
 van Gedeputeerde Staten 

 op vragen van

 

Antwoord

 FZ/GS/Alg

W.A. Minderhout (PvdA), H.L. Zilverentant (VVD), A.J. van Dijken (VVD),

R. Klumpes (GL), M.A.C. de Haan (CDA), M. Çelik (DENK), G.A. van den

Breevaart (CU&SGP) en R. van Aelst (SP)

(d.d. 29 november 2021)

Nummer

3798

Onderwerp

 N209 Lansingerland

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Tijdens een bezoek aan partijgenoten in de gemeente Lansingerland werd ik gewezen

op een aantal vragen met betrekking tot de N209 ter plaatse. Dat deze weg, met name

in Bleiswijk, tot geluidsoverlast en veiligheidsproblemen leidt is als geruime tijd

onderkend. De oplossing blijkt echter op zich te laten wachten. 

Op grond van het RvO stel ik u daarom de volgende vragen: 

1. Ter hoogte van Bleiswijk wordt reeds geruime tijd gewerkt aan de aanleg van een

geluidsscherm. Er blijkt echter een technisch probleem te zijn om de beloofde

geluidsschermen aan te leggen. Om waterstaatkundige redenen, zo begreep ik, moet

een duiker onder de N209 vernieuwd worden om voldoende stevigheid voor dit

geluidsscherm te creëren en dat kan niet zonder de N209 een tijdje af te sluiten. Kunt

u ons vertellen wat hier precies aan de hand is, welke consequenties dat heeft voor de

planning en kosten van de aanleg van het geluidsscherm en wat de rol van de

gemeente Lansingerland hierin is?
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De realisatie van het beoogde geluidsscherm langs de N209 in Bleiswijk duurt helaas

langer dan in eerste instantie was verwacht. De gemeente Lansingerland en de

provincie trekken hierbij zoveel mogelijk samen op, maar de verantwoordelijkheid voor

de voorbereidingswerkzaamheden ligt bij de gemeente Lansingerland. De gemeente

heeft de omwonenden onlangs geïnformeerd over de laatste stand van zaken van dit

project (zie bijlage).

2. Ook de problematische oversteek voor het fietsverkeer, dat vanuit het centrum van

Bleiswijk de N209 moet oversteken, waaronder veel fietsende schooljeugd, is al

geruime tijd als probleem erkend. In 2019 is aangekondigd dat hier een onderzoek

naar zal worden uitgevoerd. Zie: https://www.zuid-holland.nl/@24443/onderzoek/ Wat

is de stand van zaken van dit onderzoek? Wanneer kunnen we een voorstel voor een

veilige fietsoversteek verwachten?

https://www.zuid-holland.nl/@24443/onderzoek/
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In het door u genoemde onderzoek is geconstateerd dat, met het oog op de

verkeersstromen en verkeersveiligheid voor met name fietsers, ook de parallelwegen

tussen Bleiswijk en Bergschenhoek beschouwd zouden moeten worden. Deze 

parallelwegen zijn zowel in beheer bij de gemeente Lansingerland als de provincie.

Om die reden is hier, samen met de gemeente, vervolgonderzoek naar gedaan.

Daarbij is ook gekeken naar potentiële oversteeklocaties, waar fietsers de N209

ongelijkvloers kunnen oversteken. Tevens zijn mogelijk te treffen

verkeersveiligheidsmaatregelen in beeld gebracht. De uitkomsten zijn onlangs

ambtelijk met de gemeente besproken en zullen ook eind januari in een bestuurlijk

overleg tussen gedeputeerde Zevenbergen en wethouder Fortuyn aan de orde

komen. Mede naar aanleiding van het bestuurlijk overleg zullen wij u over het

onderzoek en de mogelijke vervolgstappen informeren.

3. Rond Lansingerland – met name Bleiswijk/A12 – schieten de dozen van de Zalando’s,

Jumbo’s en wat al niet uit de grond. Hierdoor krijgt de N209 steeds meer

vrachtverkeer te verstouwen dat daar eigenlijk niet thuishoort. Is een afwaardering van

de weg tot ‘ontsluitingsroute’ denkbaar? Zou hier een soort ‘mini-BBG’tje’ (Beter

Bereikbaar Gouwe) door de provincie samen met Lansingerland uitgewerkt kunnen

worden.
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De N209 heeft een doorstroomfunctie in het wegennetwerk en een daarbij passende

inrichting van de weg, met twee rijstroken die zijn gescheiden door een dubbel

doorgetrokken asstreep. De weg voldoet daarmee, met een maximum toegestane

snelheid van 80 km/uur, aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen. Daarnaast

zien wij ook vanwege de hoge verkeersintensiteiten het afwaarderen van de weg niet

als mogelijke oplossing. Na opening van de nieuwe verbinding A13/A16 zal de N209

naar verwachting nog meer verkeer te verwerken krijgen. Daarnaast spelen er

meerdere ruimtelijke ontwikkelingen rondom de N209. 

De gemeente Lansingerland en de provincie trekken hierbij zoveel mogelijk samen op,

zowel ambtelijk als bestuurlijk. Zo heeft gedeputeerde Zevenbergen eind januari 2022

een bestuurlijk overleg gepland met wethouder Fortuyn, waarbij het tevens de

bedoeling is om samen de situatie ter plekke gaan bekijken. Wij willen de

samenwerking met de gemeente de komende tijd graag nog verder intensiveren om

met elkaar te kunnen komen tot een zo integraal mogelijke visie en aanpak van het

hele gebied. Wij zullen de geleerde lessen van het programma ‘BBG’ daarbij zeker

meenemen.

Den Haag, 21 december 2021           
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