3. Is GS het eens met het CDA dat cultureel erfgoed waaronder de Tuin van Hofwijck

niet mag worden aangetast?
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De passage door elke vorm van HOV langs (de tuin van) Huygens Hofwijck is geen

onderdeel van deze verkenning. Het is onderdeel van een toekomstige doortrekking

vanaf Voorburg richting Zoetermeer de regio in (tijdshorizon 2040). De studie naar

deze doortrekking (Koningscorridor) is recent gestart met het in beeld brengen van

mogelijke alternatieven. De omgeving wordt richting de zomer van 2021 betrokken om

mee te denken over alternatieven voordat er in de eerste fase getrechterd wordt naar

de meest kansrijke alternatieven. Besluitvorming over doortrekken is binnen de

komende 5 jaar niet voorzien. De cultuurhistorische waarde en status van (de tuin

van) Huygens Hofwijck worden geborgd; aantasting van deze cultuurhistorische

waarde en status is niet aan de orde.

Buitenplaats Huygens Hofwijck heeft op rijksniveau een beschermde status als

rijksmonument, waaronder ook de historische tuin- en parkaanleg valt. Hiervoor geldt

volgens de rijksregelgeving het verbod om te beschadigen, vernielen of verwaarlozen.

Op provinciaal niveau is de bescherming van de tuin van buitenplaats Huygens

Hofwijck geborgd in de Omgevingsverordening door de aanwijzing van een

beschermde landgoedbiotoop, die is geclassificeerd als zijnde van zeer hoge waarde.

De provincie wil met de aanwijzing van dit provinciale belang de waarden van de

historische landgoederen integraal meewegen in ruimtelijke ordenings- en

ontwikkelingsprocessen. Met deze regel gaat de locatie niet op slot, wel kunnen

ontwikkelingen alleen plaats vinden in het geval van versterking of verbetering van de

biotoop. 
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Landgoederenzone, binnen deze erfgoedlijn stimuleren we het behouden, benutten en

beleefbaar maken van de erfgoedlocaties. Overigens geldt de regelgeving rond

beschermde landgoedbiotopen ook voor andere buitenplaatsen in het zoekgebied

voor de tracé-bepaling, zoals de buitenplaatsen Sonneburgh en Middenburg.

De hoge cultuurhistorische waarde en status van (de tuin van) Huygens Hofwijck

worden niet aangetast. De mogelijke gevolgen van de tweede fase voor Hofwijck

worden meegenomen in de verkenningen rond het huidige traject. 

4. Wat is de rol en de bevoegdheid van de Provincie als het gaat om de besluitvorming?
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De provincie is een van de initiatiefnemers van de verkenning. Gemeenten Den Haag

en Leidschendam-Voorburg zijn bevoegd gezag binnen de MIRT-verkenning.

Besluitvorming over deze verkenning vindt plaats in de Programmaraad MoVe, BO

Leefomgeving en BO MIRT. Als het nodig is om daarbuiten bestuurlijk besluiten te

nemen, gebeurt dat op het BO Binckhorst. 

5. Heeft de Provincie mogelijkheden om daar in te sturen? En zo ja, op welke manier?
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Bij deze besluitvorming is de provincie een van de samenwerkende partners. Daarbij

worden regionale belangen ingebracht. De provincie heeft mogelijkheden om te sturen

als een van de initiatiefnemende partijen. Daarbij zijn verschillende (regionale)

belangen aan de orde. 
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