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Onderwerp

Proces besluitvorming uitvoeringsbesluit N207 Zuid

Publiekssamenvatting

De provincie werkt samen met de regio en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen 

aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. Deze samenwerking 

heeft geresulteerd in een gezamenlijk met de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn 

voorbereid Uitvoeringsbesluit N207 Zuid – Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen 

Hazerswoude Dorp. 

GS hebben dit Uitvoeringsbesluit N207 Zuid op 29 augustus 2017 vastgesteld en door de 

gemeenteraad van Waddinxveen op 11 oktober 2017. De behandeling door de Statencommissie 

Verkeer en Milieu is opgeschort in afwachting van besluitvorming in Alphen aan den Rijn. Alphen 

aan den Rijn heeft namelijk een aangepast besluit genomen. Met deze brief geeft Gedeputeerde 

Staten uitleg aan Provinciale Staten hoe het besluit van Alphen zich verhoudt tot het voorliggende 

Uitvoeringsbesluit.

Het aangepaste besluit van de gemeente Alphen aan den Rijn is een vereenvoudigde variant van 

het oorspronkelijke Uitvoeringsbesluit. Daarmee past het besluit van Alphen aan den Rijn binnen 

het voorliggende Uitvoeringsbesluit. Provinciale Staten kunnen het voorliggende 

Uitvoeringsbesluit nemen. De komende periode werkt de provincie samen met de beide 

gemeenten de plannen verder uit en starten de benodigde (MER)onderzoeken op. ln deze 

onderzoeken nemen we ook de gemeentelijke minimale variant mee. Mocht bij deze nadere 

uitwerking blijken dat de minimale variant onvoldoende oplossing biedt, treden we hierover in 

overleg met de gemeente.

Advies:

1) Vast te stellen de brief aan de Staten waarin toelichting wordt gegeven op het 

besluitvormingsproces bij het uitvoeringsbesluit N207 Zuid bij de gemeenten Alphen aan den 

Rijn en Waddinxveen;

2) Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de Statenbrief waarin toelichting gegeven wordt 

op het uitvoeringsbesluit N207 Zuid bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.
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Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9 januari 2018 9 januari 2018
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Besluit GS
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in het 
vervolgonderzoek na de quickscan enkele andere opties in beschouwing te kunnen nemen 
als onderdeel van de bredere gebiedscasus rond de Gouwe en om in de laatste alinea van 
de publiekssamenvatting te verhelderen dat de weg vrij is voor PS om het Uitvoeringsbesluit 
vast te stellen.

Bijlagen
20171128 Statenbrief informatie over uitvoeringsbesluit N207 Zuid en besluitvorming in 
Alphen
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1 Toelichting voor het College

De provincie werkt samen met de regio en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen 

aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de N207. Deze samenwerking 

heeft geresulteerd in een gezamenlijk met de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn 

voorbereid Uitvoeringsbesluit N207 Zuid – Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen 

Hazerswoude Dorp. In Waddinxveen heeft de Gemeenteraad op 11 oktober jl. ingestemd met het 

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid zoals dat bij de Staten in februari 2018 voorligt.

In Alphen aan den Rijn is de besluitvorming anders verlopen. Na beraadslaging in oktober heeft 

de raadscommissie de wethouder gevraagd het Uitvoeringsbesluit terug te nemen en aan te 

passen. Dit heeft op 14 december 2017 geleid tot een aangepast besluit door de Gemeenteraad 

van Alphen aan den Rijn. Met deze brief informeren wij de Staten over het proces rondom de 

besluitvorming bij de gemeenten ten aanzien van dit besluit.

Financieel en fiscaal kader

-

Juridisch kader

-

2 Proces

Brief na vaststellen versturen naar de Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie

In de algemene Nieuwsbrief zal melding gemaakt worden dat er een informerende brief naar de 

Staten wordt gestuurd met een toelichting op het uitvoeringsbesluit N207 Zuid bij de gemeenten 

Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.
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