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Nummer

3333

Onderwerp

Bewegwijzering N207 Boskoop-Oost

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Op de N207 tussen Gouda en Alphen aan de Rijn zijn een viertal afslagen naar het 

oosten die als bewegwijzering hebben Reeuwijk-Tempel. Deze routes worden ook 

door nationaal en internationaal verkeer gebruikt om ondernemers in Boskoop-Oost te 

bereiken. Omdat dit nu niet op de bewegwijzering is opgenomen kan dit tot verwarring 

leiden.

1. Is er een bewuste reden dat Boskoop-Oost niet op deze bewegwijzering op de N207 is 

opgenomen?

Antwoord

Nee, het bewegwijzeringsplan is in 2015 opgesteld in opdracht van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk, als projectverantwoordelijke voor de aanleg van de rotonde 

Gouwedreef. Het bepalen van de (lokale) doelen is een aangelegenheid van de 

betreffende gemeenten. De Provincie heeft met het plan, wat past binnen de geldende 

richtlijnen, ingestemd. Waarom de gemeente Reeuwijk-Bodegraven niet is ingegaan 

op het verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn, om Boskoop-Oost op de 

borden te vermelden, is niet duidelijk.

2. Willen GS in overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn de afweging maken of het 

van toegevoegde waarde is om de bewegwijzering aan te passen.

Antwoord

In het kader van het Grootschalig Onderhoud van de N207 tussen Waddinxveen en 

Alphen aan den Rijn in 2018 wordt ook de bewegwijzering op dit gehele traject 

onderhouden en waar nodig aangepast en/of vervangen. Dit in afstemming met de 

betreffende gemeenten. Vooruitlopend hierop is ter hoogte van de rotonde 

Gouwedreef, komende vanuit de richting Waddinxveen, een tijdelijke bewegwijzering 

aangebracht met als doel Boskoop-Oost.

Den Haag, 10 oktober 2017       

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,
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