Rijksoverheid

Kennisgeving voornemen en Notitie Reikwijdte en
Detailniveau A4 Burgerveen – N14
Van vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2021 kunt u een zienswijze indienen over het
voornemen om een procedure te starten voor onderzoek naar de milieueffecten voor het project
A4 Burgerveen – N14. Als start van deze procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau
opgesteld. In deze kennisgeving leest u hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Knooppunt
Burger veen

De A4 is een van de drukste wegen van Nederland en een van de belangrijkste noord-zuidroutes door
de Randstad. De weg verbindt de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam
en Schiphol met elkaar. Een goede doorstroming van het verkeer is daarom belangrijk. Op het traject
tussen de N14 en Burgerveen komen vrijwel dagelijks veel files voor. Deze weg staat daarmee hoog
genoteerd in de file top tien. Wegens COVID-19 vallen de verkeerscijfers tijdelijk lager uit, de verwachting
is echter dat op termijn de cijfers weer naar het oude niveau zullen stijgen.
In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat, samen met regiopartners en betrokkenen in 2017 gestart met een verkenning naar de problemen en oplossingen voor
de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Medio 2020 is de structuurvisie vastgesteld.
In de structuurvisie zijn verschillende maatregelen (het voorkeursalternatief) opgenomen die worden
uitgewerkt in een (ontwerp)tracébesluit.
Het op te stellen milieueffectrapport gaat dieper in op de effecten van het voorkeursalternatief op
de omgeving dan het milieueffectrapport dat is opgesteld voor de structuurvisie. De Notitie Reikwijdte
en Detailniveau beschrijft wat er precies wordt onderzocht. De ‘reikwijdte’ geeft aan welke milieuaspecten worden onderzocht. Het ‘detailniveau’ betreft de diepgang en methode van het onderzoek.
De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in het milieueffectrapport. Het milieueffectrapport vormt een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van het (ontwerp)tracébesluit.
Wij stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen
U kunt uw zienswijze geven over het voornemen om een procedure te starten voor onderzoek
naar de milieueffecten voor de A4 Burgerveen – N14. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de
beantwoording van de volgende vragen:
- Wat mag volgens u niet worden vergeten bij het onderzoek naar de effecten van het voorkeursalternatief op de omgeving van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14?
- Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?
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STUKKEN BEKIJKEN
Deze kennisgeving en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan vanaf vrijdag 9 april 2021 op:
www.platformparticipatie.nl/burgerveen.
Op papier kunt u de stukken van vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2021 tijdens kantooruren bekijken bij:
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8,
Den Haag, 070 456 89 99 (uitsluitend op afspraak).

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren, vanaf vrijdag 9 april 2021. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/burgerveen.
MONDELING
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.
POST
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie
o.v.v. A4 Burgerveen – N14
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

WEBINARS
Als alternatief voor de informatieavonden, die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kunnen
plaatsvinden, organiseert Rijkswaterstaat op de volgende twee momenten een webinar (online
informatiesessie):
- woensdag 21 april 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur,
- donderdag 22 april 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Digitale inloop is vanaf 18.45 uur.
De webinars zijn gelijk qua informatie. Aanmelden voor één van de twee webinars kan via de projectwebsite
www.a4burgerveen-n14.nl.
Op de bovengenoemde site vindt u o.a.: het programma, de laatste informatie en de mogelijkheid om na
afloop de webinar terug te kijken.

VERVOLG
Aan de wettelijke adviseurs en de bestuurlijke partners
wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek.
Na sluiting van de zienswijzentermijn worden alle binnengekomen
zienswijzen zorgvuldig bekeken. De zienswijzen en de adviezen
worden betrokken bij het opstellen van het milieueffectrapport en
de verdere ontwikkeling van het project A4 Burgerveen – N14.
Alle ingediende zienswijzen worden beantwoord in een reactienota.
De indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

INFORMATIE
Meer informatie op:
www.platformparticipatie.nl/burgerveen
en www.a4burgerveen-n14.nl.
Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 89 99,
directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.
Vragen over het project? Bel via telefoonnummer 0800 8002
(Rijkswaterstaat) of mail naar A4-Burgerveen-N14@rws.nl.
Op de hoogte blijven van dit project? Meld u aan voor de nieuwsbrief op: www.a4burgerveen-n14.nl.

