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Uw brief dd. 15 juni 2020 betreffende

Toekomst hefbruggen Boskoop en Waddinxveen

Geachte              

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.


Hartelijk dank voor uw brief over de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen. U deelt

daarin uw zorgen over de toekomst van deze bruggen en benadrukt de grote

architectonische en cultuurhistorische waarde van de hefbruggen.

Wij lichten u graag de stand van zaken toe in een onderzoek naar de bereikbaarheid in het

gebied rondom de Gouwe. Daarin worden onder meer de hefbruggen beschouwd.

 

In het programma Beter Bereikbaar Gouwe werkt een aantal overheden (gemeenten Alphen

aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, regio

Midden-Holland en provincie Zuid-Holland) samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid


en leefbaarheid in het gebied tussen globaal de N11, de A12, Bodegraven en Hazerswoude-

Dorp.

 

Er zijn momenteel 40 mogelijke maatregelen in onderzoek, waaronder vervanging van de

hefbruggen. Er wordt echter naar diverse oplossingen gekeken, waaronder ook een

aquaduct of een nieuwe brug ten noorden van Boskoop. U noemt een dergelijk idee ook in

uw brief. Bij de beoordeling van de ideeën spelen diverse criteria een rol, waaronder

maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke kwaliteit. Ook de wens tot behoud van de

waardevolle rijksmonumenten heeft de aandacht bij de bestuurders van het programma

Beter Bereikbaar Gouwe. In de besluitvorming zullen ook deze belangen worden

meegenomen.

 

Wat betreft de status van het programma: Uit de 40 mogelijke maatregelen moet een keuze

worden gemaakt. Er is nog geen besluit genomen. Een besluit van gemeenteraden en

Provinciale Staten over een pakket aan maatregelen vindt naar verwachting plaats in 2021.



Ons kenmerk

DOS-2013-0007891

PZH-2020-745863619

2/2

Uitvoering wordt op langere termijn voorzien, nadat alle formele procedures zijn afgerond.

Meer informatie over het programma vindt u op www.beterbereikbaargouwe.nl


 

De ideeën in het programma Beter Bereikbaar Gouwe bespreken wij met diverse

stakeholders in de omgeving. Wij gaan ook graag met u in gesprek. Daartoe nemen de

omgevingsmanagers                               contact met u op.

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

secretaris, voorzitter,


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


