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VERENIGING TOT BEHOUD VAN LANDELIJK WADDINXVEEN 
 
SECRETARIAAT: 
W.W. TIMMER         W.W.TIMMER@PLANET.NL 
         
WADDINXVEEN       
         04-01-2018 
Geacht raadsleden, 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghlaan heeft van 2 augustus tot en met 13 september 
2017 ter inzage gelegen. Er is door velen op gereageerd via zienswijzen. 
De antwoorden op deze zienswijzen heeft het college gegeven via de Nota van beantwoording 
zienswijzen Vredenburghlaan dd 15 december 2017.  
Wij moeten helaas constateren dat veel van de opmerkingen geen of nauwelijks een inhoudelijk 
goede reactie bevatten. Dat wordt door vrijwel alle betrokkenen die zienswijzen hebben 
ingestuurd als zeer negatief en minachtend ervaren. Ook, en dat is ook kwalijk, zijn een aantal 
opmerkingen in het geheel niet meegenomen in de beantwoording. Dit betekent dat u als 
raadslid niet over de juiste of voldoende informatie beschikt om tot een afgewogen besluit te 
komen. Wij zien het als onze taak u hierover te informeren. 
 
Op 29 augustus 2016 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd over de Vredenburghlaan. 
Daar is door vele aanwezigen aangegeven dat gezien de ervaring met de reacties op het 
ontwerpbestemmingsplan uit 2016, een zienswijze indienen geen zin heeft omdat de gemeente 
toch geen serieuze reactie geeft. Wethouder De Jong heeft toen uitdrukkelijk gevraagd een 
zienswijze wel in te dienen omdat dit de gemeente alleen maar helpt om tot een goed voorstel 
en besluit te komen.  
Menigeen heeft in onze richting al hun teleurstelling en soms woede geuit over  wederom 
dezelfde gang van zaken. 
 
De Nota van beantwoording kan niet zonder een reactie van onze kant blijven. Wij rekenen op 
onze vertegenwoordigers in de raad om deze reactie mee te nemen in uw oordeel. We gaan 
ervan uit dat ook u zo veel mogelijk eerlijke informatie wilt hebben alvorens te beslissen. Dus een 
besluit nemen voordat een fatsoenlijke en inhoudelijke beantwoording van alle relevante vragen 
en opmerkingen is verkregen  is ons inziens strijdig met goed bestuur.  
 
We zullen hieronder ingaan op de beantwoording van de belangrijkste punten, zodat u zelf kunt 
zien waar de beantwoording tekortschiet of in het geheel de vraag (voor ons onduidelijke 
redenen) niet is beantwoord. Uit de nota van beantwoording hebben we de relevante delen 
integraal gekopieerd en voorzien van onze reactie. 
 
We zijn gaarne bereid in gesprek met u de punten verder toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
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De enkele delen van de weg, de “lanen”, van de A12 naar de Hoogeveenseweg hebben 
rechtstreeks met elkaar te maken. Zoals in onze zienswijze aangegeven is de huidige aanpak in 
strijd met bestendige jurisprudentie van de Raad van State met betrekking tot artikel 3:2 Awb. 
Een integrale aanpak is noodzakelijk. Dit temeer daar er in de MER nog een aantal hiaten in de 
kennis worden benoemd. Eerdere aanleg van alleen de Vredenburghlaan is overigens nergens 
gemotiveerd. Uit de MER blijkt duidelijk dat een Vredenburghlaan aanleggen zonder de andere 
“lanen” het slechtste is van de drie geschetste scenario’s. 
 

 
 
Dat de wil er niet is om zelfs zo iets simpels te realiseren zegt veel. Vorig jaar heeft de 
projectleider van de provincie op een informatieavond 21 juni, aangegeven dat de provincie het 
budget zover heeft gereduceerd dat alleen het minimale wettelijke gerealiseerd kan worden. Alle 
verdere negatieve gevolgen worden dus gedragen door de inwoners van Waddinxveen. Het is 
aan de bestuurders van Waddinxveen om op te komen voor haar bewoners. 
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Dit hangt samen met het vorige punt. Indien de politieke wil er niet is om voor je burgers op te 
komen, dragen alleen zij de negatieve gevolgen. Juist daar waar de Vredenburghlaan op hoogte 
ligt zal het geluid via het vlakke polderland over grote delen van Waddinxveen dragen. Er wordt 
hier dus niet aangegeven dat een geluidsscherm niet werkt. Hier staat feitelijk dat er 
onvoldoende middelen ter beschikking worden gesteld om een fatsoenlijke geluidsafscherming 
te maken. En dat de wil er ook niet is er iets aan te doen. 
 

 
 
Zeer veel teleurstelling is geuit, ook tijdens informatiebijeenkomsten, dat er een éénzijdige 
bomenrij is voorgenomen als gevolg van de keuze voor een “asymmetrisch wegprofiel”. Deze 
keuze lijkt vooral ingegeven vanuit de beleving van de automobilist en niet van de inwoner van 
Waddinxveen die ieder dag tegen de weg met veel verkeer aan moet kijken. Je kunt dus ook een 
andere beslissing nemen die wel recht doet aan de vraag van de inwoners. Waarom vraagt de 
wethouder wel de visie van omwonenden en doet er vervolgens niets mee? 
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Het is genoegzaam bekend dat juist bewoners van de Sterrenlaan altijd input hebben gegeven op 
de plannen. Juist zij zijn in augustus door wethouder De Jong aangespoord toch weer hun 
zienswijze te geven. Het heeft geen pas ze nu in deze nota zo af te serveren door te suggereren 
dat de inpassing van de weg in het landschap anders zou zijn als zij inhoudelijk gereageerd 
zouden hebben. Zie ook het vorige punt. 
 

 
 
In het antwoord gaat het college ervanuit dat er door de aanleg van de wegen geen extra verkeer 
over het kruispunt gaat. De werkelijkheid is anders. In de MER 207 Zuid staat duidelijk wat 
iedereen al voelt aankomen: de wegen zullen hoofdzakelijk nieuw verkeer aantrekken op de as 
Rotterdam-oost -> Schiphol/Amsterdam. 
Over de kruising zullen per etmaal 28.000 mtv afgewikkeld moeten worden. Het is zelfs zo erg 
dat het verzoek van de politie (in 2016) om de kruising als rotonde in te richten, niet kan worden 
gehonoreerd, omdat er te veel verkeer over moet. 
Tevens houdt het ontwerp van de weg rekening met een sterkere groei van het verkeer. Het 
tracé is zo gekozen dat uitbreiding naar 2x2 rijstroken probleemloos mogelijk is. Op dat moment 
kom je in geheel niet meer over de kruising. 
Er is overigens in de MER geen rekening gehouden met de ontwikkeling van bedrijvenpark A12 
Noord om dat deze een “zachte” ontwikkeling is. Vreemd, want het eerste bedrijf staat er al. 
Daarnaast, als we Waddinxveen willen ontlasten, en als de groei van Waddinxveen aan de 
zuidzijde zit (o.a. Triangel), zorg dan dat die Triangel direct naar de Moordrechtboog wordt 
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gekoppeld vanaf de Zuidelijke Rondweg. Het deel Moordrechtboog-Beijerincklaan van de 
Vredenburghlaan hoeft dan niet aangelegd te worden en gaat de aanzuigende werking van de 
Vredenburghlaan sterk verminderen. Deze suggestie is al eerder bij de wethouder gelegd en zou 
onderzocht worden. Hier hebben we echter nog steeds geen reactie op gehad. Hierover later 
meer. 
 

 
 
Zoals eerder aangegeven blijkt hieruit dat de Provincie alleen de weg wil aanleggen en verder 
niets aan mitigerende maatregelen doet. Het college laat dit gebeuren. Indien u als raadslid zou 
instemmen met het ontwerpbestemmingsplan, accordeert u dit ook. Wij roepen u dan ook op u 
te profileren als vertegenwoordiger van de Waddinxveense burgers, die u hebben gekozen, en 
niet een provincievertegenwoordiger te zijn. 
 
De stelling dat de totale hoeveelheid verkeer in Waddinxveen afneemt is aantoonbaar onjuist. 
Ten opzichte van 2015 neemt deze toe tot 2030 met ruim 50%. Zonder de weg aan te leggen is 
de toename ruim 16% minder(blz. 99 MER). De weg heeft een grote aanzuigende werking (MER 
N207 Zuid). 
Er zijn inderdaad straten waar het verkeer afneemt, zoals de Chopinlaan. Op andere 
verkeersaders heeft de aanleg van de wegen geen effect, zoals op de Hefbrug en de N207. Weer 
andere ondergaan een sterk negatief effect, zoals de Wadde. 
MER Vredenburghlaan geeft ook aan dat alleen aanleggen van de Vredenburghlaan een zeer 
negatief effect heeft op Waddinxveen. Zie eerdere opmerking, MER blz 27-28.  
In de communicatie doet de gemeente het voorkomen als zou de Vredenburghlaan geen effect 
hebben voor de bewoners van Waddinxveen. Dat is natuurlijk niet zo. Immers ook in de 
Sterrenlaan, de Plasweg, ‘t Suyt en de Dorpstraat west wonen duizenden Waddinxveners. 
 
Ergo, wat is het belang van Waddinxveen zelf voor deze wegen/lanen? De doelen worden niet 
gehaald. Waarom dan wel die lanen? Het gaat om € 70-80 miljoen gemeenschapsgeld. Wat is de 
werkelijke agenda? Die vragen worden door de wethouder terzijde geschoven, waarbij hij 
letterlijk zegt “ik wil die weg gewoon” en vervolgens “ik herken de cijfers niet”. Ons bestuurslid 
Wouter Kruijt is in gesprek met de wethouder getreden, heeft hem de cijfers uit de genoemde 
MER’s laten zien, maar tot op de dag van vandaag is er geen inhoudelijk antwoord op diverse  
vragen en opmerkingen gekomen. Ons inziens is dit onbestaanbaar. Immers expliciet hebben wij 
gevraagd ons die antwoorden te geven voordat er besluiten genomen worden; dit is iets dat wij 
ook van onze bestuurders verwachten en vragen. 
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De wens om de Vredenburghzone aan te leggen bestaat inderdaad al langer. Echter er is een 
eerdere bestemmingsplanwijziging in december 2010 gestrand bij de Raad van State. De komst is 
dus uiterst onzeker. Het is dan ook makkelijk en communicatief gunstig om nu geld te reserveren 
voor iets dat waarschijnlijk niet kan. Waarom de aanleg onvoldoende zeker is wordt niet 
aangegeven. Wel profileert het college zich publicitair als zou het wel zeker zijn. Is het binnenkort 
weer verkiezingstijd? 
 

 
Zoals eerder aangegeven, geluidschermen cq een natuurlijke wal zijn wel effectief. De stelling dat 
dat niet zo zou zijn wekt verbazing.  
Provincie en de gemeente in haar kielzog, willen echter niet de financiële consequenties voor de 
aanleg van de weg dragen. Dus wordt die afgewenteld op haar inwoners. Dat is iets anders dan 
dat geluidsschermen niet zouden werken. 
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De MER blz 27-28 geeft duidelijk aan dat aanleg van alleen de Vredenburghlaan (en nog geen 
Bentwoudlaan) niets oplost, en alleen maar extra verkeer aantrekt: 

 
Verder heeft de gemeente aangegeven in de zaak bij de Raad van State in 2014, dat de randweg 
voor de ontwikkeling van de Glasparel niet noodzakelijk is. Dat de provincie (en gemeente) een 
uitvoeringsbesluit hebben genomen doet niet af aan dit feit. 
Bovendien was het uitgangspunt voor de Vredenburghlaan niet een betere benutting van de 
Moordrechtboog; wij kunnen deze manier van redeneren niet volgen. Wat het college vaker doet 
is niet een eenduidige en heldere redenering volgen, maar achteraf redenen verzinnen als de 
oorspronkelijke moeilijk houdbaar blijken. 
 
Het zou ook niet juist zijn de Vredenburghlaan aan te leggen vóór de andere delen. Ze lost niets 
op. Ze trekt alleen extra verkeer aan! Zie ook onze eerdere opmerking bij #1 blz 2. 
 

 
Is hier sprake van een verschil tussen theoretische modellenen en de harde werkelijkheid die 
door mensen wordt gezien vanuit hun woonkamer?   
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Uit alle discussies en debatten die de afgelopen periode zijn gevoerd (met name in de Raad van 
Alphen aan den Rijn) omtrent de Planstudie N207 Zuid is helder geworden dat de “lanen” 
worden aangelegd zonder langetermijnvisie voor de oplossing van de regionale problemen. 
Tevens is hiervoor al aangegeven dat de genoemde doelen niet worden gerealiseerd. De aanleg 
van de weg is niet noodzakelijk. 
Verantwoordelijk wethouder van Alphen aan den Rijn heeft dan ook toegezegd in debat met de 
raad deze visie met provincie en buurtgemeenten te gaan ontwikkelen. 
Het is duidelijk dat de aanleg van de “lanen” de problemen in de regio verergeren in plaats van 
oplossen. Het is ook niet goed te begrijpen dat er in totaal 70-80 miljoen euro uitgegeven gaat 
worden zonder langetermijnvisie. Eerst visie en dan pas investeren, zouden wij zeggen. 
Bovendien, als het argument van de gemeente juist zou zijn, verwijzen we naar de studie van 
Haskoning uit 2010 waarin de aantallen verwachte voertuigen nog wezenlijk hoger liggen dan nu 
voorzien en al delen direct met 2x2 rijbanen zouden moeten worden aangelegd; dat is dus 
blijkbaar toch het toekomstbeeld? 
 

 
Het college laat de slechte communicatie gewoon gebeuren. Men is blijkbaar vergeten dat men 
er is voor de inwoners van de gemeente. Juist indien de wethouder aangeeft dat men toch vooral 
moet reageren en input geven (zie eerder opmerking hiervoor), is het een grote teleurstelling dat 
het college in deze beantwoording zo reageert. Belanghebbenden kunnen punten inbrengen, 
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vervolgens doet het college daar niets mee. Er wordt dus absoluut niet correct gehandeld 
richting eigen inwoners. 
 

 
 
Merkwaardig dat de Zuidelijke Rondweg die even breed is als de Beijerincklaan en de nu 
geplande Vredenburghlaan opeens zo verschillend worden beoordeeld. Dit is meten met meer 
maten. Doel is dus blijkbaar een provinciale weg aan te leggen en niet het oplossen van 
problemen. 
Het wordt steeds duidelijker dat de werkelijke agenda de aanleg van een alternatief is voor de 
afgeschoten A3. Moordrechtboog, Amaliabrug, Maximabrug in Alphen en de verdubbeling 
Alphen – Leimuiden zijn er al. 
 



10 
 

 
 
Veel door de gemeente gecommuniceerd voordeel van de weg is een reductie van het verkeer in 
de kern van Waddinxveen. Wat die kern is, is verder niet aangegeven. 
We hebben ons altijd op de cijfers van de gemeente in het Arcadis rapport (o.a. blz 99) onderdeel 
van de MER, gebaseerd en komen tot een geheel andere conclusie. 
Dit bestemmingsplan betreft de Vredenburghlaan; de stelling het verkeer afneemt in de kern is 
geheel onjuist. We hebben al eerder aangegeven dat Arcadis tot de conclusie komt dat dit de 
slechtste situatie is. We geven hieronder een verkort overzicht van de tabel blz. 99 rapport 
Arcadis. Daar worden 33 meetpunten in de regio weergegeven. 
“fasering” is alleen aanleg van de Vredenburghlaan 
 
       2015  2030  2030 
         nietsdoen fasering 
Beijerincklaan noord (waar meeste huizen staan) 13.200  15.400  18.200 
Coenecoopbrug     11.200  16.200  15.900 
N207 Zuid van hefbrug Waddinxveen  16.900  20.100  20.000 
Hefbrug Waddinxveen    12.700  14.900  14.500 
N207 noord van hefbrug Waddinxveen  13.900  18.900  19.000 
Chopinlaan      12.600  14.200  14.800 
Wadde         2.600     2.700    3.700 
Zesde Tochtweg           200        500     1.700 
Julianastraat (Moerkapelle)       1.400    2.600    3.800  
Het verkeer op de Vredenburghlaan is hier bewust uit gehouden zodat goed te zien is dat het 
totale verkeer niet alleen toeneemt op de nieuwe weg, en juist ook extra door die nieuwe weg. 
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Voor het oplossen van enig verkeersprobleem heeft de Vredenburghlaan geen enkele waarde en 
werkt louter negatief. 
De weg is uitgelegd voor 2x2 rijstroken. De kans dat dit gaat gebeuren is dus erg groot. Dit 
betekent dat het wettelijk zoekgebied voor geluid dan 400 meter wordt. Grote delen van de wijk 
Zuidplas, Plasrode, t Suyt en Glasparel vallen dan in die geluidszone. Het aantal gehinderde 
woningen neemt dus uiteindelijk niet af maar toe! Indien u akkoord gaat met dit 
bestemmingsplan legt u de basis voor die situatie. 
 

 
 
We zijn het dus eens dat de weg voor de Glasparel geen noodzakelijkheid is. Er gaat dus een niet 
noodzakelijke weg aangelegd worden. Dat geeft te denken hoe om wordt gegaan met 
gemeenschapsgeld. Als iets anders de reden voor de aanleg is, gééf dat dan aan. Echter de 
ontsluiting van de Glasparel is expliciet genoemd als doel van de weg. Dat is dus niet correct en 
wederom rechtpraterij achteraf. 
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Er wordt geen antwoord gegeven op de opmerking dat aanleg van de Vredenburghlaan een zeer 
negatief effect heeft op de afwikkeling van het verkeer in Waddinxveen. Hierboven hebben we 
dat ook al aangegeven op basis van cijfers van de gemeente zelf. 
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Er wordt ook geen enkele inhoudelijke reden gegeven waarom de Vredenburghlaan eerder 
uitgevoerd moet worden dan de vervolgdelen. De opmerking dat de Vredenburghlaan de 
Zuidelijk Rondweg ontlast is wederom een achteraf bijgehaald punt. De Zuidelijke Rondweg 
ontlasten is in geheel niet noodzakelijk. Ze heeft nog lang niet haar capaciteit bereikt. Is ook 
nooit opgevoerd als argument om de weg aan te leggen. Er is een afname te zien van 900 
mtv/etm vanwege de aanleg van de “lanen” terwijl door die aanleg bv de Wadde 2400 mtv/etm 
extra krijgt te verwerken. Niet te begrijpen argumentatie dus. 
 

 
 
Na lang aarzelen heeft de wethouder in debat met de raad, op ons aangeven, moeten toegeven 
dat het ontwerp van de weg 2x2 rijstroken is. Indien de weg alleen aangelegd zou worden om de 
kern van Waddinxveen te ontlasten, zouden 2x1 rijstrook voldoende zijn.  
De studie van Royal HasKoning uit 2010 heeft al aangegeven dat de verkeersintensiteiten 
substantieel hoger zullen uitvallen. In het ontwerp is daar kennelijk al wel rekening mee 
gehouden. 
De gemeente geeft in de Planstudie N207 Zuid aan dat de aanleg een eerste goede stap is. Wat 
de vervolgstap is wordt niet aangegeven. Zoals inmiddels helder is geworden is die stap duidelijk, 
maar kan door de wethouder niet hardop worden genoemd: de aanleg van een alternatief voor 
de A3. We hebben dat hiervoor al aangegeven. Delen liggen er al of zijn in aanbouw (zie ook het 
aparte overzicht hiervan op het laatste blad). De “lanen” zijn een belangrijk onderdeel daarvan. 
Het college is niet voor de aanleg van 2x2 rijstroken, maar ook niet tegen en zo blijkt uit de feiten 
wel voor de aanleg van de alternatieve A3 of N3 (die niet zo mag heten). 
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Nagenoeg hetzelfde onjuiste antwoord als in de reactie op de zienswijzen 2016. Indien de 300 
mtv/etm op het deel Plasweg ter hoogte van de Glasparel is, wat is dan de intensiteit op het deel 
ten noorden van de Vredenburghlaan?  
De eerdergenoemde 787 kan ook niet gezien autonome verkeer bewoners Plasweg, verkeer 
voetbalpark ‘t Suyt en wijk ‘t Suyt. Eerdere studies hebben hogere aantallen aangegeven. 
Dit is van wezenlijk belang omdat te verwachten is dat veel verkeer vanuit de Glasparel via de 
Zesde Tochtweg en de Plasweg naar Waddinxveen zal komen. De Plasweg is een erftoegangsweg 
en in geheel niet geschikt als ontsluitingsweg. Zeker ook omdat er veel fietsers over de Plasweg 
gaan, zoals naar het voetbalpark ‘t Suyt. 
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We begrijpen dat de minimale breedte van de vlakken ten minste 20 meter is, maar ook is uit 
gesprekken gebleken dat dit over het algemeen ook de maximale breedte is.  
De aan te leggen stroken vallen blijkbaar buiten het bestemmingsplan. Er is dus geen enkele 
dwang dat de EVZ ook daadwerkelijk wordt aangelegd, ondanks dat dit door de wethouder De 
Jong als “prachtig onderhandelingsresultaat” verkocht wordt. Beter is dus de koppeling wel te 
maken. Dit werkt ook in het voordeel van de geloofwaardigheid van de gemeente. De raad kan 
voor voldoende druk zorgen. 
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Het antwoord overtuigt niet. Nog steeds op basis van hetzelfde document: er gaan in de 
uiteindelijke situatie over de kruising Beijerincklaan-Vredenburghlaan de volgende intensiteiten: 
Beijerincklaan noord 14.900 en deel richting Bredeweg 14.100 mtv/etm. Vredenburghlaan oost 
13.700 en Vredenburghlaan west 13.000 mtv/etm.  
Hoe ze ook afslaan op de kruising, er gaan dus minimaal 28.000 mtv/etm over de kruising. Dat 
zijn er nu op dat wegvak ca 13.000. Vanuit de studie door Royal HasKoning in 2010 is bekend dat 
de verkeersintensiteiten waarschijnlijk een stuk hoger gaan uitkomen. Nogmaals het kruispunt 
gaat vastlopen. 
 
Tot zover de punten waarop het college heeft geantwoord. 
 
Nog openstaande vragen: 
In de Nota van beantwoording is op geen enkele wijze ingegaan op ons punt ten aanzien van de 
ecologie en het behoud van een leefbare omgeving voor de bewoners. Een gemeenschap kan 
niet floreren met alleen bedrijvenparken en wegen om zich heen. Het is belangrijk dit punt in de 
besluitvorming ten aanzien van dit bestemmingsplan te betrekken. 
 
In gesprek met de wethouder is gebleken dat het verkeer dat nu door Waddinxveen gaat door de 
aanleg van de wegen vermindert met 1000 tot 2000 motorvoertuigen per dag. Uit de MER valt te 
concluderen dat erdoor de aanleg van de wegen 12- tot 13.000 motorvoertuigen extra worden 
aangetrokken die door en vlak langs Waddinxveen rijden. De wethouder zou deze cijfers nog 
laten verifiëren. We hebben nog steeds geen inhoudelijk antwoord mogen ontvangen. 
 
Tevens in gesprek met de wethouder hebben we aangegeven dat verkeersafwikkeling in 
Waddinxveen zuid (oa de Triangel) meer gebaat is bij een aansluiting van een korte aansluiting 
tussen de Zuidelijke Rondweg en de Moordrechtboog. Verder hoeft het deel Vredenburghlaan – 
Beijerincklaan dan niet aangelegd te worden. Het voorkomt de aanzuigende werking van de 
Vredenburghlaan en krijgt zij meer het karakter van een randweg Waddinxveen. Dit zou worden 
doorgerekend. We hebben hierop nog geen antwoord ontvangen anders dan een verwijzing naar 
een eerder studie die niet bleek te kloppen, wat ook gemeld is. 
 
Tevens hebben we geen antwoord gekregen op de vraag gesteld tijden de informatieavond 21 
juni 2016: “waarom moeten we als Waddinxvener blij zijn met de weg?” 
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De argumenten kloppen niet, de wegen dringen het verkeer niet terug, er komt significant extra 
verkeer bij. Dit punt was wederom in onze zienswijze opgenomen maar wederom niet 
beantwoord. 
Indien er een uitruil is gemaakt met de provincie is het zeer behulpzaam dit gewoon te 
communiceren. Mogelijk wordt dan duidelijk waarom we wel blij moeten zijn met de wegen? 
 
     ######### 
 
Alternatief voor A3/N3 in aanbouw: 
 

 


