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GS-Voorstel


Besluitnummer

PZH-2017-605962815 (DOS-2012-

0011293)

        

                  

                

                        

Onderwerp:


Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid

Publiekssamenvatting:

Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn
afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de
maatregelen aan de N207 boven Alphen richting Leimuiden gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de
frequentieverhoging op het traject Gouda-Alphen waardoor de treinen vaker gaan rijden (R-net)
en aan de Planstudie N207 Zuid. De Planstudie N207 Zuid zoekt een oplossing voor de N207 en
de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds worden voller worden. Met name in
Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp.

Planstudie N207 Zuid fase 1: voorkeursbesluit
Met het voorkeursbesluit Planstudie N207 Zuid fase 1 kozen provincie en gemeenten in de eerste
helft van 2016 voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste stap om de verkeers- en
leefbaarheidsproblemen in deze regio op te lossen. Tegelijkertijd is afgesproken dat er ook een
verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Daarnaast is
bij het voorkeursbesluit afgesproken dat er een verkenning start naar bereikbaarheids- en
leefbaarheidsvraagstukken in het gebied op de lange termijn (2040).

Planstudie N207 Zuid fase 2: uitvoeringsbesluit
Afgelopen jaar hebben de provincie en gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in fase
2 van de Planstudie in samenwerking met belanghebbenden om de Verlengde Bentwoudlaan zo
goed mogelijk ingepast in de omgeving en het Bentwoud. Ook zijn samen met belanghebbenden
maatregelen uitgewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de N209 in
Hazerswoude-Dorp te verbeteren.

Voor beide trajecten zijn er meerdere varianten uitgewerkt en kostenramingen gemaakt, waaruit
voor beide trajecten een voorkeursvariant gekomen is. Voor de Verlengde Bentwoudlaan is dat
Visie 3 en voor Hazerswoude-Dorp maatregelpakket X Robuust inclusief lokale verbindingen van
het dorp naar de N209.

Provinciale Staten worden voorgesteld om  de realisatiefase te starten (uitvoeringsbesluit) en
een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de Bentwoudlaan, de Verlengde
Bentwoudlaan en de aanpassingen aan de provinciale weg N209 in Hazerswoude-Dorp.
Aanvullend op de provinciale maatregelen realiseert de gemeente Alphen aan den Rijn nieuwe
lokale verbindingswegen vanuit de oost- en westkant van Hazerswoude-Dorp naar de N209.

                        

                                                 

                                                              

                                                              

                                      

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 29 augustus 2017 31 augustus 2017
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Advies:
1) Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Uitvoeringsbesluit Planstudie N207

Zuid.
2) Vast te stellen het Statenvoorstel waarin voorgesteld wordt:

a) In te stemmen met het realiseren van de N207 corridor - Verlengde Bentwoudlaan (Visie

3 inclusief compensatiemaatregelen) en maatregelen aan de N209 te Hazerswoude-

Dorp (pakket X Robuust). Dit is inclusief de overdracht van de huidige provinciale wegen

Noordeinde, een deel van de Hoogeveenseweg en een deel van de Beijerincklaan aan

de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

b) In te stemmen met het afsluiten van de verkenningsfase en te starten met de

realisatiefase op basis van het ontwerp van de Verlengde Bentwoudlaan en de

maatregelen aan de N209 te Hazerswoude-Dorp.


c) Het uitvoeringskrediet van € 37,1 mln. vast te stellen voor de realisatie van de Verlengde

Bentwoudlaan en maatregelen aan de N209 te Hazerswoude-Dorp en bij Kaderbesluit de

noodzakelijke middelen te reserveren in het PZI.

d) Kennis te nemen van de bijdrage vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn van € 2,1 mln.

waarmee het projectbudget € 39,2 mln. bedraagt.

e) Een studie te doen naar de maatregelen die in de regio voor de langere termijn, vanaf

2040 nodig zijn, zoals de toekomst van de N209 en oeververbindingen over de Gouwe.

f) Vast te stellen van de Startnotitie Provinciaal Inpassingsplan waarin staat dat de

provincie een Provinciaal Inpassing Plan (PIP) opstelt voor de Bentwoudlaan, de

Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen aan de N209 te Hazerswoude-Dorp (pakket

X Robuust).

3) Vast te stellen de brieven aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, waarin

Gedeputeerde Staten aangeven dat zij een definitieve voorkeur hebben voor Visie 3 van de

Verlengde Bentwoudlaan en maatregelpakket X Robuust in Hazerswoude-Dorp.

Gedeputeerde Staten vragen de gemeenten hun steun hiervoor uit te spreken. Aan de

gemeente Alphen wordt een financiële bijdrage ad € 2,1 mln. gevraagd plus het onderzoeken

en realiseren van aanvullende lokale maatregelen aan de oost- en westkant van de N209 in

Hazerswoude-Dorp.

4) Vast te stellen het gezamenlijke persbericht.


5) Geheimhouding op te leggen op grond van de Provinciewet art. 55, juncto artikel 10, lid 2

onder letter f van de Wet openbaarheid van bestuur tot het moment dat de betrokken

bestuurders van Provincie, gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen over

de genomen besluiten gezamenlijk naar buiten treden. Geheimhouding op te heffen nadat de

betrokken bestuurders van Provincie, gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente

Waddinxveen over de genomen besluiten gezamenlijk naar buiten zijn getreden. Beoogde

datum van naar gezamenlijk naar buiten treden is 31 augustus 2017.

Besluit GS:

: vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in overleg met de
gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen te bepalen op welk moment dit besluit
openbaar kan worden gemaakt. Tevens machtiging voor de portefeuillehouder om

redactionele wijzigingen aan te brengen indien dit nodig is op basis van besluitvorming in
één van beide betrokken gemeenten. Indien de besluitvorming bij de gemeenten grote
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wijzigingen nodig maakt dan wordt dit voorstel in gewijzigde vorm opnieuw in het College
geagendeerd

Bijlagen:

1. Samenvatting Planstudie N207 Zuid Fase 2
2. Inpassingsvisie Verlengde Bentwoudlaan
3. Rapportage Maatregelen Hazerswoude-Dorp
4. Verkeerscirculatieplan Hazerswoude-Dorp

5. Startnotitie Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Verlengde Bentwoudlaan, Maatregelen

Hazerswoude-Dorp en Bentwoudlaan fase 1.
6. Memo en kaart Overdracht van bestaande provinciale wegen
7. Concept-advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)

8. Statenvoorstel - Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid
9. Tussenrapportage Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving
10. Gezamenlijk persbericht, concept tekst.
11. Brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn
12. Brief aan de gemeente Waddinxveen
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1 Toelichting voor het College

Zie statenvoordracht.


Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag exclusief BTW : € 37,1 mln. provinciaal budget

                                                       € 2,1 mln. bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn

Programma : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden

Financiële risico’s : Tegenvallers tijdens de uitvoering van het project

Gemeentelijke besluitvorming      : gemeenteraad besluit niet bij te dragen aan het project of

besluit de nieuwe lokale verbindingswegen naar de N209 niet aan te leggen.

.....

Beheersmaatregelen :

 Gezamenlijke besluitvorming over uitvoeringsbesluit provincie en besluitvorming bij

gemeenten

 Gezamenlijke projectvoorbereiding en uitwerking vanaf 2012 - 2017

 Er zal een overeenkomst afgesloten worden en een gezamenlijke projectorganisatie

opgericht worden.

Juridisch kader:

Zie ook Statenvoordracht.


Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan

eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat bestuurders gezamenlijk naar buiten willen

treden en eerst de staten en raden willen informeren over het genomen besluit voordat ze naar

buiten treden. Geheimhouding wordt opgeheven nadat de betrokken bestuurders naar buiten zijn

getreden. Beoogde datum van naar buiten treden is donderdag 31 augustus 2017. De

geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet openbaarheid

van bestuur. Onder f gaat over het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te

kunnen nemen van de informatie.


2 Proces

Zie statenvoordracht.


3 Communicatiestrategie

Voor dit project is een communicatiestrategie en kalender opgesteld i.s.m. de gemeenten. Op 16

augustus 2017 hebben de leden van de stuurgroep N207 Zuid gezamenlijk via een persgesprek

en persbericht gecommuniceerd over de start van de besluitvorming en het voornemen om de

Verlengde Bentwoudlaan Visie 3 en Maatregelpakket X Robuust als uitvoeringsbesluit voor te

leggen aan de colleges en Staten/Raden.
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Door ook de belangrijkste rapportages, de samenvatting en filmpje over Planstudie fase 2 en het

beoogde besluit op de provinciale website te zetten en hier omheen 2 informatieavonden op 22

en 23 augustus 2017 te organiseren, konden betrokkenen wederom informeel hun input

meegeven voor de beraadslaging en besluitvorming in de colleges.

De stuurgroepleden zijn de betreffende portefeuillehouders, gedeputeerde Vermeulen en de

wethouders Hoekstra (Alphen aan den Rijn) en De Jong (Waddinxveen).

Na besluitvorming in alle drie de colleges gaat er weer een gezamenlijk persbericht uit, deze keer

vanuit de colleges van GS en BenW’s over het genomen uitvoeringsbesluit. Naar verwachting

gaat het perbericht op 31 augustus 2017 uit. Als bijlage is het gezamenlijke persbericht als

voorbeeld bijgevoegd.

Het besluit kent voor- en tegenstanders; deze hebben zich in het verleden laten horen via de

media en bij projectbijeenkomsten en zullen zich dit ook de komende tijd doen o.a. via de formele

inspraakmomenten bij de staten en raden en het beoogde werkbezoek van de statencommissie


aan het project / gebied..
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