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Uw kenmerk

-

Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

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.

Op 20 december 2017 heeft u besloten tot aanvang van de realisatiefase van het project 

Steekterbrug. Ook aangenomen is de motie 777 Modalshift Groene Hart. Met de motie worden 

Gedeputeerde Staten verzocht om erop toe te zien dat bij de aansluiting van de centrumring of 

andere lokale infrastructuur op de nieuwe Steekterbrug capaciteitstoename kan worden ingezet 

om het openbaar vervoer en fietsverkeer te stimuleren en accommoderen.

Uitvoering van deze motie is van toepassing op het moment dat de gemeente Alphen aan den 

Rijn in de toekomst overgaat tot verdere aanleg van dit deel van de centrumring. Ter borging

wordt de motie opgenomen in het Beheermanagementsysteem (BMS) van de Dienst Beheer 

Infrastructuur (DBI), gekoppeld aan het object Steekterbrug. Deze informatie komt naar voren bij 

toekomstige intiatieven en trajectstudies, die aan de brug raken. Tevens attenderen wij het 

bestuur van de gemeente Alphen aan den Rijn op de motie (onze brief aan de gemeente is 

bijgevoegd).
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over behandeling van deze motie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

- Kopie van brief aan gemeente Alphen aan den Rijn, informeren over motie 777
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