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Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag  

 de voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 22 maart 2013 

Onderwerp Beantwoording Kamervragen van het lid Van Tongeren 

(GroenLinks) over problemen bij de aanleg A4 Midden-Delfland 

 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

T  070-456 0000 

F  070-456 1111 

Ons kenmerk 

RWS-2013/13700 

Uw kenmerk 

2013Z04610 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij beantwoord ik de vragen die het lid Van Tongeren (GroenLinks)  

heeft gesteld over problemen bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland. 

Vraag 1  

Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat er problemen zijn bij de aanleg 

van de A4 Midden-Delfland? (AD, 6 maart 2013)  

 

Antwoord 1 

Ja. Ik ben bekend met het bericht. 

Vraag 2  

Kunt u garanderen dat de problemen bij de aanleg van de A4 niet zullen leiden tot 

het niet nakomen van de afspraken over de inpassing van de A4 zoals die zijn 

vastgelegd in het convenant Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam 

(IODS convenant, d.d. 23 juni 2006), het tracébesluit (2 september 2010) of de 

bestuurlijke overeenkomst IODS (2 september 2010)? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 2 

Ja. De oplossing zal niet leiden tot het niet nakomen van de afspraken als 

vastgelegd in het tracébesluit en de IODS overeenkomsten. 

Vraag 3  

Kan een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp van de weg door de nu 

ontstane problemen aangewend worden om te bezien of een verdergaande 

inpassing van de weg mogelijk is? Overweegt u daarbij de optie van een gehele 

verdieping? Zo nee, waarom niet en aan welke aanpassingen denkt u wel? 

 

Antwoord 3 

Nee. De technische oplossing zal passen binnen het vastgestelde tracébesluit en 

de bestuurlijke overeenkomst IODS. 
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Vraag 4 

Hoe kan het dat Rijkswaterstaat aangeeft dat de aanwezigheid van de zandpalen 

onbekend was en ze bij toeval nu ontdekt zijn, terwijl hier in een rapport uit 1979 

en in een rapport van augustus 2012 al melding van gemaakt wordt? 

 

Antwoord 4 

Na melding van de aannemer in juni 2012 dat hij zandpalen aantrof is nader 

onderzoek verricht. Daarbij is een rapport uit 1979 boven tafel gekomen. In het 

rapport van augustus 2012 wordt naar het rapport uit 1979 verwezen.  

 

Vraag 5 

Brengen de ontstane problemen extra kosten met zich mee? Zo ja, hoeveel, en 

hoe en door wie wordt dit gefinancierd? 

 

Antwoord 5 

Er wordt onderzoek verricht naar de beste oplossing. Ik heb daarom nog geen 

raming van de kosten. Over de oplossing en de kosten worden nadere afspraken 

met de aannemer gemaakt.  

 

 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 


