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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.

Wij willen u bedanken voor uw brief van 29 november jl. waarin u uw zorgen deelt over de 

mogelijke vertraging die de aanpassing van de N211 Wippolderlaan mogelijk oploopt. Wij 

begrijpen uw zorg en erkennen als provincie de economische betekenis van de Greenportsector 

bij het afwegen van de belangen. In reactie hierop berichten wij u als volgt.

In 2016 is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat uitgaat van een verbreding van de 

N211 Wippolderlaan en twee ongelijkvloerse kruisingen bij de Laan van Wateringse Veld en de 

Veilingroute. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 16 december 2016 tot en met 26 januari 

2017 ter inzage gelegen. 

Tijdens het verwerken van de reacties en het opstellen van de Nota van Beantwoording, is er 

door een groep omwonenden Burgerparticipatie De Zwethzone een alternatief ontwerp met de 

naam ‘Westlandvariant’ ingediend bij de Statencommissie van provincie Zuid-Holland. Dit plan 

gaat in hoofdlijnen uit van een verdiepte ligging van de kruisingen, in plaats van viaducten. 

Hoewel de zienswijzeperiode was gesloten, is in navolging van het besluit van de Stuurgroep 

N211 Wippolderlaan, bestaande uit Gedeputeerde F. Vermeulen en wethouders B. Meijer van de 

gemeente Westland en H. Horlings van de gemeente Midden-Delfland, om de 

bestemmingsplanprocedure N211 Wippolderlaan uit te stellen. Dit om eerst te beoordelen of het 

burgerinitiatief Westlandvariant mogelijkheden biedt voor een betere inpassing dan de huidige 

bestemmingplanvariant.

Inmiddels is het vergelijkingsrapport tussen de twee varianten afgerond. Bewoners en Stuurgroep 

hebben recent in een afrondend gesprek het doorlopen proces doorgenomen en zijn door de 

onafhankelijk voorzitter geïnformeerd over de oplossingsmogelijkheden die het onderzoek heeft 

opgeleverd. Zowel bestuurders als bewoners kijken terug op een zorgvuldig en verrijkend proces, 

waardoor nu een goede vergelijking tussen beide varianten mogelijk is.
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Er is door de Stuurgroep op basis van de rapportage nog geen besluit genomen over de 

uiteindelijke invulling van het project. De afweging van verschillend gerichte effecten, belangen en 

(meer)kosten vraagt om een goede betrokkenheid van alle belanghebbenden. De rapportages 

zijn gepubliceerd op de provinciale website en omwonenden en belanghebbenden worden actief 

geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en de vervolgstappen. Er vinden de komende 

tijd verschillende gesprekken en informatiebijeenkomsten plaats. De reacties die dit oplevert, 

worden meegenomen in de bestuurlijke afweging die vervolgens plaatsvindt.

Wanneer een gezamenlijke bestuurlijke keuze voor het vervolg wordt gemaakt, wordt u hierover 

geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief 

hebben opgenomen.
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