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Betreft

Bestuurlijke afspraken A13/16

Uw kenmerk

Geachte mevrouw Baljeu
In reactie op uw brief van 16 mei j l . met kenmerk 108241, waarin u het standpunt
van de (deel)gemeenten en de stadsregio Rotterdam ten aanzien van de A13/16
beschrijft, bericht ik u als volgt.
Ik ben verheugd te vernemen dat alle partijen, vertegenwoordigd in de
bestuurlijke afstemgroep A13/16, de gemaakte bestuurlijke 'principeafspraken'
van 7 december 2011 onderschrijven. In uw brief maakt u echter een tweetal
kanttekeningen daarbij die mij nopen tot het geven van een reactie.
Het door de regionale partijen ingenomen standpunt, dat de hinder van geluid en
luchtkwaliteit voor de inwoners na realisatie van de A13/16 minimaal niet
zwaarder mag zijn dan n u , wijkt af van het gebruikelijke uitgangspunt, dat het
geluidsniveau en de luchtkwaliteit na realisatie van de A13/16 voor de omgeving
moet passen binnen de wettelijke bepalingen die daarvoor gelden.
In de bestuurlijke 'principeafspraken' van 7 december 2011 is beschreven, dat het
voor het project beschikbare budget beschikbaar blijft voor het project, indien
sprake is van een aanbestedingsmeevaller. In de komende fase van het project de fase waarin het Ontwerp Tracébesluit A13/16 wordt opgesteld - zal gezien deze
afspraak worden bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om
geluidshinder en vermindering van de luchtkwaliteit als gevolg van de A13/16
zoveel als mogelijk te beperken.
Met betrekking tot uw voorstel om onderzoek te doen naar de milieueffecten en de
kosten van een lage (maaiveld) passage van het Terbregseplein bied ik u aan, dat
ik u de informatie die Rijkswaterstaat tot op heden heeft vergaard ten aanzien van
de passage van het Terbregseplein ter beschikking stel.
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Ik geef u daarmee de mogelijkheid om met behulp van deze gegevens aanvullend
onderzoek te doen. Graag hoor ik van u voor eind augustus wat u op basis van dat
aanvullend onderzoek concludeert.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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DE MINISTER VAN JNFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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