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EFFECTEN 

1 Wordt er onderzoek gedaan naar de bouwkwaliteit 
van woningen die gelegen zijn aan de routes? 
 

Voor alle tracés en varianten die we onderzoeken in deze fase worden de 
(omgevings)effecten in beeld gebracht in de milieueffectenonderzoeken, waaronder geluid, 
natuur, archeologie, bodem, trillingen, verkeersveiligheid, water, verkeer. Zie ook het 
antwoord op vraag 8). De resultaten worden in het Plan-MER beschreven. In de huidige 
‘beoordelingsfase’ van de MIRT-Verkenning is het doel hiervan aannemelijk te maken ( dus 
niet te toetsen of bewijzen) dat alternatieven en uiteindelijk het voorkeursalternatief aan de 
wettelijke eisen kan voldoen.   
 
Gedetailleerde aanvullende onderzoeken naar de bouwkwaliteit van woningen zijn daarom 
geen onderdeel van deze fase. Wel wordt waar dat relevant is rekening gehouden met 
karakteristieken van bebouwing in het studiegebied (zoals functie, bouwperiode en 
bouwwijze). In de volgende fase (Planuitwerkingsfase) worden effecten in groter 
detailniveau geanalyseerd en wordt bekeken of en hoe eventuele negatieve effecten met 
maatregelen gecompenseerd kunnen worden.  
 

2 Waarom is dit project los getrokken van het 
koningscorridor? De daadwerkelijke lange termijn 
effecten gaan daar vandaan komen. Hoe is dit dan 
toch gedegen te onderzoeken in dit project? 
 

Om de verstedelijkingsopgave in CID-Binckhorst te realiseren zijn investeringen in 
mobiliteitsmaatregelen noodzakelijk. De HOV-verbinding tussen Den Haag CS via de 
Binckhorst naar Voorburg en Rijswijk is daarin een belangrijk onderdeel en wordt in de 
MIRT-Verkenning onderzocht om tijdig (2030) een verbinding gerealiseerd te hebben. Op de 
lange termijn (2040) is vanuit de Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) 
de ambitie de Koningscorridor te realiseren. Hier wordt in een separaat traject onderzoek 
naar gedaan. In de huidige onderzoeken voor de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst wordt 
daarom onderzocht of de mobiliteitsmaatregelen voor het CID-Binckhorst een dergelijk 
regionale verbinding niet onmogelijk maken. Tevens wordt op hoofdlijnen beschreven 
(‘doorkijk-niveau’) wat er zou gebeuren als er in de toekomst inderdaad een regionale 
verbinding zou worden gerealiseerd.  
 

3 Wat is 'de vlek' die wordt onderzocht in het 
onderzoek t.a.v. de leefbaarheid? Welke regio's 
worden daarin meegenomen? 

In het plan-MER en de daarbij behorende onderzoeken geldt een onderscheid tussen het 
plangebied (daar vindt de fysieke ingreep plaats) en het studiegebied (daar manifesteren 
effecten zich). Het studiegebied verschilt per thema: de fysieke inpassingseffecten van een 
HOV-verbinding strekken zich geografisch minder ver uit dan bijvoorbeeld de effecten qua 



stedelijke of zelfs stadsregionale bereikbaarheid. De verzamelterm ‘leefbaarheid’ is in het 
beoordelingskader van de MIRT-Verkenning nader uitgewerkt tot diverse te beoordelen 
aspecten, met elk een bijbehorend studiegebied.   
 

4 Kan er duidelijkheid worden gegeven over wat er nu 
wel en niet wordt onderzocht voor Rijswijk/de 
Geestbrugweg? 
 

In deze fase van de MIRT-Verkenning (de ‘beoordelingsfase’) worden de milieueffecten in 
beeld gebracht zoals aangegeven in de onderzoeksaanpak in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau. Voor Rijswijk en de Geestbrugweg worden de effecten op dezelfde manier 
geanalyseerd.  

5 Woningbouw levert nieuwe goederen-
vervoersstromen op, in welke fase wordt er 
onderzoek gedaan naar ‘ruimte voor logistiek’? Dit is 
nodig, zeker wanneer er steeds meer nadruk op zero 
emissie bevoorrading komt te liggen. De focus ligt nu 
op woningbouw en OV, logistiek mag niet vergeten 
worden.  

Logistieke maatregelen zijn één van de mogelijke onderdelen van het totale pakket aan 
mobiliteitsmaatregelen. Logistiek is gelet op de aard en omvang echter niet de bepalende 
factor in de keuze voor een voorkeursalternatief in deze MIRT-Verkenning en wordt op 
hoofdlijnen beschouwd, passend bij het benodigde detailniveau van een verkenning en de 
doelstellingen die voor deze verkenning gelden. De precieze uitwerking van het onderdeel 
logistiek gebeurt waar nodig in de Planuitwerkingsfase die volgt na de verkenning. 

6 Is er ook een post opgenomen voor 
schadevergoedingen door trillingen van trams?  

In de raming van de investeringskosten wordt in deze fase van de MIRT-Verkenning (de 
‘Beoordelingsfase’) geen rekening gehouden met eventuele schade na realisatie. Doel van 
deze fase is immers om te onderzoeken of er sprake kan zijn van negatieve effecten door 
bijvoorbeeld trillingen. Alleen wanneer blijkt dat hier inderdaad kans toe is, wordt rekening 
gehouden met de kosten van maatregelen om deze effecten tegen te gaan. In de 
Planuitwerkingsfase wordt vervolgens in detail onderzoek gedaan naar kosten voor 
compenserende maatregelen.  
 

7 In de vorige informatiesessie werd gezegd dat het 
spoor op de Prinses Mariannelaan voor een klein 
deel (150m) aangepast zou moeten worden en dat 
op één locatie de bodem verstrekt zou moeten 
worden. Op welke locaties dient het spoor 
aangepast te worden en op welke locatie dient de 
bodem versterkt te worden op de Prinses 
Mariannelaan? Wat houden de werkzaamheden 
voor het verstevigen van de bodem precies in? 

De aanpassing gaat over het wat verder uit elkaar leggen van de tramsporen. Deze liggen 
daar waar de Binckhorstlaan op de Pr. Mariannelaan uitkomt en bij de Laan van Middenburg 
te dicht op elkaar om het moderne trammaterieel  erover te laten rijden. De 
werkzaamheden bestaan uit het uit elkaar leggen van de tramsporen. Het punt over 
mogelijk versterken van de bodem wordt niet herkend.  
 



8 Tijdens de inloopsessie is gezegd dat voor inpassing 
van de tram op de Prinses Mariannelaan de trottoirs 
versmald moeten worden. Dat duidt enerzijds op 
een ingrijpende reconstructie van de hele weg en 
anderzijds op een keuze die het gebruik voor 
voetgangers onaantrekkelijker maakt. Kan nader 
worden toegelicht en met welke reconstructie van 
de Prinses Mariannelaan, Laan van Middenburg en 
Westeinde rekening wordt gehouden bij de 
inpassing? 

Het gaat om het uit elkaar leggen van de tramsporen op een beperkt deel van het tracé 
zodat het moderne trammaterieel erover heen kan. Dit is geen ingrijpende reconstructie.  

9 Er is aangegeven dat in de onderzoeken ook gebruik 
wordt gemaakt van verkeersmodellen om de 
effecten op het wegverkeer op de Binckhorstlaan, 
Prinses Mariannelaan en Binckhorstweg in kaart te 
brengen. Worden daarvoor recente gegevens van 
verkeersmetingen (intensiteit, samenstelling, 
snelheid) meegenomen?  

1)  welke tellingen (op welke locaties en van 
welke dagen) worden daarvoor gebruikt?  

2) Wordt daarbij rekening gehouden met 
Corona-effecten op de verkeersintensiteit 
vanaf maart 2020? 

We maken gebruik van het verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH). Dat verkeersmodel is gebaseerd op de meest recente beschikbare tellingen en 
gegevens en wordt ook periodiek hiermee herijkt. Ten aanzien van mogelijke corona-
effecten qua mobiliteit is de verwachting dat mobiliteit weer gaat toenemen tot de niveaus 
van voor de pandemie. Mogelijk dat deze verwachting verandert en dat nieuwe inzichten 
ontstaan. Deze worden dan in een gevoeligheidsanalyse of anderszins meegenomen. 
  

10 Er zijn voor de tracés over de Zonweg en Maanweg 
vele verschillende alternatieven en 
inpassingsvarianten (alleen al op de Maanweg 
bijvoorbeeld Lightrail op -1, maaiveld of +1, HOV 
bus, HOV tram op maaiveld of -1). Met welke 
inpassingsvariant(en) wordt rekening gehouden bij 
de onderzoeken die nu worden uitgevoerd? En hoe 
borgt de projectorganisatie dat bij keuze voor een 
eventuele andere inpassing in de volgende fase dan 
onderzocht, de milieu- en omgevingseffecten nog 
steeds juist zijn afgewogen?  

De tracés en hoogteliggingen die onderzocht worden staan beschreven in de Nota van 
Antwoord op de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pagina 25). 
Notitie reikwijdte en detailniveau Verkenning bereikbaarheid CID - Binckhorst 
(binckhorstbereikbaar.nl) 
 
Indien het gekozen voorkeursalternatief afwijkt van de onderzochte inpassingsvarianten dan 
worden de effecten hiervoor in beeld gebracht. In de Planuitwerkingsfase wordt het 
voorkeursalternatief vervolgens in groter detail onderzocht uitgaande van een 
gedetailleerde inpassing in de omgeving. 

https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2021/01/Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-juni-2020.pdf
https://binckhorstbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2021/01/Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-juni-2020.pdf


OMGEVING 

11 1) Wat is de rol van het bewonersplatform bij de 
beoordeling van de uitkomst van deze 
onderzoeken en de conclusies die daaruit 
worden getrokken?  

2) Wat houdt informeren en raadplegen precies in? 
3) Worden zij daarvoor bijgestaan door een 

onafhankelijk expert die deze complexiteit 
overziet en daarover kan adviseren? 

4) Wat is de waarde van het advies dat het 
Platform geeft? 

 

1) Het Platform wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken, en ook over 
de vergelijking van de verschillende alternatieven op basis van die uitkomsten. Ook wordt 
het Platform geraadpleegd over de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. 
 
2) Informeren betekent tijdig, helder en duidelijk informeren. Raadplegen betekent het 
consulteren van het Platform en bewoners/ondernemers/andere belanghebbenden bij het 
nemen of overwegen van een beslissing. Met als doel om de bestuurders signalen en 
voorkeuren vanuit de omgeving mee te kunnen geven ter overweging bij het besluit dat zij 
nemen.  
 
3) Nee er is geen sprake van een onafhankelijk expert die het Platform bijstaat, anders dan 
de experts die betrokken zijn bij de Verkenning.  
 
4) Het Platform geeft geen advies. Wel wordt er door de onafhankelijk voorzitter van het 
Platform een rapport gemaakt waarin wordt weergegeven wat er door de Platform 
deelnemers naar voren is gebracht. Dit rapport maakt onderdeel uit van het bredere 
omgevingsverslag waarin de opbrengst van de verschillende bijeenkomsten met de 
omgeving wordt weergegeven. Dit omgevingsverslag maakt onderdeel uit van de 
bestuurlijke afweging over het Voorkeursbesluit.  
 

12 Wanneer is de eerste juridische mogelijkheid tot 
zienswijze, bezwaar of beroep? 
 

Het concept-Masterplan en de Plan-MER worden naar verwachting in het najaar van 2021 
ter inzage gelegd gedurende zes weken. Een ieder kan dan een zienswijze indienen.  

13 Moeten geïnteresseerden zich voor iedere 
inloopsessie apart aanmelden?  
 

Nee, zodra iemand zich heeft aangemeld voor een inloopsessie wordt deze meegenomen in 
alle berichtgeving over de vervolgsessies.  

14 Kan de duur van de inloopsessies worden verlengd 
of de groepen per deelgebieden verdelen? 
 

De duur van de inloopsessies kan zeker verlengd worden. In de inloopsessies willen we het 
gesprek aan gaan over alle tracés in hun totale omvang. Aangezien de tracés meerdere 
deelgebieden beslaan kiezen we ervoor om de groepen willekeurig te verdelen en niet per 
deelgebied.  
 
 



TRACÉS 

15 Kan er hoogwaardig openbaar vervoer worden 
gerealiseerd terwijl het tracé over drie bruggen 
(vernauwingen) loopt? Wordt de benodigde snelheid 
dan wel gehaald? 
 

Ja, dat kan. Hoe de wegindeling er precies uit komt te zien is onderwerp van de lopende en 
nog komende studies. In deze studies wordt onder meer rekening gehouden met een lagere 
snelheid voor het HOV door straten zoals de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg.  

16 In eerdere documenten staat aangegeven dat een 
tramverbinding via de Geestbrugweg alleen een 
optie is als deze straat verkeersluw wordt gemaakt. 
Hoe kan de Geestbrugweg verkeersluw worden 
gemaakt als de gemeente Rijswijk geen 
initiatiefnemer is en dus niet volledig betrokken is? 
 

De gemeente Rijswijk is weliswaar niet een van de zes initiatiefnemers, maar is zowel 
bestuurlijk als ambtelijk onderdeel van de organisatie van de Verkenning. Vanuit de MIRT-
Verkenning CID-Binckhorst vindt bovendien nauwe afstemming plaats met het project 
Herinrichting Geestbrugweg. De gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor de herinrichting 
en de zes initiatiefnemers voor de mogelijke tram- of busverbinding. Bij de herinrichting gaat 
de gemeente Rijswijk uit van het behoud van de bestaande sporen. Zodat er later altijd nog 
een mogelijke HOV verbinding inpasbaar is in de straat. 
 

17 Kan er geen moderne snelbus via de 
Rotterdamsebaan naar Delft?  
 

De beoogde HOV-verbinding tussen Den Haag en Delft is vooral bedoeld om een snelle 
openbaar vervoerverbinding te bieden die ook de wijken en steden tussen Delft en Den 
Haag met de Binckhorst en de stadscentra van Rijswijk, Delft en Den Haag met elkaar 
verbindt. Dat is met een snelbus via de Rotterdamse Baan niet mogelijk, onder meer omdat 
het maken van haltes in de tunnel geen reële optie is. 
Voor een snelle verbinding tussen Den Haag (centrum) en Delft (centrum) blijft de trein het 
belangrijkste vervoermiddel.  

18 In de variant Prinses Mariannelaan wordt er minder 
intensief gebruik gemaakt van de Maanweg. Kan er 
in de variant via de Pr. Mr. laan gekeken worden of 
deze autoluw kan worden en het verkeer via de 
Maanweg te leiden?  
 

De voorgestelde optie is vaker benoemd in eerdere bijeenkomsten. Dergelijke 
uitwerkingsvraagstukken vinden plaats in de Planuitwerkingsfase. In het geval de Pr. Mr. 
laan als voorkeursalternatief wordt gekozen, kunnen maatregelen als autoluwe straten 
worden meegenomen. 
 

19 Wat is de verwachte frequentie van de lightrail/tram 
variant?  

In deze onderzoeksfase wordt uitgegaan van een frequentie van 6x per uur per richting voor 
het deeltracé Voorburg ‐ Binckhorstlaan ‐ DH Centraal en 6x per uur per richting voor het 
deeltracé Delft ‐ Binckhorstlaan ‐ DH Centraal. Daarmee is in het onderzoek de frequentie op 
de Binckhorstlaan 12x per uur per richting en op de andere delen 6x per uur per richting. 
Opgemerkt wordt dat de uiteindelijk te realiseren frequentie in de volgende fase mede 
wordt afgestemd op het tempo van de groei van de verstedelijking in CID-Binckhorst.  



 

20 In de NRD verkenning bereikbaarheid CID – 
Binckhorst wordt de HOV bus genoemd als geschikte 
tijdelijke optie tot 2030. Nu is voor een HOV tram 
een nieuwe optie, eveneens tijdelijk tot 2030, op 
tafel gekomen door Voorburg-West Prinses 
Mariannelaan. Wat is het nut van het verkennen van 
deze nieuwe optie als er al een meer geschikte 
tijdelijke optie in de oorspronkelijke notitie was 
opgenomen in de vorm van de HOV bus? 

Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd zal moeten uitwijzen welke (tijdelijke) optie het 
meest geschikt is. Het aantal reizigers dat naar verwachting gebruik gaat maken van de 
verbinding zal mede bepalend zijn voor de keuze. Een tram kan meer reizigers vervoeren 
dan een bus. 

BESLUITVORMING 
21 Welke wethouders en gedeputeerden zijn betrokken 

bij de Broekslootkade? 
Voor alle mogelijke (alternatieve) tracés geldt dat de initiatiefnemers van de MIRT-
Verkenning (de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en 
Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) daarover besluiten in een 
Bestuurlijk Overleg. Ook de gemeente Rijswijk is met haar bestuurder aangesloten bij dit 
overleg. 
 

22 Waarom is Prinses Mariannelaan toegevoegd door 
weerstand van buurtgenoten op het traject elders? 
 

Het toevoegen van het faseringsalternatief door de Prinses Mariannelaan na de zienswijze 
procedure aan de onderzoekscope is gedaan om een antwoord te kunnen geven op de vraag 
of een tijdelijke oplossing over de bestaande infrastructuur een kansrijk alternatief is. Het is 
gebruikelijk om bij de ontwikkeling en aanleg van (nieuwe) verbindingen ook te kijken naar 
bestaande infrastructuur waardoor nieuwbouw wordt beperkt. Door de route via de Prinses 
Mariannelaan te onderzoeken wordt in beeld gebracht of het gebruiken van bestaande 
infrastructuur hier een goede optie is.  
 
Een tracé over de bestaande traminfrastructuur op de Prinses Mariannelaan is een tijdelijke 
oplossing richting het eindbeeld. Station Voorburg zal naar verwachting ongeveer 10 – 15 
jaar het eindpunt van een HOV-verbinding van en naar de Binckhorst zijn, voordat 
doortrekken naar Zoetermeer aan de orde is. 
  

23 Er is nu een nieuw alternatief voorgesteld in plaats 
van het eerdere plan, namelijk een tracé via de Pr. 

U heeft de mogelijkheid om te reageren op dit tracé via het Platform. De opbrengst van het 
Platform wordt meegenomen door bestuurders in het proces om te komen tot een 



Mariannelaan. Op welke manier kan hier alsnog op 
gereageerd worden aangezien deze optie eerder niet 
in beeld was? 
 

voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt onderbouwd in het Masterplan en het 
Plan-MER. Op het (ontwerp) Masterplan kunnen zienswijzen ingediend worden net zoals dat 
kon voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Plan-MER. Deze worden gewogen en 
verwerkt en dat leidt tot het definitieve Masterplan waar een besluit in een planologische 
procedure door Den Haag en Leidschendam-Voorburg op volgt.  
 

24 Hoe kan Rijswijk nog invloed hebben als 
Leidschendam-Voorburg en Den Haag al een besluit 
hebben genomen? 
 

Den Haag en Leidschendam-Voorburg nemen niet alleen een besluit. Het is een gezamenlijk 
besluit van alle initiatiefnemers met bestuurlijke betrokkenheid van Rijswijk.  

OVERIG 

25 Zijn er concrete en succesvolle voorbeelden te 
noemen/laten zien van een verkeersveilige inpassing 
van tram + voetgangers + fietsers + auto’s + 
parkeren?  

Een concreet voorbeeld van een vergelijkbare inpassing van een HOV-structuur met exact 
dezelfde omgevingsaspecten is op dit moment lastig te geven. Voornamelijk omdat in deze 
fase van het onderzoek nog niet duidelijk is hoe de verschillende straten eruit komen te zien. 
In een van de komende inloopsessie komen we graag terug op deze vraag met een 
toelichting aan de hand van verschillende voorbeelden van binnenstedelijke inpassingen van 
een HOV-structuur.  

 


