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Onderwerp

Infrastructurele bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands oftewel 

winkelcentrum Leidschenhage

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

De fractie van 50PLUS heeft naar aanleiding van een werkbezoek aan de Mall of the 

Netherlands en aansluitend een gesprek met een bewonersvertegenwoordiging over 

de infrastructurele bereikbaarheid van dit winkelcentrum mede in relatie tot de 

nieuwbouwplannen in het “park” Schakenbosch.

1. Bent u bekend met de forse uitbreiding van het winkelcentrum Leidschenhage dat

thans de naam draagt de Mall of the Netherlands en de invloed die dat zal hebben op 

de infrastructurele bereikbaarheid van de Mall en het gebied?

Antwoord

GS zijn bekend met de ontwikkeling van de Mall of the Netherlands. Het 

bestemmingsplan voor de integrale herontwikkeling van het winkelcentrum uit 1971 

werd in 2015 onherroepelijk en GS zijn door de gemeente uitgebreid betrokken bij het 

voortraject van het plan.

Het gebied rondom de Mall wordt ontsloten door gemeentelijke wegen en de N14 (een 

rijksweg). GS zijn bekend met een studie van Rijkswaterstaat naar het functioneren en 

verbeteren van de N14 en de aansluitingen op de gemeentelijke wegen nabij de Mall 

(MIRT onderzoek A4 Poorten en Inprikkers (planuitwerking A4).

           

           Momenteel loopt er vanuit het Rijk een planstudie naar de A4 bij Den Haag en de 

N14. Het doel daarbij is de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Op de A4 

wordt een hoofd- en parallelstructuur ontworpen en op de N14 betreft dit een beter 

ontwerp van de kruisingen. Het Rijk doet deze studie in samenspraak met de 

regionale partijen. Wat betreft de N14 zijn dit met name de gemeente Leidschendam-

Voorburg en Den Haag. De Mall of the Netherlands ligt dichtbij de N14 en de A4 en 

wordt meegenomen in deze studie.
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Pagina 2/2 2. Bent u op de hoogte van de grote verkeers aanzuigende werking die de Mall zal 

hebben op de regio waardoor een goede infrastructurele bereikbaarheid noodzakelijk 

is?

Antwoord

Zie antwoord vraag 3.

3. Bent u met ons van mening dat na realisatie van de Mall de infrastructurele 

bereikbaarheid per auto maar ook via het openbaar vervoer,  onvoldoende 

gewaarborgd is?

Antwoord

De bereikbaarheid van de Mall en het omliggende gebied is geborgd in de 

planuitwerking A4-N14. Hierbij is specfieke aandacht voor de kruisingen van N14 met 

de Heuvelweg en de Noordsingel. Verder wordt het winkelcentrum goed ontsloten 

door drie tramlijnen waarvan twee (lijn 2 en 19) op Randstadrail/HOV-niveau en 

buslijn 46.

4. Omwonenden attendeerden ons op de forse woningbouwplannen in het “park” 

Schakenbosch. Daar zouden 275 nieuwbouwwoningen moeten komen. Bent u 

daarvan op de hoogte?

Antwoord

GS kennen het voornemen op hoofdlijnen maar zijn nog niet bekend met concrete 

plannen. Wij gaan er vanuit dat wij hier zoals gebruikelijk bij de planprocedure bij 

worden betrokken.

5. Bent u het met ons eens dat het park Schakenbosch niet geschikt  is voor 

grootschalige woningbouwontwikkelingen?

Antwoord

GS zullen de plannen volgens de reguliere procedure beoordelen als deze worden 

aangeboden door de gemeente. Daarbij zal ook nadrukkelijk de afwikkeling op de 

N447 worden betrokken.

6. Deelt u onze mening dat gezien reeds de grote aanzuigende werking van de Mall, 

deze grootschalige woningbouw de infrastructurele bereikbaarheid nog meer belast?

Antwoord

Zie de antwoorden op de vragen 3 en 5.

Den Haag, 5 februari 2019          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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