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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-793459636 DOS-2012-

0011293

Onderwerp

Brief Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende kruispunt Hazerswoude-Dorp

Advies

1. Vast te stellen de brief van GS in reactie op de brief van Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende

het kruispunt Hazerswoude Dorp. 
2. Vast te stellen de brief van GS aan PS waarmee een afschrift van de brief aan Albert Heijn-

Beugelsdijk wordt aangeboden.
3. Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Alphen aan den Rijn waarmee een afschrift van de brief aan Albert Heijn-Beugelsdijk wordt

aangeboden. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot van de brief van GS aan Albert

Heijn-Beugelsdijk betreffende het kruispunt Hazerswoude-Dorp.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Brief Albert Heijn-Beugelsdijk d.d. 8 november jl. betreffende kruispunt Hazerswoude-Dorp

- GS-brief aan Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende kruispunt Hazerswoude-Dorp

- GS-brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan
den  Rijn betreffende afschrift brief aan Albert Heijn Beugelsdijk

- GS-brief aan PS betreffende beantwoording brief Albert Heijn-Beugelsdijk betreffende
kruispunt N209-Dorpsstraat Hazerswoude Dorp

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 december 2021 28 december 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 14 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gekozen voor een nieuwe

variant van de kruising N209-Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp. Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft bij brief aan de Provincie Zuid-Holland verzocht deze nieuwe variant te

verwerken in het Ontwerp Inpassingsplan N207 Zuid. Deze nieuwe variant betekent een wijziging

in het ontwerp van de kruising en heeft impact op de bedrijfsomgeving van de Albert Heijn-

Beugelsdijk. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft naar aanleiding van haar besluit

aangegeven zorg te dragen voor de benodigde onderzoeken ten behoeve van het Provinciaal

Inpassingsplan en MER-rapportage en voor de participatie met de omwonenden/stakeholders.

Het bedrijf Albert Heijn-Beugelsdijk is een van de stakeholders. 

In de brief van Albert Heijn-Beugelsdijk worden zorgen geuit over de consequenties van het

recente gemeenteraadsbesluit en wordt gevraagd om in gesprek te komen over mogelijke

oplossingen voor de nadelige gevolgen die volgens Albert Heijn-Beugelsdijk zullen ontstaan.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Niet van toepassing.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In februari jl. heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn ingestemd met een

maatregelenpakket voor Hazerswoude-Dorp met zuidwestelijke wijkontsluitingsweg (de

zogenaamde 4e variant). Daarbij is een amendement aangenomen dat verzoekt om de

mogelijkheid te onderzoeken voor het toevoegen van een noordwestafslag op het kruispunt N209-

Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp.

Rekening houdend met de randvoorwaarden die eerder door de gemeenteraad waren gesteld,

bleek er geen mogelijkheid om een noordwestafslag toe te voegen. Het PIP-proces is daarna

verder voortgezet waaronder het afronden van de benodigde onderzoeken voor de 4e variant. Het

Ontwerp PIP zou volgens planning in december 2021 aan GS worden voorgelegd. 

In oktober jl. is door de gemeenteraad besloten om de eerder gestelde randvoorwaarden inzake

het aantal parkeerplaatsen en leefbaarheid / verminderen verkeer op de Dorpsstraat los te laten

ten gunste van een extra noordwestafslag op het kruispunt N209-Dorpsstraat. Als gevolg hiervan

verzoekt de Raad de provincie een 5e variant van het maatregelpakket in Hazerswoude-Dorp in

het PIP op te nemen.

 

3 Proces

 

Zie onder 1.Toelichting voor het college.

Nadat de brief aan Albert Heijn-Beugelsdijk door GS is vastgesteld, zal deze worden verzonden

met een afschrift aan de Provinciale Staten en de gemeente Alphen aan den Rijn.
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4 Participatie en rolneming

 

De afgelopen jaren heeft er vanuit het projectteam N207 Zuid regelmatig overleg plaatsgevonden

met Albert Heijn-Beugelsdijk ten behoeve van het op te stellen Provinciaal Inpassingsplan N207

Zuid en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp. 

De participatie die voortvloeit uit de raadsbesluiten van februari en oktober jl. met betrekking tot

het nieuwe 4e en 5e maatregelenpakket gebeurt vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn. Na de

besluitvorming in de gemeenteraad van februari jl. heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de

vormgeving van de zuidwestelijke rondweg en de mogelijke afslagen op het kruispunt N209-

Dorpsstraat. In september is hierover de raadscommissie geïnformeerd. De communicatie /

participatie gebeurt in blokken waarbij de eerste focus lag op het zuidwesten van Hazerswoude-

Dorp. Inmiddels is ook het gesprek met Albert Heijn-Beugelsdijk op gang gekomen.

Het projectteam N207 Zuid is betrokken bij dit proces.

 

5 Communicatiestrategie

 

Er is geen communicatiestrategie voor dit besluit opgesteld. De documenten worden na

besluitvorming door GS openbaar gemaakt. 

 


