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Verzoek medewerking bij verbeteren bereikbaarheid 

Alphen-Noord

  

Geacht college,  

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.

 

Wij danken u voor uw brief van 20 mei 2020 waarin u vraagt om medewerking bij het verbeteren

van de bereikbaarheid van Alphen-Noord. 

  

In uw brief uit u uw zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en wonen en de

druk die de verdichting van woningbouw in de stad (en in de nabijheid van stations) legt op de

bereikbaarheid en het mobiliteitssysteem in zowel Alphen aan den Rijn als daarbuiten. Daarnaast

verwacht u dat de huidige problematiek van een overbelaste N207 tussen Leimuiden en Alphen

aan den Rijn in de spitsperiode en de parkeerexcessen bij winkelcentrum Herenhof in Alphen

Noord door het succes van buslijn 470 verder zal toenemen. 

 

Zoals u aangeeft in uw brief zijn deze punten aan de orde gekomen in de stuurgroep N207 Noord

van 23 april jl.. Tijdens de stuurgroep is ingestemd met het voorstel om een actualisatie van de

corridorstudie N207 voor het noordelijk deel van de N207 te laten uitvoeren. Deze actualisatie is

bedoeld om te bezien of de maatregelen uit de Corridorstudie die de afgelopen jaren zijn

gerealiseerd toereikend zijn voor de lange termijn of dat er aanvullingen benodigd zijn. U heeft te

kennen gegeven de actualisatie in een breed perspectief te willen opstellen met aandacht voor de

HOV-knooppunten, een transferium en fiets. 

 

Wij kunnen ons vinden in hetgeen u voorstelt in uw brief en zullen deze punten meenemen in de

actualisatie. Het is wat ons betreft echter niet logisch om, zoals u verzoekt, vooruitlopend op de

actualisatie al een haalbaarheidsonderzoek op de korte termijn te doen naar de aanleg van een

nieuw transferium of mobiliteitspunt op een punt langs de N207 / Eisenhowerlaan. Ons inziens

zou uit de actualisatie moeten blijken of dit één van de oplossingen zou kunnen zijn om de

(bereikbaarheids-) problematiek aan te pakken. 
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In de stuurgroep is besproken dat u samen met de gemeente Kaag en Braassem kijkt naar de

mogelijkheden of maatregelen te treffen zijn (zoals cameratoezicht) bij de carpoolplaats

Kruisweg-Woubrugge, om hiermee op korte termijn de parkeerdruk te verminderen bij de

Herenhof. Zoals aangegeven kijken we graag met u mee naar wat de mogelijkheden zijn. 

 

Bovengenoemde punten zijn ook met u besproken in het Bestuurlijk Overleg over ontwikkeling

noordrand en transferium Alphen dat 17 september jl. heeft plaatsgevonden met wethouders Van

As en Van Velzen en gedeputeerden Koning en Vermeulen.

 

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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


