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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.

In de komende jaren vindt de reconstructie van de Steekterbrug in de N207 plaats. In dit project 

wordt op verzoek van de gemeente een brede variant van de brug gerealiseerd, die ruimte biedt 

aan een toekomstige gemeentelijke ringstructuur.

In een eerder stadium is al afgesproken dat de provincie bereid is om € 1 miljoen van de 

meerkosten van de bredere brug voor haar rekening te nemen en dat de gemeente hier 

€ 1,5 miljoen aan bijdraagt. Van de geschatte resterende meerkosten van € 1 miljoen is 

afgesproken deze nader te beschouwen, als de kosten van het project preciezer bekend zijn.

Het project is inmiddels uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Op basis hiervan wordt nu het 

uitvoeringsbesluit voorgelegd aan Provinciale Staten. De uitwerking heeft in samenwerking 

tussen de provincie en de gemeente plaatsgevonden en geeft het gewenste inzicht in 

kostencomponenten van het project, waarvoor een gemeentelijke bijdrage is gewenst. Dit betreft 

de resterende meerkosten van de bredere brug, aangevuld met de meerkosten van verwerving 

van de stal en gronden aan de noordoostzijde van de brug en de kosten van optimalisatie van de 

ruimtelijke inpassing en beeldkwaliteit. In totaal worden deze kosten geraamd op ruim 

€ 1,7 miljoen.

Op basis van het binnen het project gevoerde overleg, stellen provincie en gemeente voor deze 

kosten 50-50 te delen. Met deze brief verzoeken wij u dan ook om een bijdrage van € 853.700, 

aanvullend op de al toegezegde gemeentelijke bijdrage van € 1,5 miljoen. Eenzelfde extra 

bijdrage van de provincie wordt als onderdeel van het uitvoeringsbesluit voorgelegd aan 

Provinciale Staten.

Na besluitvorming in zowel uw organisatie als in Provinciale Staten, zal het resultaat wederzijds 

worden verankerd in een Samenwerkingsovereenkomst voor het project Steekterbrug. 
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Wij zien van harte uit naar uw reactie op ons verzoek en de voortzetting van de goede 

samenwerking in dit project.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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