
 

1) MIRT staat voor ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’. 
2) De 7 betrokken overheden bij de verkenning zijn de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, de 

MRDH, de Provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken 
3) www.binckhorstbereikbaar.nl/agenda/online-inloopsessie-5/ 
4) In de Business Case worden kosten en baten (financieel) per tracé in beeld gebracht voor de exploitatiefase.  

Hierbij wordt gekeken naar het Openbaar Vervoer als geheel 
5) MKBA = Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
6) Plan-MER = Milieu Effect Rapportage behorend bij het op te stellen Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst 
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Sfeerverslag Online inloopsessie dd. 1 februari 2022 

De zesde inloopsessie (online) vond plaats op dinsdagavond 1 februari 2022. In totaal waren er 

ongeveer 90 bewoners digitaal aanwezig die tijdens de sessie meer informatie kregen over de MIRT-

verkenning1).  

Het doel van deze avond was om terugkoppeling te geven over het verloop van de 7e bijeenkomst 

van het Platform van 12 januari 2022 en de toelichtingen op de schetsontwerpen van de tracés naar 

Rijswijk die daar waren gegeven. 

De avond werd geopend door voorzitter Arend van Dijk. Hij heette iedereen welkom en gaf daarna 

een toelichting op de huidige fase van de Verkenning die zal leiden tot het opstellen van het 

Masterplan Bereikbaarheid dat in de zomer van 2022 ter inzage gelegd wordt gedurende 3 maanden.  

Het Masterplan Bereikbaarheid bestaat uit 2 onderdelen: 

1. HOV-Verbinding van Den Haag CS over de Binckhorst naar station Voorburg, met een 

aftakking naar Rijswijk/Delft. 

2. Aanvullend pakket mobiliteitsmaatregen. 

In de sessie van 1 februari zijn de schetsontwerpen van de HOV-tracés vanaf Den Haag Centraal, via 

de Binckhorstlaan naar Rijswijk toegelicht door Hessel de Jong.  

• Binckhorstlaan – Jupiterkade – Broekslootkade 

• Binckhorstlaan – Geestbrugweg 

De schetsontwerpen zijn bedoeld om de verschillende tracés met elkaar te kunnen vergelijken, input 

te leveren voor andere onderdelen van de verkenning en om de inpasbaarheid en de (technische) 

haalbaarheid te onderzoeken. Het doel van een MIRT-verkenning is om varianten te vergelijken en 

tot een voorkeur te komen. De detailuitwerking volgt in de volgende fase, de planuitwerkingsfase.  

Hierna volgde een korte terugkoppeling van de voorzitter van het Platform, Paul Weststrate, over het 

verloop van de 7e platform bijeenkomst. Het platform bestaat uit een vrij grote groep actieve en 

betrokken deelnemers, na de zomer 2021 uitgebreid met vertegenwoordigers namens de 

Broekslootkade. Zij brengen wensen en ideeën in en kunnen voor- en nadelen benoemen.   

De inbreng wordt, waar mogelijk direct, verwerkt door de projectorganisatie. Daarnaast wordt alle 

inbreng meegegeven aan de bestuurders van de betrokken overheden2) in het omgevingsverslag. Het 

omgevingsverslag maakt onderdeel uit van de documenten die in de zomer van 2022 ter inzage 

gelegd worden.  

Tijdens de platforms gaan we steeds dieper in op de materie. Dat vraagt veel van de deelnemers, 

maar voldoet ook aan de behoefte om een scherper beeld te krijgen HOE de tracés er concreet uit 

gaan zien. Tegelijkertijd geven de deelnemers van het platform aan dat de speelruimte die hen in de 

participatie wordt geboden te gering is.  
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De meeste (inhoudelijke) zorgen die tijdens het platform worden geuit betreffen de gevolgen voor 

het groen, hinder van geluid en trillingen door trammaterieel, de gevolgen voor de 

verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor schoolgaande kinderen.  

Daarnaast vragen de platformdeelnemers zich af of voldoende wordt gekeken naar de leefbaarheid 

en de effecten op de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast bestaat bij de deelnemers de indruk dat de 

varianten niet consequent op dezelfde criteria worden beoordeeld. De projectorganisatie verzekert 

dat alle varianten op dezelfde manier en aan dezelfde criteria worden getoetst.  

Na deze terugkoppeling worden de in de chat gestelde vragen zoveel mogelijk beantwoord.  

Tijdens deze inloopsessie zijn aanmerkelijk meer berichten in de chat geplaatst dan tijdens de 5e 

inloopsessie waarin de tracés richting Voorburg werden besproken. Het bleek dan ook niet mogelijk 

om alle vragen uit de chat tijdens de sessie te beantwoorden.  

Veel berichten in de chat betreffen vragen, suggesties en zorgen over de reeds doorlopen 

processtappen om te komen tot de huidige 10 tracés. Bijvoorbeeld waarom bepaalde tracés niet 

worden onderzocht, nut- en noodzaak van de HOV-verbinding en op basis van welke criteria de 

tracés worden beoordeeld.  

De antwoorden op de in de chat gestelde vragen worden later verwerkt in een vraag- en 

antwoorddocument dat aan alle deelnemers zal worden toegezonden en op de website3) wordt 

gepubliceerd.  

De inloopsessie werd afgesloten met een toelichting over het vervolgproces.  

Momenteel vinden onderzoeken plaats naar de effecten, waaronder verkeersveiligheid, trillingen en 

geluid. Daarnaast wordt de Business Case4) opgesteld, de MKBA5) en de plan-MER6). In maart 2022 

moeten deze documenten zijn afgerond en wordt het Masterplan Bereikbaarheid op hoofdlijnen 

opgesteld. In de periode richting de zomer van 2022 worden de gemeenteraden geconsulteerd en 

het besluit voor de ter inzage legging genomen. Omdat de periode van de ter inzage legging in de 

zomer valt, is deze verlengd tot ca. 3 maanden in plaats van de reguliere 6 weken, zodat iedereen de 

kans heeft om hierop te reageren. 

Om 21.30 sluit Arend van Dijk de bijeenkomst af. De deelnemers krijgen binnen 2 weken de 

presentatie en dit sfeerverslag toegestuurd.  
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