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Kruising N209-Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 

 

Geachte                 , 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Op 8 november jl. heeft de Provincie Zuid-Holland uw brief ontvangen waarin u aandacht vraagt

voor de mogelijke gevolgen van het raadsbesluit d.d. 14 oktober jl. van Alphen aan den Rijn met

betrekking tot aanpassingen van de kruising ‘N209-Dorpsstraat’ te Hazerswoude-Dorp. 

In uw brief geeft u aan zich zorgen te maken over de leefbaarheid van het dorp, de

bereikbaarheid van het winkelgebied, de ligging van de bushalte en het aantal parkeerplaatsen. 

Het betreffende raadsbesluit heeft gevolgen voor het project N207 Zuid. De nieuwe variant vraagt

om nader onderzoek en een aanpassing van het Ontwerp Provinciaal InpassingsPlan N207 Zuid

(PIP), het provinciaal bestemmingsplan. De komende weken doet de gemeente Alphen aan den

Rijn onderzoek naar de nieuwe ontwerpvariant voor het kruispunt in Hazerswoude-Dorp. Aan de

hand van het nieuwe ontwerp wordt opnieuw gekeken naar de effecten op de

verkeersdoorstroming en naar geluids- en andere milieueffecten. De onderzoeksresultaten

worden hierna verwerkt in het Ontwerp PIP N207 Zuid. De provincie is nauw betrokken bij dit

proces en werkt samen met de gemeente aan alle benodigde stukken. De provincie Zuid-Holland

blijft eindverantwoordelijk voor het in procedure brengen van het PIP N207 Zuid.

De gemeente Alphen aan den Rijn draagt ook zorg voor het participatieproces met betrekking tot

het nieuwe ontwerp. Het gesprek over de mogelijke consequenties voor uw bedrijf zijn recentelijk

vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn met u opgestart. Wij zullen hier nauw bij betrokken

blijven.

In uw brief geeft u aan dat de maatregelen lijken op een tussenoplossing omdat er ook nog wordt

gestudeerd op een lange termijnoplossing voor de kruising “N209-Dorpsstraat”. U vraagt zich af

of het niet beter is om de in uw ogen zijnde tussenfase over te slaan en het gelijk beter te doen.

Wij begrijpen uw redenatie echter de autonome groei van het verkeer vraagt op korte termijn al

om maatregelen om de knelpunten in het Hazerswoude-Dorp aan te pakken. De maatregelen die
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voortvloeien uit het project N207 Zuid zijn doorberekend en laten zien dat deze een verbetering

bieden. De mogelijke oplossingen voor de lange termijn (na 2035) worden nog onderzocht via

Beter Bereikbaar Gouwe waarna een afweging van een investering hiervoor worden afgewogen

tegen andere mogelijke investeringen in de gehele provincie. 

Tot slot waarderen wij uw constructieve opstelling en bereidheid om gezamenlijk te zoeken naar

oplossingen om de maatregelen zo goed mogelijk in te passen. Gezamenlijk met de gemeente

Alphen aan den Rijn blijven we hierover met u in gesprek.      

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Afschrift aan:

- Provinciale Staten van Zuid-Holland

- College van Burgemeester en Wethouders gemeente Alphen aan den Rijn


