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1. Opening en mededelingen
-

Dhr. Klep vervangt wethouder Adriaan Visser vanuit Rotterdam. Dhr. Vermeulen geeft
aan het te betreuren dat wethouder Langenberg is afgetreden.

2. Verslag BAG 26 september 2017
Het verslag van de BAG d.d. 26 september 2017 wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen:

Punt 4: “Dhr. Houtzager geeft aan dat er, volgens het beleid van de Provincie Zuid-Holland,
mogelijk windmolens geplaatst gaan worden rondom de Krabbeplas.” Dit moet zijn “… in
het Oeverbos.”

Punt 4, in zelfde alinea: “, maar is ook niet gelukkig met deze locaties.” Deze passage is
onjuist en wordt uit het verslag verwijderd.

Punt 4, aansluitend op vorige zin: “Er zijn daarom door HHD en Vlaardingen zienswijzen
ingediend tegen deze locatie.” Aanpassen in: “Er zijn door HHD en gemeente Vlaardingen
zienswijzen ingediend op de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit).”
Naar aanleiding van:
Ten aanzien van de in het verslag door dhr. Houtzager gemelde voortgang op de zoetwaterfabriek
meldt dhr Houtzager het volgende:
De zuivering moet opgewaardeerd worden met een 4e zuiveringstrap. HHD wil echter wel de
doelstelling van energieneutraal in 2020 halen wat lastig wordt met deze extra trap. HHD wil
daarom in gesprek met gemeente Vlaardingen om de mogelijkheden te bespreken om te
participeren in de plaatsing van de windmolens in het Oeverbos. De gemeente Vlaardingen en HHD
pakken dit bilateraal op.
3.

Stand van Zaken Blankenburgverbinding
a. Tracébesluit

Dhr. Zeeman licht het volgende toe:
Zoals bekend heeft de Raad van State (RvS) prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van
Justitie of de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese habitatrichtlijnen.
Er zijn op dit moment landelijk vele zaken in behandeling bij RvS die betrekking hebben op de
PAS. Hoewel het Europese Hof heeft toegezegd de vragen met spoed te behandelen kan de
uitspraak nog tot na de zomer van 2018 op zich laten wachten.
Het project BBV heeft van de RvS ook een brief ontvangen waarin staat aangegeven dat de
uitspraak wordt aangehouden tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daarom is er een
wijzigings-Tracébesluit (w-TB) opgesteld waar extra compenserende maatregelen worden genomen
in natuurgebieden. Op 23 november is de beroepstermijn van de w-TB verstreken. Er is een
aanvullend beroep binnengekomen van een combinatie van natuurorganisaties. Een zitting staat
gepland op 26 april. Uitspraak verwachten we op zijn vroegst in de tweede helft van juni 2018.
b. Aanbesteding en uitvoering
Mw. Moors geeft aan dat de verliezende partij na de voorlopige gunning een kort geding tegen dit
besluit heeft aangespannen. RWS heeft dit kort geding gewonnen en vervolgens in december 2017
het contract gegund aan aannemerscombinatie BAAK. De financiële afhandeling (Financial Close)
vindt plaats nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. Baak kan nu aan de slag. RWS is
trots op het behalen van deze mijlpaal waarmee een openstelling van de Blankenburgverbinding
conform de MIRT-mijlpaal 2022-2024 vooralsnog in het vizier blijft. Dit uiteraard nog afhankelijk
van het (moment) van uitspraak door de Raad van Stateprocedure op het TB . Dhr. Zeeman geeft
aan dat het besluit om te gunnen aan BAAK genomen is om voortgang in het project te
garanderen . De risico’s zijn goed afgewogen voordat gegund is, maar uiteraard blijft de uitspraak
nog spannend.
Mw. Moors meldt dat het archeologisch onderzoek nagenoeg gereed is. Nagenoeg met alle
grondeigenaren is overeenstemming over de grondverwerving of tijdelijk gebruik. Grote kabels en
leidingen zijn verlegd en de oude leidingen die in de weg liggen voor de BBV worden verwijderd.
Binnenkort komt er een persbericht over de voorbereidende werkzaamheden van BAAK, zoals het
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uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek. Ook zal BAAK binnenkort starten met het aanvragen
van vergunningen. Zoals reeds eerder aangegeven zal er conform afspraak niet eerder met de
daadwerkelijke aanleg van de Blankenburgverbinding begonnen worden dan nadat er door de Raad
van State een uitspraak is gedaan over het Tracébesluit.
c.

Naamgeving tunnel en kunstwerken

Dhr Zeeman is blij dat de gemeenten een besluit hebben genomen over de naamgeving van de
kunstwerken en knooppunten. Er vindt alleen nog overleg plaats tussen gemeente Vlaardingen en
RWS over de knooppuntnaam A20/A24. Hier wordt snel uitsluitsel in verwacht. De vastgestelde
namen zijn:

Knooppunt A15/A24:
Knooppunt Rozenburg

Viaduct in Droespolderweg: Blankenburgviaduct

Tunnel onder het Scheur:
Maasdeltatunnel

Viaduct Maassluissedijk:
Dirkviaduct

Viaduct lightrail Hoekse lijn: Othildeviaduct

Landtunnel in Aalkeetpolder: Hollandtunnel
Dhr. Klep geeft aan blij te zijn dat discussies zijn afgerond, de naamgeving van de tunnel onder
het Scheur blijft gevoelig in Rozenburg. Hij is blij met de namen Blankenburgviaduct en Knooppunt
Rozenburg.
Dhr. Houtzager geeft aan dat het wellicht mogelijk is om de verwijzing naar de archeologie
zichtbaar te maken in de omgeving en in de communicatie. Hierover loopt overleg met gemeenten
en Provincie. In het RAO heeft de Provincie aangegeven dit te coördineren.

4. Toelichting BAAK
Dhr. Klinkhamer stelt de mensen van bouwconsortium BAAK voor. Baak geeft een presentatie over
de inhoud van hun plan voor de realisatie en de werkzaamheden de komende periode. De
presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.
De leden van de BAG geven aan dat ze het prettig vinden om in de toekomst aandachtspunten mee
te geven aan BAAK. Op verzoek kan BAAK uitgenodigd worden bij het RAO, DO en BAG. BAAK
werkt hier graag aan mee.
5. Stvz Kwaliteitsprogramma BBV
Bij de agenda is een voortgangsrapportage gevoegd over de kwaliteitsprojecten.
Dhr. Van Harten licht de plannen over de inrichting van het Krabbepark toe. Het Voorontwerp is
vastgesteld en wordt nu verder uitgewerkt in een Definitief ontwerp.
Hij is blij dat de VRM voor de windmolens is vastgesteld. Er komt een stuurgroep Windvogel voor
het windmolenproject. Het HHD wordt uitgenodigd om hierbij aan te haken.
Dhr. Houtzager geeft aan dat er aandacht moet zijn voor de benodigde boscompensatie voor het
project SCHOON. Dit moet goed met elkaar besproken worden en op de agenda blijven. Dit wordt
in het RAO verder inhoudelijk afgestemd.
Dhr. Robijn geeft aan gehoord te hebben dat gemeente Rotterdam gewijzigde inzichten heeft over
de invulling van de groene rand rond Rozenburg. Hij vraagt aandacht voor de afstemming met
Waterschap Hollandse Delta vanwege het raakvlak met de dijk rond Rozenburg. Rotterdam zal deze
afstemming verzorgen.
6. Presentatie Waterveiligheid
Dhr. Ammerlaan geeft een presentatie over waterveiligheid in relatie tot de aanleg van de
Blankenburgverbinding. De presentatie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. Het doel van
de presentatie is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de waterveiligheid rond de
Blankenburgverbinding. Dhr. Zeeman geeft aan dat het een goed beeld heeft gegeven.
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7. Communicatiekalender Nieuw Waterland
De communicatiekalender is bij de agenda gevoegd. De mijlpalen van RWS voor de
Blankenburgverbinding zijn toegevoegd. De deelnemers vragen aandacht voor een communicatieactiviteit op het moment van start bouw. RWS zal hier een plan voor maken en het moment
afstemmen met de leden van de BAG.
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag. Het volgende overleg zal plaatsvinden vlak voor de
zomervakantie, op het moment dat er meer duidelijkheid is over een uitspraak van de Raad van
State over het TB.
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