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Bijlagen
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Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 
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dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 9 mei hebben wij het Perspectief Groene Hart van u ontvangen. Naar aanleiding hiervan 

hebben wij het Perspectief Groene Hart in Gedeputeerde Staten behandeld en dit vervolgens met 

een Statenvoorstel aangeboden ter behandeling in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving 

van 30 augustus a.s. Het Perspectief Groene Hart biedt bouwstenen voor het omgevingsbeleid 

van de provincie en kan dienen als uitgangspunt voor gebiedsgerichte verkenningen en 

programma’s in het Groene Hart.

Momenteel is de provincie Zuid-Holland in samenwerking met regionale partners bezig met de 

Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving, een gebiedsgerichte verkenning waarbij het 

Perspectief Groene Hart benut kan worden. Het betreft een uniek gebied op de overgang tussen 

het stedelijk gebied en het Groene Hart. Er is een grote verwevenheid met de economie van het 

stedelijk gebied met de bijbehorende vervoersbewegingen: de handel en logistiek in de A12 

zone, industriële bedrijvigheid in de Oude Rijnzone, de greenporteconomie rondom Boskoop, de 

service- en leisure sector in Alphen, Gouda en Zoetermeer en het ‘reguliere’ MKB in het totale 

gebied. Het Perspectief Groene Hart kan worden benut voor uitwerking van de opgaven in het 

gebied, maar de specifieke kenmerken vragen ook om een uitwerking die is toegeschreven op de 

bijzondere eigenschappen van dit gebied. 

De Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving

De Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving komt voort uit de stuurgroep N207-Zuid met 

de notie dat de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in het gebied niet alleen opgelost 

kan worden met infrastructurele maatregelen. De provincie is daarop met betrokken stakeholders 

een open proces gestart om een ruimtelijk-economische analyse van het gebied te maken om 

uiteindelijk de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied te verbeteren. 
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Het betreft een integrale studie waarbij tevens de lange termijn ontwikkelingen en ambities in de 

driehoek Alphen-Gouda-Zoetermeer (o.a. economie, bereikbaarheid, wonen, recreatie) worden 

betrokken.

De rapportage

Het bijgevoegde rapport is de eerste stap in deze verkenning. In samenwerking met externe 

stakeholders (gemeenten, waterschappen, vertegenwoordigers bedrijfsleven) is de rapportage tot 

stand gekomen. Deze bevat een inventarisatie van alle initiatieven en projecten in het gebied. 

Hieruit zijn de belangrijkste opgaven gedestilleerd:

• Landschap, Ecologische Structuur en Recreatie

• Water en Bodem

• Energietransitie

• Economie

• Infrastructuur: Noord-Zuid verbindingen

• Infrastructuur: Oost-West verbindingen

Het rapport legt nadrukkelijk een relatie tussen belangrijke projecten in het gebied of in de directe 

omgeving daarvan zoals Groene Cirkels, de woningbouwopgave in de Zuidplaspolder en de 

logistieke corridor A12. Dit alles samen geeft een beeld van veel verschillende plannen en 

ambities in het gebied. Het rapport concludeert dat er “in de bestaande plannen samenhang en 

afstemming ontbreekt”. Bij betrokken partijen blijkt er behoefte aan een gedragen beeld voor de 

toekomst van het gebied. Daarnaast gaat de gebiedsgerichte en integrale aanpak voor deze 

Lange Termijn verkenning over verschillende bestuurlijke regio’s heen (Midden-Holland, Holland 

Rijnland en de Metropool regio Rotterdam-Den Haag) en bestaan er nog bestuurlijke trajecten 

zoals het bestuursconvenant met Alphen-Gouda-Woerden en de stuurgroep N207-Zuid.

Omdat de Stuurgroep Groene Hart een rol voor zich zelf ziet in het agenderen, verbinden en 

aanjagen van initiatieven in het Groene Hart, willen wij u vragen om in de Stuurgroep na de 

zomer van gedachten te wisselen over de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving en 

uw mogelijke rol in dit traject. Wij geven u daarbij in overweging dat dit een kans biedt om het 

Perspectief Groene Hart op gebiedsniveau toe te passen in een gebied dat verweven is met het 

economisch systeem van de Randstad.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Eerste rapportage Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving

PZH-2017-604904823 dd. 27-06-2017


