
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Vergelijkingsrapportage burgerinitiatief N211

Wippolderlaan, Westlandvariant.

 

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale
Staten

Contact:

W.J. Rietbroek
T 070 - 441 63 15
wj.rietbroek@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

6 maart 2018  
 
Ons kenmerk

PZH-2018-640207000
DOS-2013-0001185
 
Bijlagen

4

In de  brief van 9 november 2017 bent u geïnformeerd over het proces rond de uitvoering van de

vergelijking van de ‘Westlandvariant’ die door de Burgerparticipatie De Zwethzone is ingediend,

en de huidige bestemmingsplanvariant voor het project N211 Wippolderlaan. 

Ter informatie bieden wij u hierbij deze vergelijkingsrapportage én de aanvullende

vergelijkingsrapportage aan.

 

Zoals u reeds bekend is, is deze vergelijking tot stand gekomen 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

voorkeursvariant. 

 

Uitvoering vergelijking Westlandvariant met het voorkeursalternatief

Onder leiding van onafhankelijk voorzitter M. Trouwborst is de Westlandvariant door een

werkgroep van Burgerparticipatie de Zwethzone, betrokken gemeenten en het projectteam verder

uitgewerkt en vergeleken met de huidige voorkeursvariant. Op basis van een tussentijds gesprek

tussen de Stuurgroep N211 en de leden van Burgerparticipatie De Zwethzone is de vergelijking

op drie punten nader uitgewerkt. Met deze nadere uitwerking is het vergelijkingsproces afgerond

en is de vergelijkingsrapportage nu definitief.

De rapportages zijn gepubliceerd op de provinciale website en omwonenden en

belanghebbenden worden actief geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.

http://www.zuid-holland.nl
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Vervolgproces

De bestuurders zijn ervan doordrongen dat de urgentie groot is. Het gaat om een groot

economisch belang en de aanpak van knelpunten op de N211 Wippolderlaan staat buiten kijf. 

Op basis van dit gedeelde uitgangspunt hebben zij overleg gevoerd over de mogelijke varianten

op basis van de rapportages. Hierbij zijn beide varianten op verschillende onderdelen onderzocht.

 

Er is door de Stuurgroep nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde variant of samenstelling.

Deze afweging van verschillend gerichte effecten, belangen en kosten vraagt om een goede

betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wanneer, op basis van deze betrokkenheid, 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
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- Procesverslag Aanvullend onderzoek Burgerinitiatief N211 Wippolderlaan

- Rapportage Vergelijking Burgerinitiatief N211 Wippolderlaan

- Rapportage Aanvulling Vergelijking Burgersalternatief N211 Wippolderlaan

- Oplegnota Vergelijkingsrapport Burgerparticipatie de Zwethzone

 

 


