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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De huidige ontsluiting van Den Haag
via de A12/Utrechtsebaan en de aansluiting
Voorburg heeft onvoldoende capaciteit om
de verkeersgroei op te vangen. Daarnaast wil
Den Haag het bedrijventerrein de Binckhorst
omvormen tot een hoogwaardige leef-,
woon- en kantooromgeving dicht bij het
centrum. De bereikbaarheid dient hiervoor te
worden verbeterd.
Oplossing De Rotterdamsebaan (voorheen:
Trekvliettracé) behelst een nieuwe verbinding
tussen het knooppunt Ypenburg (HWN) en de
Neherkade in Den Haag (OWN). Het project
bestaat uit drie onderdelen: het aanpassen
van de Neherkade, een boortunnel tussen de
Centrumring en Ypenburg en de aansluiting
van de Rotterdamsebaan op de rijksweg bij
het knooppunt Ypenburg.
Planning Overeenstemming over vormgeving aansluiting Rotterdamsebaan bij
Knooppunt Ypenburg: 2011
Subsidieaanvraag en beschikking: 2011/2012
Start realisatie: 2014
Openstelling: 2018

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg
MIRT voorjaar 2008 heeft het Rijk in principe
€ 225 mln (incl. BTW) beschikbaar gesteld
voor het project Rotterdamsebaan.
De regionale partners reserveren ook € 225
mln (incl. BTW). De projectdelen boortunnel
en aansluiting Ypenburg van het Trekvliettracé
zijn in de planstudietabel regionale/lokale
infrastructuur van het MIRT opgenomen. In
het bestuurlijk overleg MIRT van najaar 2008
zijn de voorwaarden voor medefinanciering
van het Rijk besproken en eind december
2008 zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd. In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar
2009 zijn deze afspraken nader uitgewerkt,
met name voor wat betreft de samenhang
van (het besluitvormingsproces van) dit
project met de A4 Delft-Schiedam.

2009: het project is nieuw in de plan
studiefase. In het bestuurlijk overleg MIRT
voorjaar 2008 is de taakstellende
maximale rijksbijdrage vastgesteld.
2010: in de bestuurlijke overleggen MIRT
najaar 2008 en voorjaar 2009 zijn de
bestuurlijke afspraken nader uitgewerkt.
2012: de planning is aangepast.

Uitvoering De gemeente Den Haag en
Stadsgewest Haaglanden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.
De gemeente Den Haag en het Stadsgewest
Haaglanden staan garant voor de realisatie en
de financiering van de Neherkade.

Financiën De taakstellende rijksbijdrage is
vastgesteld op maximaal € 228 mln (incl.
BTW).
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