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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-650952075 (DOS-2018-
0001766)

Onderwerp

Intentieverklaring A12 Gouda - Oudenrijn
 

Advies

1 . Aan te gaan de Intentieverklaring A12 Gouda - Oudenrijn met het College van Gedeputeerde

Staten van Utrecht, het Dagelijks Bestuur van de Regio Midden-Holland, het Dagelijks Bestuur

van de Regio Holland Rijnland, het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van

Utrecht, het College van B&W van Alphen aan den Rijn, het College van B&W van

Bodegraven-Reeuwijk, het College van B&W van Gouda, het College van B&W van Woerden,

het College van B&W van Waddinxveen, het College van B&W van Montfort, het Bestuur van

VNO/NCW en het Bestuur van TLN.

2. Gedeputeerde F. Vermeulen te machtigen de Intentieverklaring A12 Gouda - Oudenrijn te

ondertekenen namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit Intentieverklaring A12

Gouda – Oudenrijn.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een machtiging voor de portefeuillehouder om tekstuele
wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren in het voorstel en de intentieverklaring die
voortvloeien uit de laatste besprekingen met en besluitvorming bij de partijen ter zake.

Bijlagen
Concept-Intentieverklaring A12 Gouda – Oudenrijn

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 juni 2018 12 juni 2018
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1 Toelichting voor het College

 

1 In het in 2017 vastgestelde Regionaal Verkeers en Vervoers Plan (RVVP) - Midden Holland wordt

opgeroepen tot het starten van een lobbytraject voor de verbetering van de aansluiting N11/A12.

Op verzoek van Gedeputeerde Vermeulen en in overleg met de betrokken partijen is besloten om

het lobbytraject te verbreden naar de corridor A12 Gouda/Oudenrijn. In een informeel bestuurlijk

overleg op 10 november 2017 is door Provincie en betrokken gemeenten afgesproken

gezamenlijk een Intentieverklaring te tekenen en hierbij de Utrechtse partners te betrekken. De

intentieverklaring onderstreept het gezamenlijk belang van de verbetering van de A12 voor het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel om op termijn gezamenlijk een

(pre)verkenning te kunnen starten.

2 

Het voorstel past binnen het beleid van de Provincie Zuid-Holland, om de best bereikbare

provincie te zijn.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: Aan het ondertekenen zijn geen kosten verbonden anders dan de

reguliere ambtelijke inzet. De provincie zal daarnaast een bijdrage leveren aan een voorstudie

N11 -A12 van de gemeente Bodengraven. Deze bijdrage wordt geraamd op ca. €10.000,00. Deze

kosten zitten niet in dit besluit. De financiële afwikkeling van de voorstudie zal ambtelijk worden

afgehandeld.

Programma: De ambtelijke inzet vindt plaats vanuit programma 2. Ook de voorstudie zal hieruit

gefinancieerd worden.

Financiële risico’s: geen.

 

Juridisch kader

Deze intentieverklaring bevat primair procesafspraken in het kader van de samenwerking tussen

partijen teneinde in overleg met de rijksoverheid te komen tot verbetering van de doorstroming op

de A12.

 

2 Proces

 

De tekst van de concept-intentieverklaring behoeft nog aanpassing als gevolg van twee nog

lopende acties. Als eerste heeft het college van gemeente Montfort de ondertekening van de

intentieverklaring nog in overweging en geeft zij voor half juni 2018 uitsluitsel. Daarnaast moeten

de namen van de ondertekenaars nog worden ingevoerd zodra deze bekend zijn.

 

De ondertekening van de Intentieverklaring is een moment dat de gezamenlijke bestuurders ieder

voor zich aangrijpen om het (gezamenlijke) belang van de A12 corridor te onderstrepen. Dit wordt

aansluitend middels een persbericht bekend gemaakt. Gestreefd wordt naar ondertekening eind

juni 2018.

Gedeputeerde Vermeulen neemt de intentieverklaring mee in het bestuurlijk overleg met de

minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte

en Transport (MIRT) in het najaar van 2018, met het verzoek om gezamenlijk in 2019 een

(pre)verkenning te mogen starten.
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De gemeente Bodegraven start, in overleg met de gemeente Alphen aan de Rijn en de provincie,

in de zomer een globale voorstudie om de problematiek en de oplossingsmogelijkheden van de

aansluiting N11/A12 in beeld te brengen, alsmede mogelijke korte termijnmaatregelen te

onderzoeken.

 

3 Communicatiestrategie

 

In overleg met gemeente Bodegraven, Alphen aan de Rijn en de provincie Utrecht wordt een

persbericht opgesteld en uitgedaan.

 


