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Bijlagen

Geen

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.

 

Met deze brief reageren wij op uw schrijven d.d. 18 juni 2019 met doc.nr. 19-00214118 en

zaaknummer ZK19004542, die bij ons binnengekomen is op 6 augustus 2019.

 

Ook wij ervaren onze samenwerking als constructief en opbouwend en naar onze mening hebben

we in de afgelopen jaren goede stappen gezet in de verbetering van de bereikbaarheid van de

Krimpenerwaard. Wij zetten deze werkwijze graag samen met u voort.

 

Net als u zijn wij van mening dat de aanpak van de Grote Kruising de nodige zorg en aandacht

verdient, temeer nu deze locatie een belangrijke rol vervult in de bereikbaarheid van de

Krimpenerwaard. U vraagt ons om te verduidelijken welke rol wij hierin spelen. In uw brief

refereert u daarbij aan het wegbeheerschap van de kruising. Het eigendom en beheer van de

Algeracorridor is weergegeven in bijgevoegde afbeelding op de volgende pagina.  

Zoals u ziet is de verbinding in beheer en eigendom bij de gemeenten Capelle- en Krimpen aan

den IJssel, alsmede Rijkswaterstaat. Wij zijn wegbeheerder van 1 tak van de Grote Kruising. 

 

Daar de gemeente Krimpen aan den IJssel het leeuwendeel van de Grote Kruising in beheer en

eigendom heeft, zijn zij trekker van de reconstructie. Echter als wegbeheerder van 1 tak van de

Grote Kruising zullen we (vanzelfsprekend) meewerken aan de door de gemeente Krimpen aan

den IJssel voorgestelde aanpak. Dat betekent dat wij de voorstellen van de gemeente beoordelen

en toetsen aan de geldende normen en richtlijnen en zo nodig, op grond van onze ruime kennis

en ervaring met dergelijke grootschalige reconstructies, adviseren in de reconstructievoorstellen

en optimalisatiemaatregelen.
 

http://www.zuid-holland.nl
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De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft op dit moment nog geen formeel verzoek tot

reconstructie van de Grote Kruising en het aanpalend gedeelte van de N210, bij ons ingediend.

Dat betekent dat wij thans formeel nog niet betrokken zijn bij de reconstructie en de

voorbereidingen daarvan. Op basis van een dergelijk verzoek wordt een gezamenlijke

projectgroep opgestart en worden reconstructievoorstellen uitgewerkt en vastgelegd. 
 

Wel zijn wij, net als u, via het Bestuurlijk Platform Algeracorridor op de hoogte gesteld van de

voorlopige plannen en de voortgang van de voorbereiding van de reconstructie. 

Recent is er een eerste ambtelijke bijeenkomst geweest tussen de gemeente Krimpen aan den

IJssel en provincie Zuid-Holland, waarbij onze wegbeheerder van de N210 aanwezig was.

 

Zodra het gezamenlijk overleg van start gaat, beoordelen wij de voorstellen van de gemeente

Krimpen aan den IJssel en hebben wij uiteraard het zeggenschap over de maatregelen die op de

N210, ten zuiden van de Grote Kruising, uitgevoerd gaan worden. Dat geldt ook voor eventuele

tijdelijke verkeersmaatregelen op dit wegvak.

 

U geeft aan onvoldoende inzicht te hebben in de effecten van de voorgestelde aanpak van de

Grote Kruising op zowel de doorstroming van het (bus)verkeer op de N210 uit de

Krimpenerwaard naar Rotterdam als voor de bereikbaarheid van voorzieningen in Krimpen aan

den IJssel.  

Het algemene belang van deze doorstroming en bereikbaarheid en in het bijzonder op de N210

heeft onze aandacht. Dat geldt zowel voor het autoverkeer, als ook voor het openbaar vervoer en

de fiets. Dat is ook de reden dat wij zowel bij het opstellen van het reconstructieplan, als de

uitwerking ervan, bij de gemeente Krimpen aan den IJssel aangedrongen hebben op intensief

overleg. Wij verwachten dat dit de komende tijd op gang gaat komen.



 

Ons kenmerk

PZH-2020-722587689
DOS-2016-0008666 

3/3

Wij rekenen op een constructieve houding van alle lokale en regionale partijen, waaronder ook de

gemeente Krimpenerwaard, bij dit grootschalige reconstructieproces. Wij zullen er bij de

gemeente Krimpen aan den IJssel op aandringen, dat de hinder en overlast van de reconstructie

tot een minimum beperkt blijft. Het is tenslotte ons aller streven om na de reconstructie een

betere en meer betrouwbare bereikbaarheid van de Krimpenerwaard te krijgen.
 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

 


