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KENNISGEVING
MIRT-VERKENNING A4 BURGERVEEN – N14

Knooppunt
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Van donderdag 17 januari tot en met woensdag 13 februari 2019 kunt u
een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r.-procedure
te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen – N14. In de MER worden
de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen
ter verbetering van de doorstroming op de A4 tussen Knooppunt
Burgerveen en de N14. In deze kennisgeving leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.
De A4 is de drukste weg van Nederland en een van de belangrijkste
noord-zuidroutes door de Randstad. Het is de verbindingsweg tussen
de stedelijke regio´s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van
Rotterdam en Schiphol. Een goede doorstroming van het verkeer is dan
ook heel belangrijk.
Op 25 oktober 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14 genomen.
De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het
verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op
de omliggende lokale en provinciale wegen.
In de MIRT-Verkenning wordt een extra rijstrook nader gedetailleerd en
aangevuld met infrastructurele maatregelen. Daarnaast worden verschillende maatregelen bekeken die moeten leiden tot een verbetering van
de uitwisseling tussen de A4 en het onderliggende wegennet. Ook wordt
gekeken naar de toepassing van maatregelen in het kader van Smart Mobility.
Het doel van de m.e.r.-procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen
en deze een plek te geven in de te maken afwegingen.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangst
bevestiging.
DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.platformparticipatie.nl/burgerveen.
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INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert drie informatie
bijeenkomsten. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment
binnenlopen.
U bent van harte welkom op:
- dinsdag 22 januari 2019
Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten.
- donderdag 24 januari 2019
De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude.
- dinsdag 29 januari 2019:
Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102,
2376 BH Nieuwe Wetering.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Alle documenten staan vanaf 17 januari 2019 op:
www.platformparticipatie.nl/burgerveen.
Wilt u het achtergronddocument (NRD) op papier hebben?
Neem dan contact op met Directie Participatie om de papieren versie
op te vragen, telefoon 070 456 89 99.

MONDELING
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

VERVOLG
Aan de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies
gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van de MER.

POST
Adres: Directie Participatie
t.a.v. MIRT-Verkenning A4
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een
zienswijze heeft ingediend op het voornemen, dan wordt u hierover verder
geïnformeerd door de Directie Participatie.

Wij stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:
- Wat mag volgens u niet worden vergeten in de MIRT-Verkenning inzake
A4 Burgerveen – N14?
- Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief A4 Burgerveen – N14?

INFORMATIE
Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/burgerveen en
www.a4burgerveen-n14.nl.
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.
Vragen over het project? Telefoon 0800 8002.

