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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-639182933 (DOS-2011-

0010675)

Contact

L. Lindemans-de Jong

070 - 441 69 07

l.lindemans@pzh.nl

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug met gemeente Alphen ad Rijn en 

behandelvoorstel Motie 777 Modalshift Groene Hart

Publiekssamenvatting

De Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt vervangen door een nieuwe brug, die 

voldoet aan de technische en functionele eisen van deze tijd. Het ontwerp van de nieuwe brug zal 

de toekomstige gemeentelijke centrumring mogelijk maken. Mede daarom draagt de gemeente 

Alphen aan den Rijn bij aan de kosten van het project Steekterbrug. Op 20 december 2017 

hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met de start van de realisatiefase. De

afspraken tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn om deze 

realisatie mogelijk te maken worden nu vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Advies

1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207) met de 

gemeente Alphen aan den Rijn.

2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin is opgenomen het behandelvoorstel Motie 777 

Modalshift Groene Hart.

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn, waarmee de gemeente wordt 

geïnformeerd over motie 777.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie 

Steekterbrug met gemeente Alphen ad Rijn en behandelvoorstel Motie 777 Modalshift 

Groene Hart.

Aan de Commissaris van de Koning om, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, F. 

Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Metropoolregio en Vervoersautoriteit, 

Communicatie en Vergunningverlening te machtigen om de Samenwerkingsovereenkomst 

Realisatie Steekterbrug (N207) met de gemeente Alphen ad Rijn namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar Altena, SR van Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Haubrich, JJA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Vermeulen, F

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 maart 2018 -
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Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen

 Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207)

 Bijlage 1: Overzicht projectengebied (voorlopig ontwerp)

 Bijlage 2: Uitgangspunten beheer, onderhoud en eigendommen van de nieuwe Steekterbrug

 Bijlage 3: planning Steekterbrug

 Planschadeovereenkomst project “Vervangen Steekterbrug” Alphen aan den Rijn

 Machtiging CdK aan F. Vermeulen ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Realisatie 

Steekterbrug (N207) met de gemeente Alphen aan den Rijn.

 GS-brief aan PS waarin is opgenomen het behandelvoorstel Motie 777 Modalshift Groene 

Hart i.r.t. uitvoeringsbesluit Steekterbrug

 Brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn, Informeren over Motie 777

 Bijlage bij brief aan de gemeente: Motie 777 Modalshift Groene Hart
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1 Toelichting voor het College

Samenwerkingsovereenkomst

De Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt vervangen door een nieuwe brug, die 

voldoet aan de technische en functionele eisen van deze tijd. 

Op 20 december 2017 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten tot aanvang van de 

realisatiefase  van het project Steekterbrug. Vanwege de gewenste aanpassingen aan het 

ontwerp voor (o.a.) de gemeentelijke centrumring en stalverplaatsing als gevolg van de te 

hanteren voorkeursvariant, draagt ook de gemeente Alphen aan den Rijn bij aan de kosten van

het project. 

De Steekterbrug is een brug in beheer, onderhoud en eigendom van de Provincie Zuid-Holland.  

De bestaande brug zal de komende jaren integraal worden vervangen en verbreed. De 

vervanging van de Steekterbrug heeft impact op het onderhoudsregime. De nieuwe configuratie 

van brug, aanbruggen en toeleidende wegen en fietspaden maakt dat de huidige beheer- en 

eigendomsgrenzen moet worden aangepast.

De overeengekomen afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten samenwerkingsovereenkomst. 

Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van de rechten en plichten van de gemeente 

Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland in het project Steekterbrug.

Behandelvoorstel Motie 777

Tegelijk met het uitvoeringsbesluit door Provinciale Staten op 20 december 2017 is ook Motie 777 

Modalshift Groene Hart aangenomen. Met het behandelvoorstel wordt aan Provinciale Staten 

aangegeven hoe Gedeputeerde Staten om willen gaan met uitvoering van de motie. Onderdeel 

daarvan is het informeren van de gemeente Alphen aan den Rijn over de motie via een brief van 

Gedeputeerde Staten.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn (strikt genomen) geen financiële consequenties. Binnen het PZI is rekening gehouden met 

de provinciale bijdrage en de bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn om de kosten van 

het project te kunnen dekken. Facturering vindt plaats in één termijn conform artikel 11 lid 7 van 

de samenwerkingsovereenkomst.

Voor- of nadelen bij de uitvoering van het project, veroorzaakt door meer- of minderwerk of door 

andere risico’s bij de uitvoering van het project, komen voor rekening van de provincie. In het PZI 

is door middel van risicoreservering rekening gehouden met meerwerk.

Juridisch kader

Partijen verbinden zich met het ondertekenen van deze overeenkomst tot nakoming van de daarin 

vastgelegde, hierboven globaal aangeduide verplichtingen.

De Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) heeft ingestemd met de ambtelijke afspraken met 

betrekking tot de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in bijlage 2 – uitgangspunten beheer, 
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onderhoud en eigendommen van de nieuwe Steekterbrug.

Partijen zijn eerder een planschadeovereenkomst overeengekomen (PZH-2018-635063902). In 

deze overeenkomst is vastgelegd dat de provincie zich verbindt om aan de gemeente een bedrag 

te compenseren tot 75% van het totaal van de door de Gemeente toegekende vergoedingen van 

de schade als bedoeld in afdeling 6.1 van de Wro, die  onherroepelijk voor vergoeding door de 

Gemeente in aanmerking komt en die voortvloeit uit de Planologische maatregel die de 

Gemeente op verzoek van de initiatiefnemer zal treffen. De planschadeovereenkomst maakt geen 

onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207) met de 

gemeente Alphen aan den Rijn.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt F. Vermeulen, gedeputeerde van Verkeer en Vervoer, Metropoolregio en 

Vervoersautoriteit, Communicatie en Vergunningverlening, gemachtigd om de 

Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207) met de gemeente Alphen aan den 

Rijn namens de provincie te ondertekenen . 

2 Proces

De Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207) is in goede ambtelijke 

samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn tot stand gekomen. De behandeling van 

de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207) in het college van B&W staat 

gepland op 20 februari 2018.

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug (N207) door gedeputeerde 

Vermeulen en wethouder Van Velzen.

3 Communicatiestrategie

Begin maart 2018 ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst inclusief een fotomoment 

en een persbericht.
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