Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
M. Çelik (PvdA)
(d.d. 4 oktober 2017)
Nummer
3337
Onderwerp
Omlegging van de Gemeneweg

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De raad van Alphen aan den Rijn heeft op 13 oktober 2016 gekozen voor variant 5 wat
betreft aanleg van een nieuw station in Hazerswoude-Rijndijk.
Een onderdeel van deze variant is het omleggen van de Gemeneweg (N209).
Nu blijkt dat de wethouder tijdens het debat heeft gezegd dat de omlegging van de
Gemeneweg door de provincie betaald zou worden.
Het College van Alphen heeft hierover op 31 januari 2017 een brief gestuurd aan het
college van GS om duidelijkheid. Volgens informatie is er tot op heden geen duidelijkheid
hierover gekomen.
In dat licht heeft mijn fractie de volgende vragen aan het college.
1.

Klopt het dat de provincie de kosten voor haar rekening neemt aangaande
de omlegging van de Gemeneweg (N209)?
Zo ja, kunt u dat toelichten en zo nee, hoe komt het dan dat die indruk is gewekt?

Antwoord
Om de frequentieverhoging op de spoorcorridor Leiden-Utrecht mogelijk te maken en
tevens de regionale bereikbaarheid te vergroten, zijn infrastructurele maatregelen
voorzien. Deze maatregelen zijn in beeld gebracht en daarbij zijn verschillende ontwerp
keuzes aan de orde. Deze keuzes worden in de Stuurgroep besproken en, waar nodig,
aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.
Specifiek voor het ontwerp van het station in Hazerswoude-Rijndijk heeft binnen de
gemeente Alphen aan den Rijn een participatietraject plaatsgevonden. De uitkomst
daarvan en het besluit van de gemeenteraad heeft het college van de gemeente aan GS
gemeld middels haar brief van 31 januari 2017. In deze brief nodigt de gemeente tevens
de provincie uit om over de verdere uitwerking, inclusief de verdeling taken en
verantwoordelijkheden en de financiering van de inrichting van het station en de
stationsomgeving, in gesprek te gaan.
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Deze verdere uitwerking is onderdeel van de uitwerking van het totaalontwerp voor LeidenUtrecht.
Zoals u weet hebben wij tot op heden geen bedieningsovereenkomst met NS kunnen
sluiten voor Leiden-Utrecht als gevolg van de, door NS gevraagde, te hoge jaarlijkse
provinciale exploitatiebijdrage. Het verder uit werken van het ontwerp is om die reden nog
niet aan de orde.
In de Stuurgroep is daarom afgesproken om de gesprekken hierover uit te stellen tot het
moment dat de provincie er in is geslaagd een bedieningsovereenkomst met NS te sluiten.
2.

Kunt u een toelichting geven op de brief van het college van Alphen aan den Rijn
en motiveren waarom tot op heden niet is gereageerd op de brief?
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Zie antwoord 1.

Den Haag, 31 oktober 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas
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drs. J. Smit
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