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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.

Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn werkt de provincie aan reconstructie van de 

Steekterbrug in de N207. In dit project wordt op verzoek van de gemeente een brede variant van 

de brug gerealiseerd, die ruimte biedt aan de toekomstige gemeentelijke ringstructuur.

Op 20 december 2017 hebben Provinciale Staten besloten tot aanvang van de realisatiefase van 

het project Steekterbrug. Het ontwerp met verplaatsing van de stal ten noordoosten van de brug 

wordt daarbij als voorkeursvariant gehanteerd en de benodigde verhoging van het projectbudget 

is beschikbaar gesteld.

Tevens hebben Provinciale Staten de Motie 777 Modalshift Groene Hart aangenomen. Deze 

motie treft u als bijlage aan. Met de motie worden Gedeputeerde Staten verzocht om erop toe te 

zien dat bij de aansluiting van de centrumring op de nieuwe Steekterbrug capaciteitstoename kan 

worden ingezet om het openbaar vervoer en fietsverkeer te stimuleren en accommoderen.

Bij deze informeren wij u graag over de motie. Op het moment dat uw gemeente in de toekomst 

overgaat tot verdere aanleg van dit deel van de centrumring, zal de motie betrokken worden in 

het gezamenlijke proces.
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Wij zien van harte uit naar de voortzetting van de goede samenwerking bij de uitvoering van het 

project Steekterbrug in de komende jaren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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